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               ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพที่ตั้ง  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 160/4 หมู่ที่ 1  

ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

อาณาเขต   
 ทิศเหนือ          ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่าวไทย 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ่าวไทย 
 ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอลานสกา 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภูมิประเทศ   
           ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา เนินเขา และที่ราบชายฝั่ง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 เขต ดังนี้ 

 2.1 เขตเทือกเขาด้านทิศตะวันตกเนื่องจากพ้ืนที่ด้านทิศตะวันตกมีเทือกเขาเป็นแนวติดต่อกัน 
คือ เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นเสมือนกำแพงด้านหลังและเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสำคัญในพ้ืนที่  
หลายสาย เช่น  คลองขนอม  คลองท่าเรือรี  คลองท่าควาย  คลองท่าเชี่ยว  คลองท่าทน คลองท่าหิน 
คลองกลาย คลองท่าสูง และคลองท่าลาด 
 2.2 เขตที่ราบด้านตะวันออก เป็นพ้ืนที่ราบตะกอนทราย สันทราย ที่ราบชายฝั่ง และชายหาด 
ริมทะเล ลักษณะเป็นที่ราบแคบด้านเหนือ และค่อยกว้างออกเมื่อลงไปทางใต้ แผ่นดินบริเวณนี้   
มีลักษณะเป็นสันทรายตามแนวเหนือใต้  มีที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเป็นช่วง ๆ โดยมีพ้ืนที่หาดทรายชายทะเล 
ความยาวของชายฝั่งทะเลตั้งแต่เหนือจรดใต้เป็นแนวยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ตามแนวชายฝั่งอำเภอขนอม 
อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา 

การคมนาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 ตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการ

อำเภอท่าศาลา เขตเทศบาลตำบลท่าศาลาห่างจากศาลากลางจังหวัด 30 กิโลเมตร และห่างจาก
สนามบินพาณิชย์ 16 กิโลเมตร  สำหรับทางรถยนต์เป็นพื้นที่ที่มีโครงข่ายทางหลวงที่ดี กล่าวคือ 

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายรอง  ตัดเลียบชายฝั่งทะเลของ
จังหวัดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผ่านอำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา เข้าสู่ เมือง
นครศรีธรรมราช รวมความยาวที่ผ่านพื้นที่ 65 กิโลเมตร 
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 2. ทางหลวงจังหวัด ที่สำคัญมีหลายสาย  เช่น  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4016 ระหว่าง 
ตัวเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านอำเภอพรหมคีรี  ถึงบ้านนาเหรง อำเภอนบพิตำ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
4105 จากทางหลวงแผ่นดินเขตอำเภอสิชล ถึงบ้านเขาใหญ่  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4014  
เป็นเส้นแยกจาก ทางหลวงจังหวัดไปอำเภอขนอม ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4140 ระหว่างอำเภอ 
ท่าศาลาถึงอำเภอนบพิตำ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4141 ระหว่างบ้านหน้าทับกับดอนคา-วังลุง 
เป็นต้น 

เขตพื้นที่บริการ    
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  4 มีเขตพ้ืนที่บริการ ครอบคลุม  
5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขนอม อำเภอสิชล อำเภอท่าศาลา อำเภอพรหมคีรี และอำเภอนบพิตำ มีโรงเรียน
ในสังกัด จำนวน 133 โรง   
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อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้ องกับ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 
2546  เพ่ือรองรับการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ที่ เปลี่ ยนแปลงไป  
อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มีเขตความรับผิดชอบอยู่ 5 อำเภอมีอำนาจตามกำหนดในมาตรา 37  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 และประกาศระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ดังนี้ 
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินทุนอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
กำกับ  ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัด             
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาเพ่ือคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
       5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  และที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
                 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 



4 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

 9.  ดำเนินงานและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุเป็นหน้าที่  
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

โครงสร้างการบริหารของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 

 

     

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม 

บริหาร 

งานการเงิน

ฯ 

 

 

 

กลุ่ม            

อำนวยการ 

อำนวยการ 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

 

กลุ่ม

บริหาร 

งาน

บุคคล 

 

 

กลุ่ม

นโยบาย

และแผน 

 

 

เครือข่ายสถานศึกษา 

ครือ 

 

กลุ่ม 

นิเทศติดตาม

และประเมินผล

ฯการศึกษา 

 

 

กลุ่ม 

ส่งเสริมการจัด

การศึกษา 

 

 

กลุ่ม 

ส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล ฯ 

 

กลุ่ม

กฎหมาย   

   และคดี 

 

 

กลุ่ม 

พฒันาครูและ

บคุลากรฯ 

 

 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครือ 

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต 

พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ข้อมูลโรงเรียนในสงักดัสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามอำเภอ/กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

         กลุ่มเครือข่าย จำนวน  (โรงเรียน) สถานที่ตั้งกลุ่มเครือข่าย 
ขนอม 17 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 
สิชล 1 20 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
สิชล 2 20 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร 

ท่าศาลา 1 15 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวดั 
ท่าศาลา 2 15 โรงเรียนวัดพระเลียบ 
ท่าศาลา 3* 16 โรงเรียนบ้านสอบแพรกมิตรภาพที่ 92 
พรหมคีรี 18 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 
นบพิตำ 12 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 

รวมทั้งสิ้น 133 *โรงเรียนวัดจนัพอเรียนรวม 
  กับโรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 

  
ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาดนักเรยีน ปีการศึกษา 2564 
 

ขนาดโรงเรียน จำนวน  (โรงเรียน) 
 1. นักเรียน     1 – 120       คน  63 
 2. นักเรียน  121 – 200       คน  39 
 3. นักเรียน  201 – 300       คน  17 
 4. นักเรียน  301 – 499       คน   8 
 5. นักเรียน  500 – 1,499     คน   5 
 6. นักเรียน  1,500 – 2,499   คน   1 
 7. นักเรียน  2,500  คนขึ้นไป  - 

รวม 133 

   ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน  (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2564)   
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

 ตารางท่ี  3  แสดงรายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแยกตามกลุ่มเครือข่าย  
                         

ที ่ โรงเรียน กลุ่ม
เครือข่าย 

จำนวน 
นร. 
ชาย 

จำนวน 
นร. 
หญิง 

รวม จำนวน
ห้อง 

1   บ้านเปร็ต   ขนอม 19 23 42 3 
2   ชุมชนวัดบางคู   ขนอม 31 41 72 3 
3   บ้านเขาหัวช้าง   ขนอม 22 27 49 3 
4   บ้านคลองวัง   ขนอม 22 8 30 3 
5   บ้านท่าม่วง   ขนอม 56 67 123 6 
6   บ้านบางฉาง   สิชล 1 75 52 127 5 
7   บ้านช่องเขาหมาก   สิชล 1 36 23 59 3 
8   วัดกลาง   สิชล 2 6 13 19 3 
9   ชุมชนวัดเทพราช   สิชล 2 18 3 21 3 
10   บ้านเขายวนเฒ่า   สิชล 2 19 15 34 3 
11   วัดชนสังขรณพิจิตร   สิชล 2 19 10 29 3 
12   วัดขรัวช่วย   สิชล 2 53 23 76 3 
13   วัดดอนใคร   ท่าศาลา 1 47 33 80 3 
14   บ้านพังปริง   ท่าศาลา 1 33 26 59 3 
15   วัดเทวดาราม   ท่าศาลา 2 40 27 67 3 
16   ราชประชานุเคราะห์ 8   ท่าศาลา 2 112 109 221 8 
17   บ้านสระบัว   ท่าศาลา 2 27 23 50 3 
18   วัดหญ้าปล้อง   ท่าศาลา 3 41 19 60 3 
19   ชุมชนใหม่   ท่าศาลา 3 25 26 51 3 
20   บ้านทุ่งเกราะ   ท่าศาลา 3 105 81 186 6 
21   บ้านทุ่งชน   ท่าศาลา 3 47 37 84 3 
22   บ้านวังลุง   พรหมคีรี 38 17 55 3 
23   วัดเขาขุนพนม   พรหมคีรี 56 28 84 3 
24   บ้านคลองแคว   พรหมคีรี 27 11 38 3 
25   วัดโทเอก   พรหมคีรี 31 14 45 3 
26   วัดพรหมโลก   พรหมคีรี 19 20 39 3 
27   บ้านปากลง   นบพิตำ 39 32 71 3 
28   บ้านโรงเหล็ก   นบพิตำ 27 11 38 3 
29   เคียงศิริ   นบพิตำ 31 27 58 3 

รวม 1,121 846 1,967 100 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2564)   
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ตารางท่ี 4  แสดงรายช่ือโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 
              การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จำนวน  25  โรง 

ที่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย 

1 วัดเขา (วันครู 2501) ขนอม 

2 วัดเจดีย์หลวง ขนอม 

3 บ้านเปร็ต ขนอม 

4 บ้านท่าจนัทน ์ ขนอม 

5 บ้านพังปริง ท่าศาลา 1 

6 ชุมชนวัดสระแก้ว ท่าศาลา 1 

7 วัดพระเลียบ ท่าศาลา 2 

8 บ้านทุ่งชน ท่าศาลา 3 

9 วัดหญ้าปล้อง ท่าศาลา 3 

10 วัดชัยธารามประดษิฐ ์ ท่าศาลา 3 

11 บ้านโรงเหล็ก นบพิตำ 

12 วัดคงคา นบพิตำ 

13 วัดนาเหรง นบพิตำ 

14 บ้านคลองแคว พรหมคีรี 

15 วัดโทเอก พรหมคีรี 

16 บ้านวังลุง พรหมคีรี 

17 วัดพรหมโลก พรหมคีรี 

18 วัดนากัน พรหมคีรี 

19 วัดเขาขุนพนม พรหมคีรี 

20 ชุมชนวัดปัณณาราม สิชล 1 

21 บ้านเขาฝ้าย สิชล 1 

22 วัดประทุมทายการาม สิชล 1 

23 วัดชนสังขรณพิจิตร สิชล 2 

24 วัดขรัวช่วย สิชล 2 

25 วัดธารนำ้ฉา สิชล 2 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา (2564) 
อ้างอิง  1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี ศธ 04072/3621 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2564 
          2. https://connexted.org/foundation/school 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

  ตารางท่ี  6 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) 
ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย 
1   ชุมชนวัดบางค ู ขนอม 
2   บ้านท่าจนัทน ์ ขนอม 
3   ชุมชนบ้านบางโหนด ขนอม 
4   วัดเขาน้อย สิชล 1 
5   วัดถ้ำเทียนถวาย สิชล 1 
6   บ้านเขาฝ้าย สิชล 1 
7   บ้านช่องเขาหมาก สิชล 1 
8   วัดประทุมทายการาม สิชล 1 
9   วัดสุธรรมาราม สิชล  2 
10   บ้านเขายวนเฒา่ สิชล  2 
11   วัดสโมสรสนันบิาต สิชล  2 
12   วัดชนสังขรณพิจิตร สิชล  2 
13   วัดดอนใคร ท่าศาลา 1 
14   บ้านอินทนนิ ท่าศาลา  1 
15   วัดจันทาราม ท่าศาลา  1 
16   วัดเทวดาราม ท่าศาลา  2 
17   ปทุมานุกูล ท่าศาลา  2 
18   วัดหญ้าปล้อง ท่าศาลา  3 
19   ชุมชนใหม ่ ท่าศาลา  3 
20   วัดสระประดษิฐ์  ท่าศาลา  3 
21   บ้านทุ่งชน ท่าศาลา 3 
22   วัดยางทอง ท่าศาลา 3 
23   บ้านปากลง นบพิตำ 
24   วัดคงคา นบพิตำ 
25   เคียงศิริ นบพิตำ 
26  บ้านโรงเหล็ก นบพิตำ 
27   บ้านวังลุง พรหมคีรี 
28   วัดพรหมโลก พรหมคีรี 
29   วัดเขาขุนพนม พรหมคีรี 
30   วัดนากัน พรหมคีรี 
31   วัดโทเอก พรหมคีรี 

     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ตารางท่ี 8 แสดงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
ที ่   โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย 
1 ชุมชนวัดบางคู ขนอม 
2 ชุมชนบ้านบางโหนด ขนอม 
3 วัดเขาขุนพนม พรหมคีรี 
4 วัดดอนใคร ท่าศาลา 1 
5 วัดเทวดาราม ท่าศาลา 2 
6 บ้านอินทนนิ ท่าศาลา 1 
7 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 ท่าศาลา 3 
8 ชุมชนวัดปัณณาราม สิชล 1 
9 บ้านเขาฝ้าย สิชล 1 
10 วัดชนสังขรณพิจิตร สิชล  2 
11 บ้านโรงเหล็ก นบพิตำ 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน  

ตารางท่ี 9  แสดงรายช่ือโรงเรียน Stand alone สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จำนวน  1  โรง 

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย 

1 บ้านทุ่งครั้ง สิชล 2 

 
 
ตารางท่ี 10 แสดงรายชื่อโรงเรียนสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)   

ที ่ โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย 
1 บ้านคลองแคว พรหมคีรี 
2 ปทุมานุกูล ท่าศาลา 2 
3 บ้านทุ่งชน ท่าศาลา 3 
4 บ้านเขาฝ้าย สิชล 1 
5 วัดขรัวช่วย สิชล 2 
6 วัดเขา (วันครู 2501) ขนอม 
7 ชุมชนวัดบางค ู ขนอม 
8 วัดคงคา นบพิตำ 
9 บ้านโรงเหล็ก นบพิตำ 
10 วัดนาเหรง นบพิตำ 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ข้อมูลนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ตารางท่ี 11  แสดงจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 

จำนวนนักเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

  อนุบาล 1 207 175 382 42 
  อนุบาล 2 578 569 1147 120 
  อนุบาล 3 902 829 1731 132 
  รวมก่อนประถม 1,687 1,573 3,260 294 
  ประถมศึกษาปีที่ 1 1,629 1,431 3,060 166 
  ประถมศึกษาปีที่ 2 1,562 1,498 3,060 163 
  ประถมศึกษาปีที่ 3 1,681 1,573 3,254 164 
  ประถมศึกษาปีที่ 4 1,654 1,494 3,148 163 
  ประถมศึกษาปีที่ 5 1,535 1,429 2,964 164 
  ประถมศึกษาปีที่ 6 1,577 1,441 3,018 162 
  รวมประถมศึกษา 9,638 8,866 18,504 982 
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 399 257 656 33 
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 423 328 751 35 
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 299 261 560 32 
  รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,121 846 1,967 100 

รวมทั้งสิ้น 
 

12,446 11,285 23,731 1,376 

  ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูลนักเรียน (DMC) ณ วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2564  
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

      ตารางท่ี 12 จำนวนนักเรียนแยกตามกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

 ชาย  หญิง รวม ห้อง  ชาย  หญิง รวม ห้อง ชาย  หญิง รวม ห้อง ชาย  หญิง รวม ห้อง

ขนอม 227   213   440   38   966   898   1,864   116 150   166 316   18   1,343   1,277   2,620   172   

ท่าศาลา 1 186   168   354   30   809   701   1,510   90   80     59   139   6    1,075   928     2,003   126   

ท่าศาลา 2 287   281   568   44   2,030 2,030 4,060   166 179   159 338   14   2,496   2,470   4,966   224   

ท่าศาลา 3 255   245   500   39   1,007 912   1,919   102 218   163 381   15   1,480   1,320   2,800   156   

นบพิต า 104 96 200 23 878 741 1619 87 97 70 167 9 1079 907 1986 119

สิชล 1 244 170 414 37 2024 1987 4011 175 111 75 186 8 2379 2232 4611 220

สิชล 2 271 281 552 49 1047 839 1886 131 115 64 179 15 1433 1184 2617 195

พรหคีรี 113   119   232   34   877   758   1,635   115 171   90   261   15   1,161   967     2,128   164   

รวม 1,687 1,573 3,260 294 9,638 8,866 18,504 982 1,121 846 1,967 100 12,446 11,285 23,731 1,376 

รวมประถมศึกษา ระดับมัศึกษายมศึกษาตอนต้น รวมท้ังหมด กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

รวมก่อนประถมศึกษา

 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูลนักเรียน (DMC) ณ วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2564  
 

ตารางที่ 13 แสดงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    
                นครศรีธรรมราช เขต 4 

ที ่ ชื่อผู้จัดการศึกษา วุฒิการศึกษา วันที่ได้รับ
อนุญาต 

รายชี่อผู้เรียน อาย ุ ปีการศึกษา 2564     
ระดับชั้น 

1 น.ส.ทานตะวัน เขยีวน้ำชุม ปริญญาตร ี 16 พ.ค.2562 ด.ช.ลมฝน สุขรินทร ์ 15         ม.3 
2 น.ส.ญาณิน  กองโอสถ ปริญญาตร ี 16 พ.ค.2562 ด.ญ.ณัฐณิชา  เพชรโกมล 10         ป.3 
 รวม 2 ครอบครัว   รวมผู้เรียน  2  คน   

 
ตารางท่ี  14 อัตราส่วน คร ู: นักเรียน/อัตราส่วน นักเรียน : ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563   

สังกัด ครู จำนวน
นักเรียน 

ห้องเรียน 
              อัตราส่วน 
ครู : นักเรียน ห้องเรียน:นักเรียน 

รัฐบาล 1,441 23,731 1,376 1:16 1:17 

รวม 1,441 23,731 1,376   
 ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุม่นโยบายและแผน  

        (ข้อมูล นักเรียน ณ 10  พฤศจิกายน  2564 / ข้อมูล ครู 1 พฤศจิกายน 2564) 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ตารางท่ี  15 แสดงจำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2564 

ประเภทความพิการ จำนวน  (คน) ร้อยละ 

 1.พิการทางการมองเห็น 2  0.11 

 2.พิการทางการได้ยิน 5  0.27 

 3.พิการทางสติปัญญา 127  6.89 

 4.พิการร่างกายและสุขภาพ 24  1.30 

 5.พิการทางการเรียนรู้ 1,547  83.89 

 6.พิการทางการพูดและภาษา 11 0.60  

 7.พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์ 18  0.98 

 8.พิการทางออทิสติก 39  2.11 

 9.พิการซ้ำซ้อน 71  3.85 

 10.อื่น ๆ - - 

รวมทั้งสิ้น 1,844  100 

   ที่มา : ระบบบริหารจดัการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ภาคเรียนท่ี 2/2564 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 
 
ตารางท่ี 16 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564  
 

เชี่
ยว

ชา
ญ 

(ค
ศ.4

)

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 (ค
ศ.3

)

ช า
นา

ญก
าร

 (ค
ศ.2

)

ปฏิ
บัติ

กา
ร 

(ค
ศ.1

)

เชี่
ยว

ชา
ญ 

(ค
ศ.4

)

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 (ค
ศ.3

)

ช า
นา

ญก
าร

 (ค
ศ.2

)

ปฏิ
บัติ

กา
ร 

(ค
ศ.1

)

เชี่
ยว

ชา
ญ 

(ค
ศ.4

)

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 (ค
ศ.3

)

ช า
นา

ญก
าร

 (ค
ศ.2

)

ปฏิ
บัติ

กา
ร 

(ค
ศ.1

)

ครู
ผู้ช่

วย

ขนอม 17 - 9 2 - - - 1 1 - 14 54 45 25 154

สิชล 40 - 21 10 - - 1 3 1 - 71 116 105 38 334

ท่าศาลา 46 1 31 3 - - 7 3 - 1 174 112 123 61 379

นบพิต า 12 - 8 3 - - 1 - - - 29 34 28 14 99

พรหมคีรี 18 - 13 3 - - - 1 - - 36 31 23 22 111

รวม 133 1 82 21 0 0 9 8 2 1 324 347 324 160 1,077  

ผู้บริหารโรงเรียน
จ า

นว
น 

สถ
าน

ศึก
ษา

รองผู้บริหารโรงเรียน

จ านวน (ตามคนครอง)

อ าเภอ

ครูผู้สอน

รว
ม

 
   ที่มา : ข้อมูลบุคลากรครู ณ วันที ่1 พฤศจิกายน 2564 (ตำแหน่งตามคนครอง) 
 

 

ตารางท่ี 17  แสดงจำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษาแยกตามวุฒิการศึกษา   

                (ผู้บริหาร + ข้าราชการครู) 

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม 
  ปริญญาเอก   2   3  5 
  ปริญญาโท 107 353 460 
  ปริญญาตรี 186 790 976 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   - -   - 
  ต่ำกว่าปริญญาตรี   - -   - 

รวม 295 1,146 1,441 
   ที่มา : กลุ่มบริหารงานบคุคล 1 พฤศจิกายน 2564 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ชา
ย

หญิ
ง

ชา
ย

หญิ
ง

ชา
ย

หญิ
ง

ชา
ย

หญิ
ง

กลุ่มอ านวยการ 1 - 5 4 - - 6 4 10

กลุ่มบริหารบุคคล - - - - - - - - -

กลุ่มนโยบายและแผน - - - 1 - - - - 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - - 1 1 - - - 2

กลุ่มนิเทศติดตามฯ - - - 1 - - - - 1

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ - - 1 1 - - - - 2

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - -

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - - 1 - - - - - 1

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - - - -

กลุ่มกฎหมายและคดี - - - - - - - - -

รวม 1 0 7 8 1 0 6 4 17

พนักงานราชการ

ลูกจ้าง

รวม
รว

มกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ประจ า ช่ัวคราว

ตารางท่ี 18 แสดงจำนวนข้าราชการ บุคลากร และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
               ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

ชา
ย

หญิ
ง

ชา
ย

หญิ
ง

ชา
ย

หญิ
ง

ชา
ย

หญิ
ง

ชา
ย

หญิ
ง

ชา
ย

หญิ
ง

ชา
ย

หญิ
ง

รว
ม

ผอ./รอง ผอ. - - - - - - - - 3 1 - - 3 1 4

กลุ่มอ านวยการ - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - 4 4

กลุ่มบริหารบุคคล - 1 - - - - - 5 - 1 - - - 7 7

กลุ่มนโยบายและแผน - 1 1 - - - - 2 - - - 1 3 4

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - - - - - 1 2 - 1 - - 1 3 4

กลุ่มนิเทศติดตามฯ - - - - - - 1 3 3 6 - - 4 9 13

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ - - - - - 1 - 2 - 2 - - - 5 5

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - - - 1 - - - - 1

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - - - - - - 1 - - - - - - 1 1

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - - 1 - 1 - - - 2 2

กลุ่มกฎหมายและคดี - - - - - - - 1 - - - - - 1 1

รวม 0 3 1 0 0 2 3 17 6 14 0 0 9 36 46

ปฏิบัติการ
ช านาญ

การพิเศษ
เช่ียวชาญ รวม

ช านาญ

การกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
ปฏิบัติงาน

ช านาญ

งาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 



16 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ตารางท่ี  19 แสดงข้อมูลการอ่านออกเสียงของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6 
ระ

ดับ
ชั้น

 

 

 
ปีการศึกษา 2561 

(ข้อมลู ณ  31 ส.ค. 

2560) 

ปีการศึกษา 2562 

(ข้อมลู ณ 30 มิ.ย. 2562) 

ปีการศึกษา 2563 

(ข้อมลู ณ  30  ส.ค. 2563) 

เปรียบ   

เทียบปี

การศึกษา 

2562/2563    

( + / - ) 
นักเรียน 

(คน) 

การอ่าน

ออกเสียง 

(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 

(คน) 

การอ่าน

ออก

เสียง 

(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 

(คน) 

การอ่าน

ออกเสียง 

(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 2,872 2,660 92.62 3,166 2,991 94.47 2,992 2,929 97.89 3.42 

ป.2 2,779 2,708 97.45 2,890 2,796 96.75 2,956 2,865 96.92 0.17 

ป.3 2,791 2,765 99.07 2,667 2,632 98.69 2,780 2,687 96.65 -2.03 

ป.4 3,007 2,980 99.10 2,694 2,676 99.33 2,652 2,621 98.83 -0.05 

ป.5 2,805 2,788 99.39 2,746 2,718 98.98 2,678 2,663 99.44 0.46 

ป.6 2,867 2,857 99.65 2,949 2,935 99.53 2,694 2,663 98.85 -0.68 

รวม  17,121 16,758 97.88 17,112 16,748 97.96 16,752 16,428 98.07 0.14 

 ตารางท่ี  20 แสดงข้อมูลการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6   

ระ
ดับ

 ช
ั้น 

 

ปีการศึกษา 2561 

(ข้อมลู ณ  31 ส.ค. 2560) 

ปีการศึกษา 2562 

(ข้อมลู ณ 30 มิ.ย. 2562) 

ปีการศึกษา 2563 

(ข้อมลู ณ  30  ส.ค. 2563) 

เปรียบ   

เทียบปี

การศึกษา 

2562/2563    

( + / - ) 

นักเรียน 

(คน) 

การอ่าน 

รู้เรือง 

(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 

(คน) 

การอ่าน 

รู้เรือง 

(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 

(คน) 

การอ่าน 

รู้เรือง 

(คน) 

ร้อยละ  

ป.1 2,872 2,794 97.42        

ป.2 2,779 2,715 97.70 2,890 2,723 94.22 2,956 2,821 95.43 1.21 

ป.3 2,791 2,744 98.32 2,667 2,592                  97.19          2,780 2,683 96.51           -0.68 

ป.4 3,007 2,834 94.25 2,694 2,588               96.07          2,652 2,560 96.53          0.47 

ป.5 2,805 2,703 96.36 2,746 2,518 91.70 2,678 2,610 97.46 5.76 

ป.6 2,867 2,803 97.77 2,949 2,845 96.47 2,694 2,603 96.62 0.15 

รวม  17,121 16,593 96.92 13,946 13,266 95.12 13,760 13,277 96.49 1.37 

    ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ตารางท่ี  21 แสดงข้อมูลการเขียนคำของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 - 3  

ระ
ดับ

 ช
ั้น  

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

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

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

เปรียบ   
เทียบปี

การศึกษา 
2562/2563    

( + / - ) 

นักเรียน 
(คน) 

การเขียนคำ 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
(คน) 

การเขียนคำ 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
(คน) 

การเขียนคำ 
(คน) 

ร้อยละ 

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

ป.5           

ป.6           

รวม  8,442 7,737 91.65 8,723 8,106 92.93 8,728 78.96 90.47 -2.46 

ตารางที่  22 แสดงข้อมูลการเขียนเรื่องนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 - 6 

ระ
ดับ

ชั้น
 

 

ปีการศึกษา 2561 
(ข้อมลู ณ  31 ส.ค. 

2560) 

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

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

เปรียบ   
เทียบปี

การศึกษา 
2562/2563    

( + / - ) 
นักเรียน 
(คน) 

การเขียน
เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
(คน) 

การเขียน
เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ นักเรียน 
(คน) 

การเขียน
เรื่อง 
(คน) 

ร้อยละ 

ป.1 2,872 2,677 93.21        

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

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

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

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

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

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

     ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาและคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ตารางท่ี  23  แสดงผลผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

                    ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ตารางท่ี  23  แสดงผลผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

                    ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ตารางท่ี 29 แสดงผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KRS)            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : สำนักงานติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ดีเ
ยี่ย

ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช้

ปรั
บป

รุง

ดีเ
ยี่ย

ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช้

ปรั
บป

รุง

ดีเ
ยี่ย

ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช้

ปรั
บป

รุง

ปฐมวัย 16 - 7.0 9.0 - - 1.0 4.0 10.0 1.0 - - 5.0 11.0 - -

ร้อยละ 12.70* - 43.8 56.3 - - 6.3 25.0 62.5 6.3 - - 31.3 68.8 - -

ข้ันพ้ืนฐาน 17 - 13.0 4.0 - - 1.0 9.0 7.0 - - - 14.0 3.0 - -

ร้อยละ 12.78* - 76.5 23.5 - - 5.9 52.9 41.2 - - - 82.4 17.7 - -

ระดับ
จ านวน

สถานศึกษาท่ีรับ

การประเมินท้ังหมด

ด้าน 1 คุณภาพผู้เรียน ด้าน 2 กระบวนการบริหารจัดการ ด้าน 3 การจัดการเรียนการสอน

ดีเ
ยี่ย

ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช้

ปรั
บป

รุง

ดีเ
ยี่ย

ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช้

ปรั
บป

รุง

ดีเ
ยี่ย

ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช้

ปรั
บป

รุง
ดีเ

ยี่ย
ม

ดีม
าก

ดี พอ
ใช้

ปรั
บป

รุง

ดีเ
ยี่ย

ม
ดีม

าก

ดี พอ
ใช้

ปรั
บป

รุง

ปฐมวัย 43 - - 36.0 7.0 - - - 43.0 - - - 0.0 42.0 1.0 - - - 1.0 - - - - - - -

ร้อยละ 34.13 - - 28.6 5.6 - - - 34.1 - - - 0.0 33.3 0.8 - - - 0.8 - - - - - - -

ข้ันพ้ืนฐาน 43 - - 36.0 7.0 - - - 43.0 - - - 43.0 0.0 0.0 - - - 1.0 - - - - - - -

ร้อยละ 32.58 - - 27.3 5.3 - - - 32.6 - - - 32.6 0.0 0.0 - - - 0.8 - - - - - - -

ระดับ
จ านวน

สถานศึกษาท่ีรับ

การประเมินท้ังหมด

มฐ.4 มฐ.4มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3

ตารางท่ี 24 แสดงผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KRS)  
     

    ตัวช้ีวัด 

ค่าคะแนน 

ปีงบประมาณ 
2561 

ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

ปีงบประมาณ 
2564 

    KRS 4.14216 4.51045 4.41773 - 
 

ที่มา : สำนักงานติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
              ยังไม่แจ้งผล  

ตารางท่ี 24 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
              โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี่ 

ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2563   
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2564   

ครั้งที่ 2/2564  
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (2564) ปรับปรุงล่าสุด 2564 
หมายเหตุ - จำนวนโรงเรียนท้ังหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 132 โรง 
             - คำนวณร้อยละจากจำนวนโรงเรยีนทั้งหมด คือ ปฐมวัย 126 โรง ข้ันพ้ืนฐาน 132 โรง 
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แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ตารางท่ี 25   แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                (ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 
นโยบาย / ตัวชีว้ัด 

 
ระดับคุณภาพ 

คำอธิบาย    
  ระดบัคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาต ิ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

ร้อยละ 
80 

บรรลุ 

ตัวชี้วดัทื่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET )  ร้อยละ 50 ขึ้นไป (เก็บเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) 

เพิ่มขึ้น - 

ตัวชี้วัดที่  8  ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา ( 
CEFR ) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรลุ 
 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตาม
สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความ ท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษที่  21 

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ร้อยละ 80 บรรลุ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ร้อยละ 80 บรรลุ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  ร้อยละ 80 - 
กลยุทธ์ที่ 4  การสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด   
                  ความเหลื่อมลำ้ทางการศกึษา 
ตัวชี้วัดที่  15  อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ ร้อยละ100 ไม่บรรลุ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวชี้วดัย่อยที ่15.2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทีจ่บหลกัสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 - 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า   

ร้อยละ 78 - 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 78 - 

 กลยุทธ์ที ่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่  19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนั กในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
80 

บรรลุ 

ที่มา : สำนักงานติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ปัญหา/ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้สรุปปัญหา จากการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรค/การดำเนินการแก้ไข 
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid – 19)  

ทำให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ  
2. ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนในการดำเนินตามโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  

ในปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
 3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  
ทำให้ต้องปรับรูปแบบการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ เป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น การออกนิ เทศ
สถานศึกษา การประชุม การอบรม การติดต่อประสานงาน ต้องผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งมีข้อจำกัดหลาย
อย่าง ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม หูฟัง กล้อง ด้านเทคโนโลยี ระบบอินเตอร์เน็ต  
ชนิดของสื่อ ตัวผู้ใช้งานใหม่ ไม่เคยใช้งานระบบออนไลน์มาก่อน  แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ 
(Video Conference Platform) เช่ น  ร ะบ บ  Google Meet ระบ บ  Zoom Meeting Microsoft 
Teams ทีค่่อนข้างมีข้อจำกัดในการใช้สูง ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความยุ่งยาก 

การดำเนินการแก้ไข  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโดยใช้ระบบออนไลน์ เพ่ือให้โครงการต่างๆ 

สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีข้อกำจัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็ นด้านการสื่อสาร 
ด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เสริม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ได้เพ่ิมช่องทาง 
ที่ เหมาะสำหรับการเผยแพร่สื่อ เช่น ช่องทาง ยูทูป (Youtube)  Application line, StreamYard  
on Facebook  เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่า ย อีกทั้ งได้มีการจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการการใช้สื่อทางเทคโนโลยีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
และผู้ที่มีความสนใจได้ฝึกอบรมและเรียนรู้เพ่ือนำมาปรับใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ รค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ได้อย่างเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ  
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  

ที่ยาวนาน และต่อเนื่อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ระบบ อินเทอร์เน็ต ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการจัดฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบงาน ICT ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบออนไลน์ เพ่ือสร้างทีมงานให้เข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 
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                        ส่วนที่ 2 
                  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 

       มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
       รัฐต้องดําเนินการให้ เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ ง  
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย 
       รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการกํากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ  
ให้ เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นคนดี มีวินัย  
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสองหรือให้ประชาชน 
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด 
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรร
งบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้
การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ 
สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  ยุทธศาสตร์ชาติ   
(พ.ศ. 2561-2580)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 
– 26 กรกฎาคม 2562  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช  มากําหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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1. น้อมนำแนวพระราชดำร ิสืบสานพระราชปณธิานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
   ของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า   
   เจ้าอยู่หวัมาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเปน็รูปธรรม  

พระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
 3. มีงานทำ – มีอาชีพ 
 4. เป็นพลเมืองที่ดี 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อเบ้านเมือง 
     1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
   2) ยึดมั่นในศาสนา 
     3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
     4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคตง – มีคุณธรรม 
     1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
     2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ  สิ่งที่ดีงาม 
     3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
     4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
3. มงีานทำ – มีอาชีพ 
     1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และ
เยาวชน รักงานสู้งาน ทำงานสำเร็จ 
     2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมี
งานทำ 
     3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว  
4.เป็นพลเมืองที่ดี 
    1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   2) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส ทำหน้าที่  
เป็นพลเมืองดี 
    3) การเป็นพลเมืองดี  คือ “เห็นอะไรที่จะ ทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่นงานอาสาสมัคร 
งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วย ความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) 

           คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” 

 เป้าหมาย 
 1. ความมั่นคง 
     1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง  
ในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
     1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไก 
ที่นําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน 
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
     1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
     1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
2. ความมั่งค่ัง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
     2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา                    
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 3. ความยั่งยืน 
     3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง   ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ 
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
     3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
     3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

  2. เพ่ือเพ่ิมการกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
  3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 

4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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3. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาตฉิบับที่ 12   (พ.ศ. 2560 - 2564) 

        สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ .ศ. 2560 -2564) สํ าหรับ ใช้ เป็ นแผนพัฒนาประเทศไทย 
ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12    (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สําคัญ คือ 
      1) ยึด“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้ เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ  
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพที่มีการหยิบยื่นและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดําเนินชีวิตที่ดี  
มีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
         2) ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนา
คน ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีวินั ย ใฝ่รู้  มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติ  
ที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์ และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
         3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจํา
ชาติว่า“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
         4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20 ปี 
มาเป็นกรอบในการกําหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับ 
กรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
         5) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
            6)  ยึด“หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 
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วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่ง  
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
     3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
     4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
       5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 
     6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
     7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์  และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทย 
มีบทบาทนําและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
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4. แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 

           สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นําไปใช้  
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สําหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด 
จนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สําคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการ มีงานทําและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้   ปานกลางไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้ว  
ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์บริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้ องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพ่ือนําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
         1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
           2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
         3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
         5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ปัจจัยและเงื่อนไขความสําเร็จ 
         การดํ า เนิ นการตามวั ตถุป ระสงค์  เป้ าหมายของแต่ ละยุทธศาสตร์ตามที่ กํ าหนดไว้  
ในแผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสําเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ 
เป้าหมายความสําเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ในทุกช่วงวัยต้องดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม 
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  และมุ่ งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน  
ในทุกระดับ 
 2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดําเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ                
ทุกหน่วยงานทุกระดับเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
กํากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ 
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ซึ่ งสอดคล้อง 
กับเป้าหมายการพฒันา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรั ฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจําปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้ าหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้ เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากําลังคน  
ตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ในช่วงเวลาที่กําหนด 
 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน  
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาค
และสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
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6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน  
ต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้ เรียน ผ่านระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล 
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ 
ทางการเงิน ในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและ
นโยบายรัฐบาล 
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5. แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบาย ต่อรัฐสภา เมื่อวนัที่ 25 - 26    
   กรกฎาคม 2562 

นโยบายหลัก 12 ด้าน   
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
 3. การทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

     4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
 5. การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจรญิสู่ภูมิภาค  
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
 10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
 12. การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
     1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา  
9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดําเนินการเพ่ือแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญู 

 

 



33 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

6. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                                       

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการระยะยเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561- 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสงกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดทำแนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ของสังคมและประเทศชชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา และ 5) การพัฒา
ประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการ 
 

7. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน์ 
    “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  
พันธกิจ 
    1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ 
ที ่21 
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
    5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
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 แผนปฏิบัติราชการ 
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
1.1 เป้าหมาย 

ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ฃอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง ภูมิคุ้มกันพร้อม    
          รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ  
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา 
      ทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงานทําหรือนําไป ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
1.3 แนวทางการพัฒนา 
    1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก ของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
    1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ
การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
    1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง ในการดําเนิน
ชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

1.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
    1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    1.4.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    1.4.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
    1.4.5 โครงการสร้างผู้นําด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
    1.4.6 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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2. แผนปฏิบตัิราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
2.1 เป้าหมาย 
 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 10 ของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากําลังคน
ใน 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้น  
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์  
ที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์  
 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบท 
2.3 แนวทางการพัฒนา 
 2.3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน  
และการพัฒนาประเทศ 
 2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์      
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
2.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 2.4.1 โครงการพัฒนากําลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน  
การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 
 2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม 
 2.4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม  

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.1 เป้าหมาย 
        3.1.1 ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถ  ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง 
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นําไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  
 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  
 ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึน้ไป เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  
 ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป  
 ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  
 ตัวชี้วัดที่  6 จํานวนสถานศึกษาที่ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น  
 ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ทีก่ําหนด  
 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม             
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 
ในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ ความ
ต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  
3.3 แนวทางการพัฒนา 
 3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
 3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ ตาม
พหุปัญญา 
 3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษา 
ด้วยระบบ คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
      3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
      3.3.5 พัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา 
การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
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3.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอ้ือ ต่อการเรียนรู้  
ตลอดชีวิต 
 3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา  
 3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021  
 3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
 3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
 3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
 3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
 3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(The Education for Sustainable Development) 
 3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา      

3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู  
 3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
 3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 3.4.18 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 
 3.4.19 โครงการส่ งเสริมการเรียนรู้ดิ จิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ 
 3.4.20 โครงการครูคลังสมอง  
 3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นํา  
 3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
 3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ สู่ความทัดเทียม 
นานาชาติ 
 3.4.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
 3.4.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน  
 3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย  
 3.4.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
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 3.4.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
 3.4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษา  
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 3.4.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน  
ในประชาคมอาเซียน 
 3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 3.4.33 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐาน
ด้านสุขภาพพลานามัย  
 3.4.33 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 3.4.34 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่  21 
มาตรฐานสากล 
 3.4.35 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
 3.4.36 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
 3.4.38 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
 3.4.39 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
      3.4.40 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
      3.4.41 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.  
      3.4.42 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
      3.4.43 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      3.4.44 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 
     3.4.45 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย งาน 
การสอน  
     3.4.46 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด  
     3.4.47 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
     3.4.48 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
      3.4.49 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขัน ในประชาคมอาเซียน 
     3.4.50 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
     3.4.51 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for ALL  
     3.4.52 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ  
     3.4.53 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  
     3.4.54 โครงการ พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
     3.4.55 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
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     3.4.56 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) 
     3.4.57 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 
เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม ่
     3.4.58 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
    และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
4.1 เป้าหมาย 
 ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร  
             กลุ่มอายุระดับปฐมวัยเป้าหมาย 100  – ระดับประถมศึกษาเป้าหมาย 100 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 
4.3 แนวทางการพัฒนา 
 4.3.1 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
 4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย  
 4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้สําเร็จ
การศึกษา ปพ. 3 
4.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
 4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
 4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
 4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ  
 4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  
 4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
 4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
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5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.1 เป้าหมาย 
         สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  
5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
         ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละ  80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.3 แนวทางการพัฒนา 
        สร้างจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ  
        5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 
        5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        5.4.3 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
        5.4.4 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
        5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว  

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
6.1 เป้าหมาย 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 
6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 2 
          ตัวชี้วัดที่ 2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน เป้าหมาย  
          ตัวชี้วัดที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
           ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 50 ของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซื่อสัตย์ สุจริต  
           ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษานําร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ และความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ 
จัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
          6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
          6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ 
           6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานําร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้ พ้ืนที่และสถานศึกษา 
เป็นฐาน เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตั ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
6.4 แผนงาน/โครงการสําคัญ 
          6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
 6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
 6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม 
          6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ของ 
สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
          6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ (e-MES) 
 6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนนิติบุคคล 
 6.4.7 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 
 6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
 6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สําเร็จการศึกษา ปพ.3  
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8. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 12 ข้อ ดังนี้ 
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับบริบทสังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สำมารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ(NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สำมารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึง 
แหล่งเรียนรู้ ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือ
กำหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรา้งหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ 
วัดความรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัยตอบสนองผลสัพธ์ทางการศึกษาได้อยางเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา 
มีความเป็นธรรมและสรางโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ  
กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อยางทั่วถึง 

 ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและ
การจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขำท่ีสามารถอ้างอิงอาเชียนได้ 
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ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติด
ตำมความก้าวหน้าเป็นระยะ 

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ 
การศึกษระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยาศัย โดยยืดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ ำเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ความปลอดภัยของผู้ เรียน โดยจัดให้มี รูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยางมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้ำนร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแล
ตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ 
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอยางเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อยางแท้จริง 

4. ขับ เคลื่ อนศูนย์ ค วาม เป็ น เลิ ศทางการอาชี วศึ กษา (Excellent Center) สนับสนุ น 
การด ำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตำมความเป็นเลิศ 
ของแต่ละสถานศึกษาและตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
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5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้ เรียน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตำมความต้องการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตำมศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการเขา้สู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคม 
อยางมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่ำเทียมกับผู้ อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ประเทศ 
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9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2562 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี   
สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษา  ที่มีคุณภาพอย่างเท่ าเทียมกัน และบริหารจัดการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ  
จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู ละบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อ 
การมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
 2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเข่งขันของประเทศ 
 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
 2.4 ส่ งเสริมให้ เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอาอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก 
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น  
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน  
ทุกระดับ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ทีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    - บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    - ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ เฉพาะ และสถานศึกษา 
ทั้งตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
 - สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม 
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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10. แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ.2562 -2565) จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

และนานาชาติ  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคมไทย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วม และ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณ ภาพ 
ตลอดชีวิต โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และตลาดแรงงานทัง้ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชาติ  และนานาชาติ  

4. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  สอดคล้อง 
กับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

5. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยให้ทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วม 

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

การศึกษาจังหวัด 
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
2. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
7. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับของการศึกษา

และนานาชาติ 
2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที่มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
5. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัย และนำผลการวิจัย นวัตกรรมมาใช้ 
6. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
7. หน่วยงานการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัด

การศึกษา 
8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
9. หน่วยงานการศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย              

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ 
         10. หน่วยงานการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด จัดการศึกษาท่ียกระดับสู่ความเป็นสากล 
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11. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565  
     ของสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565   ดังนี้     
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรคุณภาพจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ได้มาตรฐาน  
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ  
1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ 
ที่ 21  
 4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6.จัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
 8.จัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  
ค่านิยมองค์กร 
 “องค์กรเป็นหนึ่ง  เข้าถึงพ่ึงได้”  
คำนิยาม 
 “องค์กรเป็นหนึ่ง” หมายถึง เป็นองค์กรที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าและมีเอกภาพ 
        “เข้าถึงพ่ึงได้” หมายถึง  ทุกคนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมกันและพึงพอใจ 
นโยบาย 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
                           และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 



50 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

 1.ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2.ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 3.ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ 
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม 
ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 6.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals:SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 7.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 8.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์   
 1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้ เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ   
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครั ว ผู้อ่ืน 
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่นพ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
 

ตัวชี้วัด 
      1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
        2. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิด 
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริ ต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
        3. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
         4 . ร้อยละของสถานศึกษาที่ จั ดบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรีย นรู้  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอ้ง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
      5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต  
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
 6. ร้อยละของผู้ เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการด้านการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 

แนวทางการดำเนินการ  
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด  
 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ  
แนวทางการดำเนินการ  
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด   
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัด 
 1. จำนวนผู้เรียนทุกคน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น  
ในศตวรรษที่ 21   

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 

ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แนวทางการดำเนินการ  
     1.1 ศึกษาวิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวั ดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแวว 
จากหน่วยงาน  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
            1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
          1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จำนวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมวิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจ ให้สถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
          1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน
ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้ งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรม 
เสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 
          1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน 
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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นโยบายที่  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน มีการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของระเทศ 
 2. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน ได้  ภายใต้สั งคม  ที่ เป็นพหุ วัฒนธรรม รวมถึ งการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ เพ่ื อการวางแผนชีวิต  
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ            
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
 แนวทางการดำเนินการ  
 (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ จาก“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการ 
การเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 (3R8C)  
 2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
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 4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
1.1 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1) จำนวนสถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2) จำนวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก     
ระดับปฐมวัย จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 3) จำนวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษาในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ร้อยละ 100  
 2. สถานศึกษาในสังกัดที่ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ได้รับการรับรองคุณภาพ            
ตามมาตรฐาน ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ  80 ขึ้นไป 
1.2  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
 1) ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา   
 2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป. 3 จำนวน 2  วิชา ได้แก่ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
 3) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test)  
จำนวน   4  สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 

 1. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน  
 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3  เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ทั้ง 2 วิชา   
 3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเทียบกับผลการ
ทดสอบระดับชาติของปีที่ผ่านมา มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  จำนวน 7-8 
รายการ ได้แก่  
 3.1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 (4 สาระการเรียนรู้)    
 3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 (4 สาระการเรียนรู้)     
1.3 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 1) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามจุดเน้น  
ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
 2) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามจุดเน้น 
ของ หลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
     2. ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามที่กำหนด          
ในหลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.4  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง  6)  มุ่งม่ันในการทำงาน 7) รักความเป็นไทย 
และ 8) มีจิตสาธารณะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ตัวช้ีวัด 
 1.ผู้ เรียนที่จบหลักสูตรแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ตามหลักสูตร มีผลประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90  ขึ้นไป 
1.5  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  
     ประเด็นการพิจารณา  
 1. ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 2. ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 3. ผลการประเมินการเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
          4. ผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน         
ตัวช้ีวัด 
 1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
 2. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
 3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 90  ขึ้นไป  
 4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ร้อยละ 90 ขึ้นไป       
2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 

 2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะ 
ด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพฒันาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้ เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้  
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่ เป็น 
พหุวัฒนธรรม 
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 2. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 3. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้คำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
แนวทางการดำเนินการ  
 1. จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีเว้นปี  
สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และ
ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 3. สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนด 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ   
 5. กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา                  

  (ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการดำเนนิการ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
 2. จัดทำเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
 4. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
 5. ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ตามหลักโภชนาการ 
 6. กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุป 
และรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
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 7. มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
    7.1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
    7.2 เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  
    7.3 เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
    7 .4  เรี ยน รู้ ด้ วยวิ ธี ก าร Active Learning  เพ่ื อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด  การเรี ยนรู้   
จากประสบการณ์จริง หรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน 
ของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
    7.5  สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    7.6 เรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
    7.7 พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
    7.8 จัดให้มีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  
แนวทางการดำเนินการ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ เป็นไปตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ   มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม   
 2. ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิตและ วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
 4. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคล
และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
 5. จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา 
การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
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2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  (เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล) 
แนวทางการดำเนินการ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
การให้บริการ และการเรียนรู้ 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทุกระดับการ
จัดการศึกษา 
แนวทางการดำเนินการ  
 1. จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ แบบเรียน  
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด  
 2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ผ่ านระบบดิ จิ ทั ล (Digital Learning Platform) เพ่ื อตอบสนอง 
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง    
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ    
 แนวทางการดำเนินการ 
 (1) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครู  
ของสถานศึกษา 
 (2) ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
 4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางดำเนินการ 
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง(Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเปน็ระบบและครบวงจร 
       (2)  จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
 (3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดทำ
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
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 (4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
 (5)  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
  (6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้อง
กับภารกิจและหน้าที่ของตน 
   (7)  ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่ สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้  
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
       (8)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
      (9)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ เรียนที่มี  
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 
      (10)  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11)  ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรี ยนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12)  ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
  (13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 
      (14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู       
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนด  
ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 (15) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ ง 
ของสถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
       2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 
          3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
       4. ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
       5. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 
          6. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 
          8. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  แนวทางการดำเนินการ  

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม 

และประเมินผล 
(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื ่อมโยงข้อมูล  ศึกษา 

เคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
 2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
ตามบริบทของพื้นที ่

แนวทางการดำเนินการ  
(1)  จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน 
ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology  
เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่ าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพ 
ทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา  

(2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียน
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับ
ตำบล โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ  

(3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษา 
ในทุกมิต ิ
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้ เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประ เภท อย่างเหมาะสม  
และเพียงพอ 

แนวทางการดำเนินการ  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์  ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้ เรียน  
และสถานศึกษา อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
  (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และติดตาม กำกับการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
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 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

 แนวทางการดำเนินการ  
 (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัยสูง 
     (2) ส่ งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ที่ ใช้  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน 
ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู ้เรียนทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะ
ดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

 5. ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่า เทียมกัน และศึกษา 
ในระดับสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย  
  2. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้าเรียนในชั้น ป. 1  
  3. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด  
  4. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ม. 3 ที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด  
  5. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.1  
  6. ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้น ม. 3 แล้วเรียนต่อ ชั้น ม.4 หรอืเทียบเท่า   

ประเดน็การพิจารณา  
 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน คำนวณจากนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน หรือระยะเวลา 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ของแต่ละปี เปรียบเทียบกับจำนวนประชากร  
วัยเรียนในเขตบริการที่จะต้องเข้าเรียน ได้แก่     
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  1.1 จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย       
  1..2 จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ป. 1 และ ม.1        
   1.3 จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ม. 4  
 2. จำนวนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และ ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ   
 3. จำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จบหลักสูตร 
ตามกำหนดเวลาโดยพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นที่สถานศึกษาเปิดทำการสอน 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้  
เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือ หรือสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

6. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้  
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค 
ที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยเครือข่ายละ 1 โรงเรียน  
 9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการทำนโยบาย  
การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมนำไปปฏิบัติที่บ้ านและชุมชน เช่น  
การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
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         2.  ร้อยละของสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน เพ่ือลด
ปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนและชุมชน 
       3. ร้อยละ ของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะ  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
       4. ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
       5. ร้อยละของสถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less 
       6. ร้อยละของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
       7. ร้อยละของครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
       8. ระดับความสำเร็จของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน (ระดับที่ 1 พอใช้ ระดับท่ี 2 ปานกลาง ระดับท่ี 3  ดีเยี่ยม) 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
 3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากร 
ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
 4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา 
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก  
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
 5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
 6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลการเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา 
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 7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 8. ดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 
 10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา  
ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5  
และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะ  
ในสำนักงานและสถานศึกษา 
 11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิ งนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี   
และการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม 
 13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  จัดค่าย
เยาวชนวัยซน ลดคาร์บอนเพ่ือโลก   
 17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ 
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหาร 
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี 
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณ 
ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยเน้นคุณภาพผู้เรียน 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
ตามกรอบกฎหมาย 
 2. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้ เป็นหน่วยงาน 
ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ  
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 
       3. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
       4. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       5. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
       6. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณ
ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
       7.ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
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       8.ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้ เรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       9.ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
     10. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็นอิสระ ในการบริหาร
จัดการศึกษา  
 แนวทางการดำเนินการ  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแล
ของสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
หรือของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระ 
ของสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง 
ของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดหา
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงาน
บุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจาย
อำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษา 
 (5)  จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา หรือ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

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

(7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

(8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
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(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบระบบ 
การบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ  สมรรถนะ และความรู้  
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

 (11) สถานศึกษา หรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ของสถานศึกษา เพ่ือทำหน้าที่ส่ งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 
 2.  พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการดำเนินการ  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงาน 
ที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการ 
ที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
  (4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” 
  (5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  (6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
  (7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  (8 ) ส่ งเสริม  สนับสนุน  ผู้ ปกครอง ชุมชน สั งคม และสาธา รณ ชน ให้ มีความรู้   
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  (9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
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 3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงาน 
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

แนวทางการดำเนินการ  
  (1) ศึกษา วิเคราะห์  นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ 
ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
  (2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 
  (3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 
จัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและ
รองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ 
  (4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สามารถเชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองสุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอด 
ช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ 
  (5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง นำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากร  
ด้านการศึกษาของประเทศ 
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             ส่วนท่ี 3 
                                               ทิศทางการพัฒนาการ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า“รัฐต้อง
ดำเนินการให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้ งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา  
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า  
“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี   
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย” สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาประชากร ของชาติให้เป็น “คนไทย 
ในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 และภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายหลัก
สำคัญที่เก่ียวกบัการพัฒนาการศกึษา ดังนี้ 

1.น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม    

2. ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)   
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
5. แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 

กรกฎาคม 2562   
6. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 7. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 8. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

10. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช   
11. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้กำหนดทิศทางแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นองค์กรคุณภาพจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ได้มาตรฐาน  
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 

 พันธกิจ (Mission) 

 1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ 
ที่ 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา      
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

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

คติพจน์ (Slogan) 

“งานได้ผล คนเป็นสุข” : Happiness & Achievement 

คำนิยาม  
  งานได้ผล  (Achievement)  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา และมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ใน 4 จุดเน้น 16 ตัวชี้วัด ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
   คนเป็นสุข (Happiness)  หมายถึง นักเรียน บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)        
มีความสุขกาย สุขใจ และสุขนิสัย พึงพอใจต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย จงรักภักดีต่อองค์กร  
เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์ มีวินัย เป็นระเบียบเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน รักความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
และอุบัติภัย มีขวัญและกำลังใจดี 
 



72 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

ค่านิยมองค์กร  (Corporate values) 

“องค์กรเป็นหนึ่ง  เข้าถึงพึ่งได้” 

คำนิยาม 
 “องค์กรเป็นหนึ่ง” หมายถึง เป็นองค์กรที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าและมีเอกภาพ 
 “เข้าถึงพ่ึงได้” หมายถึง  ทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันและพึงพอใจ 
เป้าหมาย 

 1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2.ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 3.ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4.ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่ม 
ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals:SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 8.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลัก            
ธรรมาภิบาล 
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นโยบาย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
       มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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โมเดลการขับเคลื่อนจุดเน้น 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

                                
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  ได้กำหนดโมเดลเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
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จุดเน้นและตัวชี้วัดตามจดุเน้น 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

  
จุดเน้นที่ 1  นักเรียนสุขภาพดี เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักเรียนมีค่าดัชนีมวลกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย       
                  มีสมรรถภาพตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา และมีสุขภาพจิตดี 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป               
ตัวชี้วัดที่ 1.3 นักเรียนผ่านการประเมินค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นที่ 2  บุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิด    
                ชูเกียรติ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม    
ตัวชี้วัดที่ 2.3 บุคลากรมีผลงานเชิงประจักษ์ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที ่2.4 บุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

จุดเน้นที่ 3  สถานศึกษาสะอาด สวยงาม และปลอดภัย 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 สถานศึกษามีความสะอาด 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สถานศึกษามีความสวยงาม 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 สถานศึกษามีความปลอดภัย 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

จุดเน้นที่ 4 หนึ่งสถานศึกษา หนึ่ง Best Practice  

ตัวชี้วัดที่ 4.1 สถานศึกษามีกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders)  
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์กับนักเรียน บุคลากร สถานศึกษา 
                 และชุมชน 
ตัวชี้วัดที่ 4.4 มีการจัดทำรายงาน และมีการเผยแพร่หรือได้รับรางวัล 
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นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
เช่นพ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด 
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
      3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ  
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ ภัยพิบัติต่าง ๆเป็นต้น  
 6. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริหารด้านการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการ 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ    
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
 แนวทางการดำเนินการ  

 1.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง  
ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
  แนวทางการดำเนินการ  

 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกคน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น 

ในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการ

อ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละ 20 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติประเมิน PISA 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามวามสามารถ 

ความสนใจ มีทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 แนวทางการดำเนินการ  
     1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงาน  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
          1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไป 
สู่การพัฒนาผู้ เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง  
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
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          1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จำนวน
งบประมาณ  ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ
ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระ ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
          1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียน  
ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 
          1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน  
ต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เป้าประสงค์ 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้อง  
กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง  
กับทักษะ  ที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ  
ที่สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ   
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านรา่งกายและจิตใจ 
 6. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
 7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา      
(จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 2. ร้อยละ 3 ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 
  3. จํานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 4. ร้อยละ 81 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
(จากแผน 3 ปี สพฐ.) 
  5. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน 
วิชาชีพครู (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 6. จํานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 7. ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กําหนด (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

 9 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ       
เพ่ือการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพ ความต้องการและบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

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

PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
    3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพ ตามพหุปัญญา 
    3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ 

คุณภาพการนิเทศติดตาม) 
    3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง     

ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
และสถานศึกษา 
         3.3.5 พัฒนาระบบการดําเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทําจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบ
การศึกษา การออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้ อมูลทางการศึกษาของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา     
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นโยบายที่   4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                  และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา 
 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวชี้วัด 
 1.อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร (จากแผน 3 ปี สพฐ.) กลุ่ ม
อายุระดับปฐมวัยเป้าหมาย 100  – ระดับประถมศึกษาเป้าหมาย 100 
 2. ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน (จากแผน 3 ปี 
สพฐ.) 
 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และท่ีตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 
       4. ร้อยละ  100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 5. ร้อยละ 99 ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
       6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  
ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
 7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 8.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว       
ที่มีประสิทธิภาพ 
          9. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 แนวทางการพัฒนา  (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 

     4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
     4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย  
     4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
     4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้สําเร็จการศึกษา ปพ. 3 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
เป้าประสงค์ 
 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้  
เรื่องฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 
4.0 

 3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้  
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยเครือข่ายละ 1 โรงเรียน  
 9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการทำนโยบาย  
การจัดซื้อ     จัดจ้าง  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 10. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable  
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
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ตัวชี้วัด 
        1. ร้อยละ  80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  (จากแผน 3 ปีสพฐ.) 
        2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
     3. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมา 
ใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
     4. ร้อยละ  85 ของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
    5. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ  
QR CODE และ Paper less 
   6. ร้อยละ 82 ของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
   7. ร้อยละ  85 ของครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้  
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
   8. ระดับความสำเร็จระดับที่ 3 ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน (ระดับที่ 1 พอใช้ ระดับที่ 2 ปานกลาง  ระดับที่ 3  
ดีเยี่ยม) 
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. สร้างจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 2. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และ 
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน  ๆ
 4. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากร  
ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
 5. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ในเรื่องการผลิตและบริโภค 
ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ
เรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยาร์บอน 
ไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
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 6. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
 7. พัฒนาต่อยอดและขยายผลการเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
ในสถานศึกษา 
 8. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม  
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 9. ดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 10. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
บริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office 
 
นโยบายที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และ
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 

 2.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณ 
ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยเน้นคุณภาพผู้เรียน 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 

ตัวชี้วัด 
 1. จํานวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน เป้าหมาย 2 
 2. โครงการของ สพท.. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน เป้าหมาย 20 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
ของหน่วยงาน ( ITA ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85    

4. ร้อยละ 50 ของนักเรียนสังกัด สพป.นศ.4 มีพฤติกรรมทีย่ึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต  
5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษานําร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระ และความคล่องตัว  

ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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6. มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 แนวทางการพัฒนา  (จากแผน 3 ปี สพฐ.) 
1. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ 
4. พัฒนาสถานศึกษานําร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นฐาน          

เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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  ส่วนที ่4  
รายละเอียดโครงการ 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายหลักสำคัญที่ เกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

1. น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขับเคลื่อน
งาน      ด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม    

2. ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)   
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
5. แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 

2562   
6. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 7. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 8. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

10. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช   
11. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมาย จุดเน้น และตัวชี้วัดที่กำหนด 

ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จำนวน  5,000,000 บาท สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได้จัดสรร
งบประมาณให้กับรายการต่างๆ   ที่มีความจำเป็นต่อการบริหารงานและการขับเคลื่อนนโยบาย 
ดังต่อไปนี้     
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานตามภารกิจและบริบท 
    ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

จำนวน 3,600,000 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจจำเป็นเร่งด่วน   จำนวน     400,000 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน   1,000,000 บาท 
                                                  รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน   5,000,000 บาท 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้กำหนดภารกิจ  กรอบ
แนวทาง การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาทุกระดับ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดโดยมีรายละเอียดของแผนงานโครงการ เป้าหมาย จุดเน้น ตัวชี้วัด และกิจกรรมสำคัญ จำแนก
ตามโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565  ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  ดังนี้ 
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน รายการที่มีความจำเป็น จำนวน 10 รายการ 

ตามกรอบวงเงินงบประมาณ  3,600,000  บาท 
ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน จำนวน 10  รายการ 3,600,000  
 1.1  ค่าสาธารณูปโภค 

1.2  ค่าวัสดุสำนักงาน 
1.3  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
1.4  ค่าอาหารทำการนอกเวลา 
1.5  ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้สอยอ๋ืน ๆ 
1.6  ค่าซ่อมยานพาหนะ 
1.7  ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 
1.8  ค่าวัสดุใช้กับคอมพิวเตอร์ 
1.9  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  ก.ต.ป.น. 
1.10 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  11  คน  

  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 *** ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

2. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจจำเป็นเร่งด่วน 
ตามกรอบวงเงนิงบประมาณ จำนวน  400,000  บาท 

 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
2. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจจำเป็นเร่งด่วน 400,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 400,000  
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3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ  1,000,000 บาท   

และเงินที่คาดว่าจะเหลือจ่าย 795,635 บาท รวมงบประมาณ 1,795,635 บาท 
จำนวน  17  โครงการ 

 

ที ่
 
 

 

รายการ/โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

 
งบประมาณ 

 
 

 

สอดคลอ้งกับ
นโยบาย /

เป้าประสงค์ 
สพฐ. 

 

สอดคลอ้งกับ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัด 

สอดคลอ้งกับ
นโยบาย/

เป้าประสงค ์
สพป. นศ.4 

1. โครงการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมในเขตพืน้ที่
การศึกษาสถานศึกษา 
 
 

      98,740  นโยบายที่ 1/
เป้าประสงค ์
ข้อที ่1 , 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

นโยบายที่ 1/
เป้าประสงค ์
ข้อที ่1 , 2 

2. โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสูส่ถานศึกษาพอเพียง       48,200  นโยบายที่ 1/
เป้าประสงค ์
ข้อที ่1 , 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

นโยบายที่ 1/
เป้าประสงค ์
ข้อที ่1 , 2 

3. โครงการส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน 

    123,450  นโยบายที่ 2/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

นโยบายที่ 2/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่2 
4 โครงการพัฒนาครเูพื่อยกระดับสมรรถนะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผู้เรยีน ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR 

      56,430  นโยบายที่ 2/
เป้าประสงค ์
ข้อที ่1 , 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

นโยบายที่ 2/
เป้าประสงค ์
ข้อที ่1 , 2 

5 โครงการพัฒนาการขับเคลื่อนยกระดบัคุณภาพการจดั
การศึกษาปฐมวัย สพป.นศ.4 ประจำปีงบประมาณ 
2565 

      97,580  นโยบายที่ 2/
เป้าประสงค ์
ข้อที ่1,2, 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

นโยบายที่ 2/
เป้าประสงค ์
ข้อที ่1,2, 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

      55,465  นโยบายที ่3/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่5 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายที ่3/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่5 
7 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครแูละบุคลากร

ทางการศึกษาประจำปี 2565 
    125,000  นโยบายที่ 3/

เป้าประสงค ์
ข้อที ่6 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายที่ 3/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่6 
8 โครงการโรงเรยีนคณุภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
      10,000  นโยบายที่ 4/

เป้าประสงค ์
ข้อที ่2  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

นโยบายที่ 4/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่2  
9 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
      65,500  นโยบายที่ 4/

เป้าประสงค ์
ข้อที ่2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

นโยบายที่ 4/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่2 
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ที ่
 
 

 

รายการ/โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

 
งบประมาณ 

 
 

 

สอดคลอ้งกับ
นโยบาย /

เป้าประสงค์ 
สพฐ. 

 

สอดคลอ้งกับ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัด 

สอดคลอ้งกับ
นโยบาย/

เป้าประสงค ์
สพป. นศ.4 

10 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โดยใช้ภาคเีครือขา่ยเปน็ฐานสู่โครงงานอาชีพ  

    212,700  นโยบายที่ 4/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายที่ 4/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่2 
11  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิง่แวดล้อม     125,700  นโยบายที่ 5/

เป้าประสงค ์
ข้อที ่5 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายที่ 5/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่5 
12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
      59,000  นโยบายที่ 5/

เป้าประสงค ์
ข้อที ่5 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายที่ 5/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่5 
13 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในผ่าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทางไกล  
ด้วยกระบวนการ 3ป (AAA) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   

      60,000  นโยบายที่ 6/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่5 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่5 

นโยบายที่ 5/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่5 

14 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 

    192,710  นโยบายที่ 6/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายที่ 5/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่5 
15 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบรหิารจดัการองค์กร

และภาคเีครือข่าย สู่ความเขม้แข็ง 
    348,660  นโยบายที ่6/

เป้าประสงค ์
ข้อที ่2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายที ่6/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่2 
16 โครงการประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

บริหารการศึกษา 
      80,000  นโยบายที่ 6/

เป้าประสงค ์
ข้อที ่3 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายที่ 6/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่3 
17 โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการจดัทำแผนปฏิบตัิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      36,500  นโยบายที่ 6/

เป้าประสงค ์
ข้อที ่2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

นโยบายที่ 6/
เป้าประสงค ์

ข้อที ่2 

 รวมงบประมาณทั้งสิน้ 1,795,635      
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รายละเอียดโครงการ 
ที่ใช้ขับเคลื่อนนโยบาย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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โครงการ           ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา 
สนองนโยบายที่                    1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองเป้าประสงค์                  ข้อที่ 1,2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้    
    คู่คุณธรรม  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล  นางวิยะดา  ไกรสร   
นายสุภักดิ ์ มีสิทธิ์  และนางสาววรรณี  ใจห้าว   

ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  2 ) พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษา 
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา7  
ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่  เสรีภาพ  
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จัก
รกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ  การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ภูมิปัญญาไทย และความรู้  อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาไว้ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ 
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 4) เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง และในยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะ
และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะ 
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การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย  
และมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อน 
การสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น เป็นต้น  รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า
การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชา
และในทุกกิจกรรมรวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี อันดีงามการสร้าง 
ความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผ่หลักคำสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชนโดยพัฒนาผู้เผยแผ่
ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตามคำสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนารวมทั้งมีการเผยแผ่
หลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  
และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับบุคลากรเป็นการสร้างจิตสำนึก 
ทัง้ในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีบทบาทหน้าที่ ที่ต้องจัด
การศึกษาให้บรรลุผลตามความมุ่งหมาย และเจตนารมณ์ของนโยบายต้นสังกัดและประเทศ จึงได้จัด
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  ซ่ึงได้บูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี
ความเชื่อว่าแนวทางตามโครงการจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความรู้ 
ซึ่งมีครูผู้สอนเป็นกระบวนการนำสู่การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551กำหนด นักเรียนจะได้รับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี   
มีคุณธรรม มีระเบียบวินัยซื่อสัตยสุจริต มีความสามัคคี มีจิตสํานึกรบัผิดชอบตอสังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
            2.1 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาด้วยกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและ
กระบวนการลูกเสือ 
              2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นักเรียนไดต้ามเป้าหมายที่กำหนด 
           2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมสู่กิจกรรม 
การเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
 2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ให้มีพฤติกรรมร่วมต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
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3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
              1) สถานศึกษาร้อยละ 70 ได้จัดตั้งกองลูกเสือในโรงเรียน 

                    2) สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงได้จัดกิจกรรมตามอัตลักษณ์    
29 ประการ 

                 3.1.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
ไดต้ามเป้าหมายที่กำหนด 
                3.1.3  สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
สู่กิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
                3.1.4 สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ  ติดตามผลการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
                3.1.5 บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

                    1) สถานศึกษาร้อยละ 70 ที่จัดตั้งกองลูกเสือในโรงเรียนดำเนินการได้ถูกต้อง 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
                     2) สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
อัตลักษณ์29 ประการในระดับดี 
             3.2.2 บุคลากรร้อยละ 90 ที่ได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นักเรียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 
            3.2.3 สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายทุกโรงมีหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรมสู่กิจกรรมการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
           3.2.4 สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ  ติดตามมีผลการจัดกิจกรรมได้ถูกต้อง 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

     3.2.5 บุคลากรในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต่อต้าน 
การทุจรติทุกรปูแบบ 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ   
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานการพัฒนา 

อัตลักษณ์  29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ 
1 - 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 

นางวิยะดา  ไกรสร 
1.2 เสริมสร้างสมรรถนะครูและผู้บริหารโรงเรียนวิถี

พุทธได้รับการพัฒนาตนเองให้มีวิถีชีวิตที่
สอดคล้องตามหลักพุทธธรรม และปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

15 – 30 
กรกฎาคม 2565 

นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 
นางวิยะดา  ไกรสร 

1.3 การพัฒนาอัตลักษณ์  29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือยกระดับเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
-ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รบัผิดชอบ
โรงเรียนวิถีพุทธ 

1 – 15 สิงหาคม 2565 คณะทำงาน 

1.4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการพุทธ
ธรรมสู่กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุม่สาระ 

1 – 15 สิงหาคม 2565 คณะทำงานผู้บริหาร,ครู 
นักเรียน 

1.5 การพัฒนาโครงงานคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ  
 “ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง” แผนทีค่นดี   
จิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

15 สิงหาคม –  
20 กันยายน 2565 

คณะทำงาน ผู้บริหาร,ครู 
นักเรียน 

1.6 
 

นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านเรื่องเล่าเร้า
พลัง 

21 -25 กันยายน 
2565 

นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 
นางวิยะดา  ไกรสร 

1.7 นิเทศ ติดตาม  Coaching โรงเรียนวิถีพุทธ 21 -25 กันยายน 
2565 

คณะทำงาน 

1.8 ประเมินผล สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 26 -30 กันยายน 
2565 

นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 
นางวิยะดา  ไกรสร 

2 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา             
2.1 ประชุมคณะกรรมการ มกราคม 2565 นายสุภักดิ ์ มีสิทธิ์ 

และคณะกรรมการ 
2.2 รอการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.  เมษายน 2565 นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ 
2.3 ดำเนินการตามกิจกรรม เมษายน – กรกฎาคม

2565 
นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ 
และคณะกรรมการ 

2.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2565 นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.      อ่ืน  ๆ  ระบ.ุ................................................ 
    จำนวน   98,740  บาท   (ขออนุมติัถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการพุทธ

ธรรมสู่กิจกรรมการเรยีนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
(จัดทำเอกสารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่บูรณาการพุทธธรรมสู่กิจกรรมการเรียนรู้) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้า
ประชุมจำนวน  10  คน คนละ 1  มื้อ มื้อ ละ  
120 บาท จำนวน 2  วัน 
-ค่าจัดทำเอกสาร 

5,000 
 
 
 

2,400 
 
 

2,600 

  
 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 

2,600 
1.2 การพัฒนาอัตลักษณ์  29 ประการ 

สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือยกระดับ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน 
(ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ) 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   อาหารกลางวัน จำนวน 60 คน  
   คนละ 120 บาท 
  -ค่าเอกสาร 

11,800 
 
 
 
 
 

3,600 
7,200 

 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

 7,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
3 สร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมด้วยกิจกรรมลูกเสือ  

3.1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มกราคม 2565 นางสาววรรณี  ใจห้าว 

3.2 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางลูกเสือ 
(สำรอง, สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ) 

มกราคม2565 นางสาววรรณี  ใจห้าว 
และคณะทำงาน 

2.3 นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ในสถานศึกษา (ร.ร.นิเทศ ประเมินตนเอง) 

มกราคม2565 นางสาววรรณี  ใจห้าว 
และคณะทำงาน 

4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2565 นางสาววรรณี  ใจห้าว 
และคณะทำงาน 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.3 พัฒนาโครงงานคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ “ 
เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”แผนที่คนดี  
จิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
(กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณพั์ฒนา
โครงงานคุณธรรมสู่ความเป็นเลิศ “ เยาวชน
ไทยทำดีถวายในหลวง”แผนที่คนดี   
จิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับ 
  จำนวน  42  คน คนละ  120 บาท 
- ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 

10,040 
 
 
 
 
 
 

5,040 
 

5,000 

  
 
 
 
 
 

 
5,040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
1.4 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาครูสู่การเป็น 

Coach เพ่ือดูแลใจผู้เรียน 
(แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดำเนินงานรว่มกัน 
:  เรื่องเล่าเร้าพลัง) 
- ค่าจัดทำเกียรติบัตร 
- ค่าจัดทำเอกสารเรื่องเล่าเร้าพลัง 

5,000 
 
 
 

2,000 
3,000 

   
 
 
 

2,000 
3,000 

1.5 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
- ค่าจัดทำเอกสารรายงานผล 

3,000 
3,000 

   
3,000 

 รวมกิจกรรมที่ 1 34,840 3,600 14,640 16,600 
2 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นทีก่ารศึกษา             
2.1 ประชุมคณะกรรมการ 1,000  1,000  
2.2 รอการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.     
2.3 ดำเนินการตามกิจกรรม     
2.4 สรุป รายงานผล     
 รวมกิจกรรมที่ 2 1,000  1,000  
3 กิจกรรมสร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมด้วยกิจกรรมลูกเสือ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จำนวน 30 คน 
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ 
 มื้อละ 35 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท 

5,,100 
 

2,,100 
 

3,,000 

 
 
 

 

 
 

2,100 
 

3,000 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.2 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางลูกเสือ  
ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 133 คน 
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
จำนวน 133  คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 133 คน 
 คนละ 1 มื้อ มือ้ละ 100 บาท 
ผู้กำกับลกูเสือสามัญ/สามัญรุ่นใหญ่  
ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 162 คน  
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จำนวน 162 คน
คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 162 คน   
  คน 1 มื้อ  มื้อละ 100 บาท 
-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม วิทยากร/จนท. 
จำนวน 20 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท  
-ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร/จนท.จำนวน  
จำนวน  20 คน 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท 

  

56,950 
 
 

9,310 
 

13,300 
 
 
 

11,340 
 

16,200 
 

  2,800 
 

  4,000 

  
 
 

9,310 
 

13,300 
 
 
 

11,340 
 

16,200 
 

2,800 
 

4,000 

 

3.3 สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน 850   850 
       รวมกิจกรรมที่ 3 62,900  62,050 850 
 รวมทั้งสิน้ 98,740 3,600  7,690 17,450 

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการ 

พุทธธรรมสู่กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
 5,000   

1.2 การพัฒนาอัตลักษณ์  29 ประการ 
สู่ความเปน็โรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือยกระดับ 
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 
 

  11,800  
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ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.3 พัฒนาโครงงานคุณธรรมสู่ความเปน็เลิศ “ 

เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง”แผนทีค่นดี 
จิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

  10,040  

1.4 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาครูสู่การเป็น 
Coach เพ่ือดูแลใจผู้เรียน 

   5,000 

1.5 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน    3,000 
 รวมกิจกรรมที่ 1 - 5,000 21,840 8,000 
2 กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา             

 - ประชุมคณะกรรมการ  1,000  - 
 - รอการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. - - - - 
 รวมกิจกรรมที่ 2 - 1,000 - - 
3 สร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมด้วยกิจกรรมลูกเสือ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
 5,100   

3.2 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางลูกเสือ   56,950   
3.3 สรุป/รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม

ลูกเสือ 
   850 

 รวมกิจกรรมที่ 3 - 62,050 - 850 
 รวมที้งสิ้น - 68,050 21,840 8,850 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   
6.1.1 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
        1) สถานศึกษาร้อยละ 70 ได้จัดตั้งกองลูกเสือใน
โรงเรียน 

        2) สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรง 
          ได้จัดกิจกรรมตามอัตลักษณ์  29 ประการ 

6.1.2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม     
        จริยธรรมให้แก่นักเรียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

 
 
    สำรวจรายการ 
    สำรวจรายการ 
 
   สำรวจรายการ 
 

 
 
  แบบสำรวจรายการ 
  แบบสำรวจรายการ 
 
  แบบสำรวจรายการ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1.3 สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายมีหลักสูตรสถานศึกษา 
       ที่บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรมสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
        อย่างรอบด้าน 
6.1.4 สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ  ติดตามผล 
        การจัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6.1.5 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช  
        เขต 4  มีพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

     สอบถาม 
 
 
    สังเกต สอบถาม 
 
สังเกต  สอบถาม 

      แบบสอบถาม 
 
 
   แบบสอบถาม 
 

แบบกรอกข้อมูล 
ในระบบ Internet 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

  1) สถานศึกษาร้อยละ 70 ที่จัดตั้งกองลูกเสือ ใน
โรงเรียน      
     ดำเนินการได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 

 2) สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธร้อยละ80     
    ผ่านเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์  29 ประการใน
ระดับดี 

6.2.2 บุคลากรร้อยละ 90 ที่ได้รับการพัฒนาจัดกิจกรรม
ส่งเสริม 
        คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนได้ตามเป้าหมาย 
        ที่กำหนด 

6.2.3 สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายทุกโรงมีหลักสูตร
สถานศึกษา    
        ที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรมสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 
        อย่างรอบด้าน 
6.2.4 สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ  ติดตาม 
        มีผลการจัดกิจกรรมได้ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
6.2.5 บุคลากรในสถานศกึษาและในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
         มีพฤติกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

 
 
    สำรวจรายการ 
 
    สำรวจรายการ 
 
   สำรวจรายการ 
 
     สอบถาม 
 
 
    สังเกต สอบถาม 
 
สังเกต  สอบถาม 

 
 
แบบสำรวจรายการ 
 
  แบบสำรวจรายการ 
 
  แบบสำรวจรายการ 
 
     แบบสอบถาม 
 
 
   แบบสอบถาม 
 

แบบกรอกข้อมูล 
ในระบบ Internet 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษามีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

        7.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  2551 
       7.3 ครูมีศักยภาพในการออกแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และเป็น Coach  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักเรียน  
      7.4  บุคลากรในสถานศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นแบบอย่างได ้
      7.5  มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมคีุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได ้
       7.6 บุคลากรในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

 

(ลงชื่อ)                 ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล ) 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

  (ลงชื่อ)                  ผู้เสนอโครงการ 
( นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ ) 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)                  ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวรรณี  ใจห้าว ) 

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 

 
(ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางอรศรี  มากเกตุ ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

(ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

 
(ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายอำนาจ  สุทิน ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 

 
(ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายเสาวพจน์  รัตนบุรี) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
 (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท             ผู้อุมัตโิครงการ 

( สุเวศ  กลับศรี ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ          น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาพอเพียง 
สนองนโยบายที่                    1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองเป้าประสงค์                  ข้อที ่1, 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้    
    คู่คุณธรรม  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานทีร่ับผิชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล  นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม   

และ นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลกัการและเหตุผล 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทย   
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่ 
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกัน 
ในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ 
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี   ซึ่งได้ระบุยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  
เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอ้มทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการทีดี่รอบด้านและมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะวนต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่   21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการ เกษตรกร 
ยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ศาสตร์พระราชา เป็นหลักคิดหลักทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ได้พระราชทานและทรงปฏิบัติ เป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนาน จนเป็นที่สนใจ 
เป็นที่ยอมรับของทุกประเทศทั่วโลก ดังนั้นทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรในทุกภาคส่วน  ต้องมีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนได้เข้าใจในแนวความคิดนี้อย่างทั่วถึง  เพ่ือจะได้นำหลักคิดไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ 
อย่างเหมาะสม มั่นคง สมดุล และยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงนำไปสู่คุณภาพชีวิต 
ที่ดี สังคมสงบสุขร่มเย็น  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานที่แสดงให้เห็นถึง
หลักคิดในการดำรงชีวิตบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง อย่างไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม  ที่สำคัญจะต้องมี  
“สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้สอดคล้องในด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ 
การพัฒนาทักษะสหรับศตวรรษ ที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้  และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ 
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหาความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณา
การที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการ
เรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้
ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  โดยการปลูกฝัง 
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ น้อมนำพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน
และพระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการส่งเสริมการปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าความจำเป็นและเห็นความสำคัญในการ 
น้อมนำพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติจริง จึงได้จัดทำโครงการ
ศาสตร์พระราชา เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทาง
กระบวนการ พัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ทีก่ำหนด 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายลงสู่การปฏิบัติ 

ผ่านกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะอาชีพ และ 
ทักษะชีวิตความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นพระประมุข 
          2.3 เพ่ือสร้างเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1 สถานศึกษาทุกโรงมีน้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายด้านการศึกษาลงสู่ 
การปฏิบัติผ่านกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

          3.1.2  สถานศึกษาทุกโรงจัดกิจกรรม/โครงการงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิต 

          3.1.3  สถานศึกษาทุกโรงได้รับสร้างเสริมให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
          3.2.1  ร้อยละ  90 ของบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการน้อมนำศาสตร์
พระราชา  

พระบรมราโชบายลงสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           3.2.2  ร้อยละ  90  ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

         3.2.3  ร้อยละ  90  ของสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในระดับดีข้ึนไป  
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม/
โครงการเพ่ือพัฒนา  คุณภาพผู้เรียน  
(หนึ่งโรงเรียน 1 อาชีพ) 

17 มกราคม –  
17 กุมภาพันธ์ 2565 

นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 
นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม 
นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ 
และกลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ เต็มเติม 
- ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

กรกฎาคม–กันยายน 
2565 

นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 
นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม 
นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3. ประเมินศูนย์การเรียนรู้แบบอย่าง 
การจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ เต็มเติม 
- ประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ 

กรกฎาคม –  
กันยายน 2565 

นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 
นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม 
นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ 
และคณะกรรมการ 

4. พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ Best Practice 
-สถานศึกษาพอเพียงประเมินตนเอง 
-ประเมิน Best Practice ของสถานศึกษา 

1 – 30 กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม–กันยายน 
2565 

นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 
นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม 
นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ 
และคณะกรรมการ 

5. สรุปรายงานผล กันยายน 2565 คณะทำงาน 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ.................................................... 
    จำนวน   48,200  บาท      (ขออนุมัตถัิวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 น้อมนำศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม/
โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน( 
หนึ่งโรงเรยีน  1 อาชีพ) 
- ค่าเอกสาร 
- เงินรางวัล 
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 

21,000 
 
 
 

3,000 
12,000 
6,000 

  
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 

3,000 
 

6,000 
2 ประเมินศูนย์การเรียนรู้/สถานศึกษา

แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าวัสดุ 
 ค่าชดเชยน้ำมันในการนิเทศติดตาม 

10,200 
 
 

3,600 
1,200 
5,400 

 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

5,400 

 
 
 
 

1,200 

 3 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ Best 
Practice  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
คณะทำงาน จำนวน  10 คน คนละ 120 
บาท  
จำนวน 2 วัน 
- ประเมินตนเองเพ่ือความยั่งยืน 
- ค่าตอบแทนกรรมการคดัเลือก BP 
- ค่าชดเชยน้ำมัน 
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 
- ถอดบทเรียน 
- เอกสารรายงานผล BP 

17,000 
2,400 

 
 
 

3,600 
4,000 
5,000 

- 
2,000 

 
 
 
 
 

3,600 

 
2,400 

 
 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 
- 
     

2,000 

 รวมทั้งสิ้น 48,200 7,200  23,800 17,200 
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5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 น้อมนำศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม/
โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
(หนึ่งโรงเรียน  1 อาชีพ) 

 21,000   

2 ประเมินศูนย์การเรียนรู้/สถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรยีนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   10,200 

  3 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ Best 
Practice  

  17,000  

 รวมทั้งสิ้น - 21,000 17,000 10,200 

6.  การประเมินผล 
ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   
   6.1.1 สถานศึกษาทุกโรงมีน้อมนำศาสตร์พระราชา  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม/
โครงการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   6.1.2  สถานศึกษาทุกโรงจัดกจิกรรม/โครงการงานเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
   6.1.3  สถานศึกษาทุกโรงได้รับสร้างเสริมให้มีความเข้มแข็ง 
ในการขบัเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
สำรวจรายการ 

 
 

สำรวจรายการ 
 

สำรวจรายการ 
 

 
แบบสำรวจรายการ 

 
 

แบบสำรวจรายการ 
 

แบบสำรวจรายการ 
 

6.2 เชิงคุณภาพ  
   6.2.1  ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการน้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบาย 
ลงสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
    6.2.2  ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการ
งานเพ่ือเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 
    6.2.3  ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีผลการประเมินตนเอง 
ในระดับดีขึ้นไป 
 

 
สำรวจรายการ 
ตรวจสอบมโน

ทัศน์ 
 

สำรวจรายการ 
 

สำรวจรายการ 
ประเมินตนเอง 

 
แบบสำรวจรายการ 
แบบตรวจสอบ 
มโนทัศน์ 
 
แบบสำรวจรายการ 

 
แบบสำรวจรายการ 
แบบประเมินตนเอง 
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7.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
7.1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
     7.2  ผู้ เรียนมีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักการทรงงานมาประยุกต์ ใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม    

7.3  สถานศึกษาได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านผลผลิตต่อสาธารณชน 
 

 

(ลงชื่อ)                     ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล ) 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)                                      ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายอำนาจ  สุทิน ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าทีร่้อยโท                       ผู้อุมัตโิครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ          ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบายที่                    2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองเป้าประสงค์                  ข้อที่ 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้    
    คู่คุณธรรม  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รบัผิชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชัชลี  ลิ้มโอภาส  นายพงษ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์   

นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม  
นางสาวปิยฉัตร  เชาวลิต นางวิยะดา  ไกรสร   
และนางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล 

ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือผลการเรียนรู้  
ด้านความรู้ในสาระ วิชาหลัก ด้านคุณลักษณะ และด้านทักษะ โดยทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ที่จำเป็นสำหรับผู้ เรียน คือ 3R8C ซ่ึง 3C คือทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน ประกอบด้วย  
ทักษะการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการคำนวณ (Arithmetic) ส่วน 8C ได้แก่  Critical 
thinking and problem solving ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ Creativity and innovation การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม Cross-cultural 
understanding ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
Collaboration teamwork and leadership ความร่วมมือ  การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็น
ผู้นำ Communication information and media literacy ทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 
Computing and IT literacy ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี Career and learning 
skills ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ และCompassion ความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบยีบวินัย 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  พ.ศ .2561-2579 และแผนการปฏิ รูป ประเทศด้ านการศึกษา  
ให้ความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 โดยมีประเด็นย่อยการปรับหลักสูตร 
พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21  ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป และกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อย่างต่อเนื่อง 
 จากการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ของโรงเรียนในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่สอนโดยยึดเนื้อหาจาก
หนังสือเรียน ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เมื่อเทียบกับนานา
ประเทศ และผลจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน PISA 2018 พบว่า คะแนนการประเมินโดยภาพรวม
ของประเทศไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยคะแนนความสามารถแต่ละด้านทั้งด้านการอ่าน ด้านคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกของผู้ เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละ 74.19 ซึ่งสูงกว่า 
ปีการศึกษา 2562 แต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (75.00) ส่วนผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน NT  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยรวม  
คิดเป็นร้อยละ 43.36 ซึ่งต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 และต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่ตอบสนองต่อการพัฒนา 
ให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐาน 
ที่สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลกและเป้าหมายในการดำเนินชีวิต 
และที่สำคัญผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนขั้นพ้ืนฐานและการประเมินระดับนานาชาติของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา จำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมสมรรถนะด้านการวัดและ
ประเมินผลแก่ครูผู้สอน เพ่ือให้มีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 

2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564             
(การประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์) 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน PISA 2022 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครดู้านการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในยุค New normal  



108 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

2.5 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิค การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงนำไปจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
      2.7 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  
และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะ 
แห่งศตวรรษที่ 21ตรงตามความตอ้งการและบริบทของสถานศึกษา  
          2.8 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์           
คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

      2) โรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                      
ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยเพิม่ข้ึน 
       3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน PISA ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2022 
                4) ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรยีนในยุค New normal  
      5) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการประเมิน PISA 2022 

          6) ครผูู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 29 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพ่ือพัฒนาการอ่านของนักเรียนร้อยละ100 
     7) นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 29 โรงเรียน มีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ผลสัมฤทธิ์สูงขึน้ร้อยละ 10 
       8) ร้อยละ 80 ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ มีเทคนิค กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21   
              9) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21     

3.2  เชิงคุณภาพ 
1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

ปีการศึกษา 2564 และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปี
การศึกษา 2564 ในระดับโรงเรียนมีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้  
      2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน PISA 2022 สามารถใช้ 
คลังข้อสอบ PISA style เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 



109 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

              3) ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดัของหลักสูตร และเหมาะสมกับบริบท 
            4) ครูผู้สอนมีเทคนิค กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21   
ได้อย่างมีคุณภาพ 
              5) ผู้เรียนมีคุณลัษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เหมาะสมตามวัย 
      6) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านข้ันสูง เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียน 
             7) ครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้รับการนิเทศติดตามอย่างต่อเนือ่ง 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 

 

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน   

1.1 ส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนด้านการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในยุค 
 New Normal  

มกราคม 2565 นางวิยะดา ไกรสร 
น.ส.สุนัฏฐา เจริญผล 

1.2 นิ เทศ  ติ ดตามการพัฒ นาและยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 

มกราคม 2565 คณะทำงาน 

1.3 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ข อ งนั ก เรี ย น  ชั้ น ป ร ะถ ม ศึ ก ษ าปี ที่  1  
ปีการศึกษา 2564 

กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.สุนัฏฐา เจริญผล 

1.4 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564              

มีนาคม 2565 นางวิยะดา ไกรสร 

1.5 วิเคราะห์ผลการประเมิน RT, NT และจัดทำ
รายงานผลการประเมิน 

พฤษาคม 2565 คณะทำงาน 

1.6 การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมด้วย 
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โดยใช้ผลการประเมินด้านการอ่านเป็นฐาน 

มกราคม 2565 น.ส.สุนัฏฐา เจริญผล 
นางวิยะดา ไกรสร 

1.7 สรุป รายงานโครงการ สิงหาคม 2565 นางวิยะดา ไกรสร 
น.ส.สุนฏัฐา เจริญผล 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ 
2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษ

ที2่1   
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มกราคม 2565 นางชัชลี  ลิ้มโอภาส 

และคณะ 
2.2 โรงเรยีนดำเนินการพัฒนาสื่อนวัตกรรม           

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มกราคม – มีนาคม 

2565 
นางชัชลี  ลิ้มโอภาส 

และคณะ 
2.3 นิเทศติดตามและประเมินผล มกราคม, กรกฎาคม 

2565 
นางชัชลี  ลิ้มโอภาส 

และคณะ 
2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรกฎาคม 2565 นางชัชลี  ลิ้มโอภาส 

และคณะ 
2.5 นำเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สิงหาคม 2565 นางชัชลี  ลิ้มโอภาส 

และคณะ 
2.6 สรุปและรายงานผล กันยายน 2565 นางชัชลี  ลิ้มโอภาส 

และคณะ 
3 พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

3.1 การประชุมเตรียมความพร้อม  มกราคม 2565 นิชาภา พิกุลหอม 
และคณะ 

3.2 พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับคร ู เมษายน 2565 นิชาภา พิกุลหอม 
และคณะ 

3.3 นิเทศ ติดตาม พฤษภาคม 2565 นิชาภา พิกุลหอม 
และคณะ 

3.4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ สิงหาคม 2565 นิชาภา พิกลุหอม 
และคณะ 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ.................................................... 
    จำนวน   123,450  บาท      (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน     
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน

ด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน คณะทำงาน  จำนวน 
20 คน คนละ 1 มื้อ มื้อละ  90 บาท 
- ค่าอาหารว่าง คณะทำงาน  จำนวน  
20 คน คน ละ 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท 
- ค่าจ้างทำเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุม 

8,600 
 
 
 

3,600 
1,800 

 
1,200 

 
2,000 

 
 
 

3,600 

 
 
 
 

1,800 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
1.2 การประเมินความสามารถด้าน 

การอ่านออกของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 และประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564              
 - ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน RT, NT ปีการศึกษา 2564 
   1) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ จำนวน  
20 คน คนละ 1 มื้อ มื้อ ละ 30 บาท 
   2) ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ คณะกรรมการ  
ในการสอบ RT, NT จำนวน 2 วัน 
กรรมการ จำนวน 20 คน 
  3) ค่าสำเนาเอกสารประกอบการ
ประชุมและนิเทศ 
  4) ค่าจัดทำเกียรติบัตรสำหรับครู และ
นักเรียนที่มผีลการประเมิน RT, NT  
ตามเป้าหมาย 
 
 

20,600 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

600 
 
 

15,000 
 

 
 
 

1,000 
 

4,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 

15,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,000 
 

4,000 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน RT, NT และ
จัดทำรายงานผลการประเมิน 
 - ค่าจ้างพิมพ์ ออกแบบและเข้าเล่ม
รายงานผลการสอบ RT,NT  

 
 

4,000 

   
 

4,000 

1.4 การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมด้วยระบวน
การวิจัยในชั้นเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ผลการ
ประเมินด้านการอ่านเป็นฐาน 
- ค่าจัดทำโล่/เกียรติบัตรสำพรอ้มกรอบ 

 
 
 

5,000 

   
 
 

5,000 

1.5 สรุป รายงานโครงการ 
- ค่าจ้างพิมพ์ ออกแบบและเข้าเล่ม
รายงานโครงการ 

 
2,000 

   
2,000 

 รวมกิจกรรมที่ 1 40,200 3,600 18,600 18,000 
2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที ่

21   
2.1 
 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 
2.4 
 
 
 
2.5 

ประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
(10 โรงเรียน)  
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (45 x150x1) 
 โรงเรียนดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
 -ค่าวัสดุ /การจัดทำเอกสาร  
(10 โรง โรงละ 2,000) 
นิเทศติดตามและประเมินผล 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยนำ้มัน/ 
เบี้ยเลี้ยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ถอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้/
นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหาร
กลางวัน(50x150x1) 
สรุปและรายงานผล 
-ค่าจัดทำเอกสาร /วัสดุ 

 
    

6,750 
 
 

20,000 
 
 

4,000 
 
 
 

7,500 
 
 

5,000 

 
 

      - 
 
 

      - 
 
      

      - 
 

      - 
 

      - 

 
 

6,750 
 
 
- 
 
 

4,000 
 
 
 

7,500 
 
 
- 

 
     - 

 
   
 

  20,000 
       - 

   
    - 

 
 
 
 
 
 

 5,000 
 รวมกิจกรรมที่ 2     43,250 -  18,250 25,000 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.1 
 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมะยม
ศึกษาตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสาร
สองทาง (ออนไลน์) 
 ครูผู้สอนจำนวน 29 คน คณะทำงาน 
25 คน จำนวน 1 วัน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม. 6 x 600 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
สำหรับคณะทำงานและวิทยากร  
จำนวน 1 วัน 25x120 
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ และคา่วัสดุ  

 
 
 
 
 
 

3,600 
4,250 

 
 

2,065 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4,250 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,065 
3.2 จัดทำคู่มือและชุดฝึกเพ่ือขยายผลการ

พัฒนาการอ่านขั้นสูง ให้กับครูผู้สอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   
จำนวน 29 โรงเรียน  
คู่มือ 32 เล่ม ชุดฝึกครู 32 เล่ม ชุดฝึก
นักเรียน 32 เล่ม  
- คู่มือ ชุดฝึกครู ชุดฝึกนักเรียน  
จำนวน 96 เล่ม    เล่มละ 260 บาท 
- สรุปรายงาน (ค่าวัสดุ)  

 
 
 
 
 
 

24,960 
 

    5,125  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

24,960 
 

    5,125 
 รวมกิจกรรมที่ 3 40,000 3,600 4,250 32,150 
 รวมทั้งสิ้น 123,450 7,200 41,100 75,170 

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน     

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอน
ด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน 
ในรูปแบบออนไลน์ 

 8,600   
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ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.2 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออก 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564              

 20,600    

1.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน RT, NT และ
จัดทำรายงานผลการประเมิน 

  4,000  

1.4 การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมด้วยกระบวนการวิจัย 
ในชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1  
โดยใช้ผลการประเมินด้านการอ่านเป็นฐาน 

 5,000   

1.5 สรุป รายงานโครงการ    2,000 
 รวมกิจกรรมที่ 1  34,200 4,000 2,000 
2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที ่21   
2.1 การประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  6,750   
2.2 โรงเรียนดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม   20,000   
2.3 นิเทศติดตามและประเมินผล  4,000   
2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดประสบการณ์การ

จัดการเรียนรู้/นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  7,500  

2.4 สรุปและรายงานผล    5,000 
 รวมกิจกรรมที่ 2  30,750 7,500 5,000 
3 การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการ

อ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมะยมศึกษา
ตอนต้น ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง 
(ออนไลน์) 

 9,915   

3.2 จัดทำคู่มือและชุดฝึกเพ่ือขยายผลการ
พัฒนาการอ่าน 
ขั้นสูง ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น   

  30,085  

 รวมกิจกรรมที่ 3  9,915 30,085  
 รวมทั้งส้ิน - 74,865 41,585 7,000 
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1เชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพ่ิมขึ้น 
   2. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
เพ่ิมขึ้น 
   3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3 
กลุ่มเป้าหมาย ทีส่ามารถใช้ระบบคลังข้อสอบ PISA style 
Online 
    4. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนาเพ่ิมขึ้น  
เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
   5. ร้อยละครูผู้สอน มี เทคนิค กระบวนการ นวัตกรรม 
ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
   6. ร้อยละนักเรียนที่มีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู้  
ที่สอดคล้องแห่งศตวรรษที่  21  
  7. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิค การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และสามารถ
จดัการเรียน 
การสอนได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
 

 
ตรวจสอบคะแนน 

 
 

ตรวจสอบคะแนน 
 

ตรวจสอบ/นิเทศ 
 

ทดสอบ 
 
 

สอบถาม 
 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม/นิเทศ 
 

 
แบบบันทึกคะแนน 

 
 

แบบบันทึกคะแนน 
 

แบบนิเทศติดตาม 
 

แบบทดสอบ 
 
 

แบบสอบถาม 
 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม/ 
แบบนิเทศ 

6.2 เชงิคุณภาพ 
    1. นักเรียนป.1 มีผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่านออกในระดับดีขึ้นไป 
   2. นักเรียนป.3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT)  
อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
   3. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสมรรถนะ 
ด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในระดับมากขึ้นไป   
   4. ครูผู้สอนพัฒนาเทคนิคและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้  ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
คุณภาพ 
   5. นักเรียนที่มีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 
   6. นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ รับการส่ งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

 
ตรวจสอบข้อมูล 

 
ตรวจสอบข้อมูล 

 
สอบถาม 

ความพึงพอใจ 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม/นิเทศ 

 
แบบบันทึก/ 
เกณฑ์รูบริค 
แบบบันทึก/ 
เกณฑ์รูบริค 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม/  

แบบนิเทศ 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสามารถด้านการอ่านออก  
เขียนได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
             7.2 ผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านภาษาไทยและ 
ด้านคณิตศาสตร์ สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร และมีทักษะพ้ืนฐานเพ่ือเรียน
ในระดบัสูงขึ้น 
 7.3 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถใช้ทักษะ ICT แ 
ละทักษะการทำข้อสอบแนว PISA  
 7.4 ครูผู้สอนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

  7.5 `โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ได้อย่างมีคุณภาพ 
           7.6 ครูผู้สอนพัฒนาเทคนิค กระบวนการ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที ่21 ได้ 
   7.7 นักเรียนที่มีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที ่21 เหมาะสมตามบริบท  

  7.8 ครูผู้สอนมีเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ 
ในการพัฒนาการอ่านผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   7.9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่3 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านสูงขึ้น 
 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ 

( นางวิยะดา  ไกรสร ) 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

   
(ลงชื่อ)                         ผูเ้สนอโครงการ 

( นางชัชลี  ลิ้มโอภาส ) 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

 
 

(ลงชื่อ)                     ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม ) 

ศึกษานิเทศก ์ชำนาญกา 

ลงชื่อ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 
 

(ลงชื่อ)                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายอำนาจ  สุทิน ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
 (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยโท              ผู้อุมัตโิครงการ 

( สุเวศ  กลับศรี ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ      พัฒนาครูเพ่ือยกระดับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา 
   ผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

สนองนโยบายที่                    2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                             
สนองเป้าประสงค์                  ข้อที่ 1, 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
    คู่คุณธรรม 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอ่เนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ นางสาวสุนัฏฐา  เจริญผล  

และ นางวิยะดา  ไกรสร   
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์  
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการ 
เรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ( COVID 19  ) ที่ทำให้สถานศึกษาต้องมีการปรับ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) ที่การดูแลความปลอดภัย 
ทางสุขภาวะของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสำคัญอันดับหนึ่ง ในขณะที่การส่งเสริมสมรรถนะ
ของนักเรียนและพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนก็ยังคงต้องได้รับการพัฒนาอย่าง 
เต็มศักยภาพและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การยกสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
นับเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในด้านการพัฒนาการศึกษา
เพ่ืออาชีพและการสร้างขีดความสารมารถในการแข่งขันของประเทศ และวาระเร่งเด่วน ( Quick Win)  
( วาระที่ 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ วาระที่  5  พัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ และวาระที่  6 การศึกษาตลอดชีวิต  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร โดยใช้สื่อนวัตกรรมและการจัดการศึกษาเชิงรุก Active Learning ช่วยยกระดับการจัดการเรียนรู้
และส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป 
 (CEFR)  และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับกับการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 On  
จงึได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นมา 
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2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารไดต้ามกรอบมาตรฐาน CEFR 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) ให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 On 
   2.3. เพ่ือยกระดับการเรียนรู้และส่งเสริมสมรรถนะการสื่อสารของนักเรียนได้ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR  
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

                        3.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู เพ่ือยกระดับสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในสังกัด ระยะเวลา 2 วัน  
               3.1.2 ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อนวัตกรรม เลือกใช้แหล่งเรียนรู้และจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active  
Learning ให้เหมาะสมกับกับการจัดการเรียนรู้ 5 On 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

                        3.2.1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นำเทคนิค วิธีการไปจัดการเรยีนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับน่าพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 85 
               3.2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษใช้สื่อ นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ร้อยละ 85     
 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR ทางระบบออนไลน์ 

เมษายน 2565 นางสุพิชา  เนตรวรนนัท์ 
นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล 
นางวิยะดา  ไกรสร 

2 จดัทำคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
 

เมษายน – พฤษภาคม
2565 

นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล 
นางวิยะดา  ไกรสร 

3 วิพากษ์คู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 

มิถุนายน 2565 คณะทำงาน 

4 นิเทศตดิตามการจัดการเรียนการสอน 
 

สิงหาคม 2565 นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล 
นางวิยะดา  ไกรสร 

5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

สิงหาคม 2565 นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล 
นางวิยะดา  ไกรสร 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบ.ุ................................................... 
    จำนวน   56,430  บาท      (ขออนุมัตถัิวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับ

สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ทางระบบออนไลน์ 
2 วัน คณะทำงาน15 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน  
15 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน 
  คนละ 2 มือ  มื้อละ 120 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 12 ชั่วโมง 
    ชั่วโมงละ 1,200 บาท  
- ค่าวัสดุ 

20,800 
 
 
 

2,100 
 

3,600 
 

14,400 
 

700 

 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 

2,100 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700 
2. จัดทำคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร (ประชุมคณะกรรมการ) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  
  15  คน  คนละ 2  มื้อ  มื้อละ 50 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 15  คน 
   คนละ 1 มื้อ มื้อละ 250 บาท 
 -ค่าชดเชยน้ำมันของคณะทำงาน 
ตามท่ีจ่ายจริง  คนละไม่เกิน 300 บาท 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/ค่าสำเนาเอกสาร 

11,750 
 
 

1,500 
 

3,750 
 

4,500 
2,000 

  
 
 

1,500 
 

3,750 
 

4,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
3. วิพากษ์คูม่ือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร (แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญร่วมกัน
วิพากษ์คู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร  ครั้งที่ 1) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  
20  คน  คนละ 2 มื้อ  มื้อละ 50 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20  คน  
   คนละ 1 มื้อ มื้อละ 250 บาท  
-ค่าชดเชยน้ำมนัของคณะทำงานตามที่ 
จ่ายจริง คนละไม่เกิน 300 บาท 
-ค่าสำเนาเอกสาร/เข้าเล่ม 

14,500 
 
 
 

2,000 
 

5,000 
 

4,500 
3,000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,000 
 

5,000 
 

4,500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,000 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ 
- ค่าชดเชยน้ำมัน  
- ค่าสำเนาเอกสาร 

7,380 
2,880 
4,000 

500 

  
2,880 
4,000 

 
 
 

500 
5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

-ค่าสำเนาเอกสาร/เข้าเล่ม 
2,000 
2,000 

   
2,000 

 รวมทั้งส้ิน 56,430 14,400 33,830 8,200 

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR  

  20,800  

2 จัดทำคู่มือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

  11,750  

3 วิพากษ์คู่มือการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร  

  14,500  

4 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน   7,380  
5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    2,000 
 รวมที้งสิ้น   54,430 2,000 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   
1. ร้อยละของครูภาษาอังกฤษท่ีมคีวามรู้ความ
เข้าใจในเรื่องกรอบ CEFR  
2. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู้
บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร 
3. ร้อยละของครูภาษาอังกฤษที่จัดทำและเลือกใช้
สื่อได้เหมาะสม 

 
การนิเทศ ติดตาม 
 
การเยี่ยมชั้น/สังเกตการ
สอน 
สะท้อนคดิ 
อภิปรายร่วมกัน 

 
แบบประเมินหน่วยการ
เรียนรู้/แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบนิเทศ
ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน  
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้สอดคล้องตามหลักสูตร 
ในระดับมากขึ้นไป 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการนิเทศติดตาม  
3. นักเรียนมสีมรรถนะการสื่อสารได้ตามกรอม
มาตรฐาน CEFR  

 
รายงานผล 

การปฎิบัติงาน 
 

การทดสอบ 

 
แบบนิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 

 
แบบประเมิน 

 

7.   ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
7.1 ครูภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตามกรอบ CEFR  

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
     7.2  นักเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสารมากขึ้น 
     7.3 ครูภาษาอังกฤษสามารถเลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
    7.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 มีคู่มือการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่เป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้  
 

 
(ลงชื่อ)                     ผู้เสนอโครงการ 

( นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ ) 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

(ลงชื่อ)         ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายอำนาจ  สุทิน ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าทีร่้อยโท         ผู้อุมัตโิครงการ 
( สุเวศ  กลับศร ี) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 
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โครงการ         การพัฒนาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย    
       สพป.นศ. 4 ประจำปีงบประมาณ 25654                                         

สนองนโยบายที่                    2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองเป้าประสงค์                  ข้อที่ 1, 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที ่1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้    
    คู่คุณธรรม  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ นางชัชลี  ลิ้มโอภาส   

นายพงศ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์  และนางสาวนิชาภา  พิกุลหอม  
ระยะเวลาดำเนินการ  ธันวาคม  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลกัการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนสำคัญ                           
ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพบริบท และถูกต้อง            
ตามหลักการของการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กปฐมวัยเห็นคุณค่า 
ของตนเองและสังคม เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถ้าเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมที่ถูกต้องในช่วงวัยนี้ 
สามารถจะเพ่ิมพัฒนาการทุกด้านให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นปัจจัยที่สำคัญ
ที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยเน้น  
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็ก
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จึงกำหนดโครงการการพัฒนาขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย สพป.นศ.4 ประจำปีงบประมาณ 2565 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
        2.2 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย และเครือข่ายต้นแบบปฐมวัยพัฒนาความเข้มแข็ง 
ทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได ้
     2.3 เพ่ือพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best practice) การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาการ
คำนวณตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
        2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตามพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
        2.5 เพื่อสรุป และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 3.1.1 โรงเรียนทุกโรงสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  สพป.นครศรีธรรมราช เขต  4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           3.1.2 โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย และเครือข่ายต้นแบบทุกโรงพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเปน็แหล่งศึกษาดูงานได ้

3.1.3 ร้อยละของโรงเรียนสามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ เป็น เลิศ (Best practice) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ 

3.1.4 โรงเรียนทุกโรงได้รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ทั่วถึง 

      3.1.5 โรงเรียนทุกโรงรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย
ครอบคลุมทุกกิจกรรม        
 3.2  เชิงคุณภาพ 
            3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย                   
ประเทศไทย สพป.นศ.4 ได้อย่างมีคุณภาพ 
     3.2.2 โรงเรียนในสังกัดพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) การจัดประสบการณ์เรียนรู้
วิทยาการคำนวณตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีคุณภาพ 

  3.2.3  โรงเรียนในสังกัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย                                                                                    

1.1 พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 
2562                                                                      

ธันวาคม 2564 นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 
และคณะ 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ
ราชการ ครูบรรจุใหม่ ลูกจ้าง ตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
สพป.นศ.4)                                                                                                                                                                            

มกราคม 2565 นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 
และคณะ 

1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับปฐมวัย                                                                                

กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 
และคณะ 

1.4 นิเทศตดิตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 

กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 
และคณะ 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ.................................................... 
    จำนวน   97,580  บาท      (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ งบประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 
 
 
1.1 

พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
พิธีรับตราพระราชทานบ้านกวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 
2562                                                                     
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 1 มื้อ 
  มื้อละ 35 บาท (35 x 100 x 1)                                                      
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ 1 มื้อ  
  มื้อละ 80 บาท  ( 80 x100x 1)                                                   
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก                                                                      
- ค่าวัสดุ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ 
- ค่าจัดทำเอกสารสรุปรายงานผล                                            

54,680 
 
 

29,000 
 
 

3,500 
 

8,000 
 

600 
15,000 
1,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 
 

3,500 
 

8,000 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
1,900 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนให้ครู 
ผู้เกษียณอายุราชการ ครูบรรจุใหม่ ลูกจ้าง  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย สพป.นศ.4)       

7,500 
 

   

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รบัผดิชอบ 
2 พัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)                 

การคัดเลือกผลงานในการประกวดคลิปการ
จัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560                                                             

มีนาคม  2565 นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 
และคณะ 

3 นิเทศติตามโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยและ
เครือข่ายต้นแบบ 

กรกฎาคม 2565 นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 
และคณะ 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผล
โครงการ                                              

สิงหาคม 2565 นางสาวฐานิศ หริกจันทร์ 
และคณะ 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อ 
  มื้อละ  25 บาท (25 x 50 x 2)                                                 
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ 1 มื้อ 
  มื้อละ 80 บาท ( 80 x50x 1)                                                         
- ค่าวัสดุ และรายงานผล                                                                                                                                                                                                                              

2,500 
 

4,000 
 

1,000 

 2,500 
 

4,000 
 

 

 
 
 
 

1,000 
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์        

การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับปฐมวัย                                                                               
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวันละ 2 มื้อ 
  มื้อ ละ 25 บาท (25 x 126 x 2)                                                                                
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ 1 มื้อ 
  มื้อ ละ 80 บาท   ( 80 x126x 1)                                                        
- ค่าวัสดุ และรายงานผล              

18,180 
 

6,300 
 

10,080 
 

1,800 

 
 
 
 

 

 
 
 

6,300 
 

10,080 

 
 
 
 
 
 

1,800 
2 พัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice) การคัดเลือกผลงานในการ
ประกวดคลิป 
การจัดประสบการณ์วิทยาการคำนวณ 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
การจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560                                                            
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 คน 
  คนละ 25 บาท  (20 x25 x 2)                           
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน  
   คนละ 80 บาท  (80 x 20 x 1)                                                                 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินและ
ตัดสินผลการประกวด Best practice  

จากภายนอก 10 คน คนละ 500 บาท  
(10 x 500 )                                           
- ค่าโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด  
 4 รางวัล (4x1,200) 
 

12,400 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

1,600 
 

5,000 
 
 
 

4,800 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,000 

 
1,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4,800 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ 

3 เก็บรวบรวมข้อมูล / นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา                                            
- ค่าเบี้ยงเลี้ยง  (120 x 15 x 5)                                                              
- ค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินโรงละ  
 100 บาท จำนวน 126 โรง (100 x 126) 
 

21,600 
 

9,000 
12,600 

 

  
 

9,000 
12,600 

 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผล
โครงการ                                             
- ค่าอาหารกลางวัน วันละ 2 มื้อ 
  มื้อละ 80 บาท (80 x 15 x 2)                                                         
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 4 มื้อ 
  มื้อละ 25 บาท (25 x 15 x 4)                                                
- ค่าวัสดุ                                                                                
- ค่าจัดทำเอกสารสรุป และรายงานผล
โครงการ 

8,900 
 

2,400 
 

1,500 
 

3,000 
2,000 

  
 

2,400 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 

3,000 
2,000 

 รวมทั้งสิ้น 97,580 5,600 60,180 31,800 
 
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย    

1.1 พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4 ปกีารศึกษา 
2562                                                                      

29,000    

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนให้ครู 
ผู้เกษียณอายุราชการ ครูบรรจุใหม่ 
ลูกจ้าง ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4)                                                                                                                                                                            

  7,500  

1.3 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับปฐมวัย                                                                      

  18,180  

1.4 นิเทศติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
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ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
2 พัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice)  การคัดเลือกผลงานในการ
ประกวดคลิปการจัดประสบการณ์
วิทยาการคำนวณตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560                                                             

  12,400  

3 นิเทศติตามโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยและ
เครือข่ายต้นแบบ 

  21,600  

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผล
โครงการ                                              

   8,900 

 รวมทั้งสิ้น 29,000 - 59,680 8,900 

6.  การประเมนิผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 เชิงปริมาณ   
    6.1.1 ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนัก  
วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นศ.4  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6.1.2 ร้อยละสถานศึกษาสามารถพัฒนา
ความเขม้แข็งทางวิชาการปฐมวัยที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 
    6.1.3 ร้อยละสถานศกึษาสามารถพัฒนาวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ 
   6.1.4 ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยที่
สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
สังเกต 

 
 
 
 

สังเกต 
 
 

ประเมนิผลงาน 
 

 
 
 

ประเมนิผลงาน 
 

 
 

 
แบบสังเกต 

 
 
 
 

แบบสังเกต 
 
 

แบบประเมิน 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
   6.1.5 ร้อยละสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามผล 
การดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง 
6.1.6 ร้อยละสถานศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยครอบคลุม 
ทุกกิจกรรม 
 

สอบถาม 
 

ประเมินผลงาน 

แบบสอบถาม 
 

แบบประเมนิ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
   6 .2.1 สถานศึกษาสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
สพป.นศ.4 ได้อย่างมีคุณภาพ                                 
    6.2.2 สถานศึกษาพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
practice) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีคุณภาพ 
    6.2.3 สถานศึกษาพัฒนาการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณตามโครงการบ้านนักวิทยาศาส
ศาสตร์น้อย ประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตร 
    6.2.4 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปฐมวัยได้อย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร     
          

 
สังเกต 

 
 

ประเมินผลงาน 
 
 

ประเมินผลงาน 
 
 

ประเมินผลงาน 

 
แบบสังเกต 

 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 

 
7.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1 สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.
นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้อย่างมีคุณภาพ                                                                                                                                     
           7.2  โรงเรียนต้นแบบปฐมวัยและเครือข่ายต้นแบบพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย 
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้   
  7.3  สถานศึกษาสามารถพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้อย่างมีคุณภาพ 
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     7.4 สถานศึกษาสามารถพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้
อย่างมีคุณภาพ 

7.5  สถานศกึษาได้รับการนิเทศตดิตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทัว่ถงึ 
7.6  สถานศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย

ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
 

 
(ลงชื่อ)                                         ผู้เสนอโครงการ 

( นางสาวฐานิศ  หริกจันทร์ ) 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 

 
 

(ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายอำนาจ  สุทิน ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท                         ผู้อุมัติโครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ           พัฒนาศักยภาพครูครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
             2565 

สนองนโยบายที่                    3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองเปา้ประสงค์                  ข้อที่ 5 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคร ูคณาจารย์ และบุคลากร 

ทางการศึกษา                                      
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 

และกลุ่มกฎหมายและคดี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางวันวิภา  ชะอุ่มดี นางนันทนา  เสนลิ้น  และนางกัลยา  เวทมาหะ   
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่ ในการจัดทำนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผล
สถานศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน  และในสำนั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า ให้ สอดคล้ อ งกั บน โยบ าย  
ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2562-2580) ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดให้  
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
ทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความต้องการและตรงตามศักยภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้รู้ เท่าทันต่อโลกในยุค 
แห่งการเปลี่ยนแปลงและยุค Thailand 4.0  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น                  
เพ่ือให้ข้าบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หลักสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้  
ความเข้าใจ ทักษะประสบการณ์ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน สามารถ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพทั้งระบบ และทำงานแบบมืออาชีพ  

2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกตำแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
และทัศนคติทีด่ี ต่อการปฏิบัติในหน้าที ่

2.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกตำแหน่งมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ ยวกับนโยบายด้านการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถ
นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
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 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกตำแหน่ง ได้ศึกษาเรียนรู้แบบอย่างของวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบ
ผลสำเร็จ และมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ขององคก์รหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรทุกตำแหน่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจำสายงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใสโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และหลักธรรมาภิบาล สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม      

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

บุคลากรทุกตำแหน่งสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 3.2  เชิงคุณภาพ 

บุคลากรทุกตำแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ทัศนคติที่ดี มีศักยภาพตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมและมีความโปร่งใส โดยยึด
มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 

 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยา
ฐานะ 

พฤศจิกายน  2564 นางวันวิภา  ชะอุ่มดี 

2 ประชุมสัมมนาเพ่ิมศกัยภาพการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 

ตุลาคม 2564 นางนันทนา   เสนลิ้น 

3 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice 
ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ 2565 

ธันวาคม 2564 นางวันวิภา  ชะอุ่มด ี

4 การให้ความรู้กฎหมาย ด้านวินัย อุทรณ์   
ร้องทุกข์ และการดำเนินการทางวินัยครูและ
บุคลากรทางการศกึษา 

เมษายน 2565 นางกัลยา  เวทมาหะ 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ.................................................... 
    จำนวน   55,465  บาท      (ขออนุมัตถัิวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ 
 ค่าตอบแทนวิทยากร  

จำนวน 1 วัน วันละ 6 ชัว่โมง 
3,600 3,600   

 รวมกิจกรรมที่ 1 3,600 3,600   

2 ประชุมสัมมนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา 
2..1 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 11 x 35 x 1 
ประชุมคณะกรรมการ   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 x 35 x 2                               
- ค่าอาหารกลางวัน 5 x 120 x 1 
ดำเนินการประชุม 2 วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 21 x 35 x 4                               
- ค่าอาหารกลางวัน 21 x 120 x 2 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  13 ชั่วโมง 
   ชั่วโมงละ 600 บาท 

 
385 

 
350 
600 

 
2,940 
5,040 
7,800 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,800 
 

 
385 

 
350 
600 

 
2,940 
5,040 

  

 

 รวมกิจกรรมที่ 2 17,115 7,800 9,315  
3 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ระหว่างสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    

  จำนวน 30 คน คน ละ 25 บาท 
-  ค่าอาหารกลางวัน  
 จำนวน 30 คน  คน ละ 90 บาท 

750 
 

2,700 

  750 
 

2,700 

 

 รวมกิจกรรมที่ 3 3,450  3,450  
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 การให้ความรู้กฎหมาย ดา้นวินัย อุทรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินการทางวินัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร  
   จำนวน 4  คนละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 
1,200 บาท จำนวน 4 วัน 
-ค่าวัสดุ (วุฒิบัตร จำนวน 250 ชุด)  
 จำนวน 30 คน  คน ละ 90 บาท 

28,800 
 
 

2,500 

28,800  
 

 
 
 

2,500 

 รวมกิจกรรมที่ 4 31,300 28,800 - 2,500 
 รวมทั้งสิ้น 55,465 40,200 12,765 2,500 

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
การเลื่อนวิทยฐานะ 

3,600    

2 ประชุมสัมมนาเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและการพัสดุ
ของสถานศึกษา 

17,115    

3 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best 
Practice ระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 
2565 

3,450    

4 การให้ความรู้กฎหมาย ด้านวินัย อุทรณ์ 
รอ้งทุกข์ และการดำเนินการทางวินัยครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

  31,300  

 รวมทั้งสิ้น 24,165 - 31,300 - 
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

6.1 เชิงปรมิาณ 
บุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งในสังกัด สพป.นศ.4  
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
    

ตรวจสอบรายชื่อ แบบประเมิน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
บุคลากรทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ สพป.นศ.4 
กำหนด และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

ตรวจสอบรายชื่อ แบบประเมิน 

 
7.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ได้พัฒนา
ความรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา                    
  7.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนา                   
ด้านวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความพร้อมและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
(ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ 

( นางวันวิภา  ชะอุ่มดี ) 
ผู้อำนวยกากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ 

( นางนันทนา  เสนลิ้น ) 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

(ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ 
( นางกัลยา  เวทมาหะ ) 

นิติกร ชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

 
(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายเสาวพจน์  รัตบุรี ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท                   ผู้อุมัติโครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ          ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี      
               2565 

สนองนโยบายที่                    3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองเป้าประสงค์                  ข้อที่ 6 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 

ทางการศึกษา                                      
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางวันวิภา  ชะอุ่มดี 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการการเรียน 
การสอนที่มีคุณภาพ  ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นปัญญาชน 
ของชาติ ด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ ในวิชาชีพและคุณงามความดีที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์  
และควรค่าแก่การสรรเสริญ ยกย่อง ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี  เพ่ือประโยชน์  
ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก  เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพ
ครู  ส่งเสริมสามัคคีธรรม  ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
กับประชาชน  ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และเพ่ือส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนเห็นความสำคัญ
และระลึกถึงพระคุณครู  โดยแต่ละพ้ืนที่ทั่วประเทศได้จัดครูอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพ่ือให้ความสำคัญและ
ส่งเสริมครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชน เห็นความสำคัญและระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์  ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  

2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคญัของครูและระลึกถึง            
พระคุณครู 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ  ความสามัคคี  และความเข้าใจอันดีระหว่าง  ครูกับประชาชน              
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม 

 2.4  เพ่ือธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
 2.5  เพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกหน่วยงานใน 5 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติประจำปี  2565  
 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ในทกุหน่วยงาน ประจำปี  2565  เห็นความสำคัญ  ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ.................................................... 
    จำนวน   125,000  บาท      (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมการจัดงานวันครู 25,000  25,000  
2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เสียสละ

และอุทิศตนเพ่ือทำคุณประโยชน์ด้าน
การศึกษา 

100,000  100,000  

 รวมทั้งสิ้น 125,000  125,000  

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 กิจกรรมการจัดงานวันครู  25,000   
2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เสียสละและ

อุทิศตนเพ่ือทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 
   100,000 

 รวมทั้งสิ้น - 25,000  100,000 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการจัดงานวันครู มกราคม 2565 นางวันวิภา  ชะอุ่มดี 
2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ เสียสละและ

อุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 
กันยายน 2565 นางวันวิภา  ชะอุ่มด ี
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
    6.1.1 ผู้เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี  2565  ใน  5  อำเภอ  
รอ้ยละ  80 
     6.1.2 ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา ข้ าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่ วน เกี่ ยวข้องกับการจั ดการศึกษาในทุกหน่ วยงาน 
ที่ เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2565  เห็นความสำคัญ  
ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู 
     6.2.2 ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจและมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7.   ผลที่คาดวา่จะได้รับ 
 ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  และประชาชนเห็น
ความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู  โดยเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ประจำปี 2564 ตามเป้าหมายมีความรัก  สามัคคี  ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  องค์กรครู 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ 

( นางวันวิภา  ชะอุ่มดี ) 
ผู้อำนวยกากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายเสาวพจน์  รัตบุรี ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท                                   ผู้อุมัตโิครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ           โรงเรียนคุณ ภาพสำนั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึ กษา    
                                            นครศรีธรรมราช  เขต 4 
สนองนโยบายที่                     4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ โรงเรียน 
                                         คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์                   ข้อที่ 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 2 การขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการ 

ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต                                      
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุภักด์ิ  มสิิทธิ์ และนางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 3 ด้าน คือ ผู้ร่วมเรียนรู้  

ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ ต่างก็ร่วมผลักดัน

นโยบายโรงเรียนคุณภาพในรูปแบบที่แตกต่าง หลากหลาย สำหรับการตอบสนองในการลดความ 

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในระยะเวลาตลอดช่วง 18 ปีที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายและมากมาย ส่งผลให้การจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่ปรากฎผลสำเร็จในเชิงรูปธรรมอย่างเด่นชัดในแง่มุมของผลสัมฤทธิ์และมีผล

ในทางความรู้สึกของประชาชนทั่วไปที่ลดความเชื่อถือต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนรัฐบาล 

จนเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งในการเคลื่อนย้ายผู้เรียนเข้าสู่การจัดการศึกษาของโรงเรียนยอดนิยม 

จนเกิดโรงเรียนขนาดเล็กขึ้นทั่วไปในแต่ละสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอันเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิด

นวัตกรรมการบริหารการศึกษาขึ้นมามากมายและส่วนใหญ่ก็ขาดความต่อเนื่องหรือจนถึงการยุบเลิก

โครงการ ที่ส่งผลให้เกิดความตกค้างและสะสมแนวปฏิบัติของโรงเรียนตลอดจนถึงความสับสนในแนวทาง

ปฏิบัติของผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียนและผู้รับผิดชอบในระดับต้นสังกัด เพ่ือให้หลุดพ้นจากกรอบ 

แนวปฏิบัติที่ไม่แน่นอนชัดเจนดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน (พ.ศ. 2564)  

ได้กำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงานการศึกษาในรูปแบบ “TRUST” เพ่ือกำหนดให้เป็นนโยบายการจัด

การศึกษาต่อไป 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จึงได้กำหนดแนวทาง 

การนิ เทศบูรณาการเชิงรุก ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งส่วนของบุคลากรแ ละงบประมาณ สำหรับ 

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายและ และใช้กระบวนการ

ศึกษาข้อมูลจำป็นพ้ืนฐานคาดการณ์สถานภาพ รับทราบข้อจำกัด ร่วมจัดหาแนวทาง และวางกรอบ

ข้อเสนอนโยบาย สำหรับโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด ตลอดจนรวบรวมนำเสนอ 

ต้นสังกัดในระดับเหนือขึ้นไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1. สนับสนุนการดำเนินการ และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนตามวัตถุประสงค์
ของแตล่ะกลุมโรงเรียนคุณภาพในสังกัด 

 2.2. นิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมรายไตรมาสของกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 
 2.3. รายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 2.4. ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการช่วยเหลือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มโรงเรียน
คุณภาพ  

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 มีการรายงานข้อมูลเชิงสถิติความคืบหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ
โครงการโรงเรียนคุณภาพ เป็นรูปเล่มรายงานจำนวน 2 ครั้งในรอบปรงบประมาณ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพ่ือส่งต่อและการพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ 
การขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผดิชอบ 
1 นิเทศ ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ มกราคม 2565 นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ 

และนางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ 
2 การจัดทำรายงาน ,เล่มรายงาน กันยายน 2565 นายอำนาจ  สุทิน  

และนายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ 



140 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ.................................................... 
    จำนวน   10,000  บาท      (ขออนุมัตถัิวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 นิเทศ ติดตามโดยผู้รับผิดชอบ 2,000 2,000   
2 การจัดทำรายงาน ,เล่มรายวาน 8,000   8,000 
 รวมทั้งส้ิน 10,000 2,000  8,000 

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 นิเทศ ตดิตามโดยผู้รับผิดชอบ  2,000   
2 การจัดทำรายงาน ,เล่มรายวาน    8,000 
 รวมทั้งสิ้น  2,000  8,000 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนคุณภาพมีร่องรอยความสำเร็จจาก
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพใน
รายงานประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
      2. รายงานสรุปผลการขับเคลื่อนโรงเรียน 
คุณภาพปีละ 2 ครั้ง 

 
1. ตรวจสอบรายงาน
ประเมินตนเอง 
 
2. เขียนรายงาน 

 
-แบบตรวจสอบรายงาน
ประเมินตนเอง 
-แบบรายงาน, รายงาน
ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
     1. โรงเรียนคุณภาพได้รับการนิเทศ ติดตาม
และการนิเทศภายในจากระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
      2. โรงเรียนคุณภาพมีความพึงพอใจและให้
ความร่วมมือขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพและ
ดำเนินการด้วยความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ของโรงเรียน 

 
1. ตรวจสอบรายงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
และประกาศ 
ค่าเป้าหมายคุณภาพ 
2. ประเมินความพึงพอใจ 
3. ประเมินความโปร่งใสใน
การปฎิบัติงาน 

 
- แบบตรวจประเมิน
คุณภาพรายงานประเมนิ
ตนเอง 
 

แบบประเมินความพึง
พอใจในการดำเนินการ
ตามระบบประเมินความ

โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 รายงานคุณภาพผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามประกาศ 

ค่าเป้าหมายคุณภาพในรายงานประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 7.2 ผลการดำเนนิการทีด่ีด้านการขับเคลื่อนโครงการของโรงเรียนคุณภาพ 

 7.3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศกึษา  

(ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ 
( นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ ) 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประมนิผลการจัดการศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายอำนาจ  สุทิน ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท                                   ผู้อุมัตโิครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



142 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

โครงการ           พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองนโยบายที่                    4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                                        และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์                  ข้อที่ 2, 6 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี และการสื่อสาร 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มอำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภัทรพร  ผ่อนผัน  และนายสุภักดิ์  มีสิทธิ์  
นางสาวสิริลักษณ์  จทุิ่น 

ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ในโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นำมา 
ซึ่งวิธีการทำงานเป็นอย่างมาก วิธีการสมัยใหม่ทำความชัดเจนในรายละเอียดซึ่งจะไม่อาจทำงานได้ 
โดยใช้เครื่องมือเดิม ๆ ที่เคยใช้ปฏิบัติงานได้ต่อไป จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่  หน่วยงานต้องได้รับ 
การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ  
ตามภารกิจงานของสถานศึกษา  4 ด้าน (ด้านบริหารงานทั่วไป  ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ, 
ด้านบริหารงานบุคคล, ด้านบริหารวิชาการ) และสืบเนื่องจากเป้าหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งการบริหารการศึกษา 
(Educational Administration) ผู้บริหารทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือสถานศึกษา ล้วนแต่มีภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย วางแผน จัดสรร
งบประมาณ สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามงาน ด้านการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานดำเนินการภารกิจ  ให้บรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีกำหนด จำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน หรือเครื่องมือในการ
ตัดสินในในการดำเนินงาน 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ จึงเห็นถึงประโยชน์ของการ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ  
ตามภารกิจงานของสถานศึกษา  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  และสอดคล้องกับการประเมินตัวชี้วัด 
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ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นโยบายของหน่วยงาน สถานศึกษามีการนำ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการสนองความต้องการของผู้ใช้ และหรือการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง  
(B OBEC) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Education Management Information System : 
EMIS) เป็นต้น ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสามารถใช้กำหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม พัฒนาผู้เรียนและทำงาน 
ด้านการศึกษาหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์ สร้างโอกาส สร้างคุณภาพ และความเสมอภาค 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างครบถ้วน 
2.2 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และสถานศกึษาใน

สังกัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสามารถเรียกใช้ได้แบบ Real time และสรุปผล
ออกรายงาน (Report) ได้ 

2.3 สถานศึกษาสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ การปฏิบัติงาน
และผู้บริหารของหน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได ้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

1. ครูหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา จำนวน 132 คน มีความรู้  
ความเข้าใจในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ สามารถจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ ได้ถกูต้อง ครบถ้วน และทันเวลาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         2. สถานศึกษาในสังกัด มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจงาน 
ของสถานศึกษา 4 ด้าน และมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบัน สามารถเรียกดูได้แบบ Real time  
ได้ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 40 ของสถานศึกษาในสังกดั 
         3. สถานศึกษาในสังกัด มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจงาน 
ของสถานศึกษา  4 ด้าน และมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบัน สามารถเรียกดูได้แบบ Real 
time ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของสถานศกึษาในสังกัด        

    4  สถานศึกษาในสังกัดมีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจงาน 
ของสถานศึกษา  4 ด้าน และสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
และการปฏิบัติงานได ้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด 
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        5. สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลในระบบทั้ง 4 ระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้ 
แบบ Real time สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้มากกว่าร้อยละ 80  
ของสถานศึกษาในสังกัด 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

1. ครูหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ          
ในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลในระบบทั้ง 4 ระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้
แบบ Real time สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ และสามารถนำไปใช้
ในการวางแผนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีนาคม 2565 นางภัทรพร  ผ่อนผัน 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ 

มีนาคม 2565 นางภัทรพร  ผ่อนผัน 

3 ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน ตุลาคม 2564 นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ 
 

5 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

นางสาวสิริลักษณ์  จุทิ่น 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์
โรงเรียนและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

มีนาคม - กันยายน 
2565 

นางสาวสิริลักษณ์  จุทิ่น 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ.................................................... 
    จำนวน   65,500  บาท      (ขออนุมัตถัิวจ่ายทุกรายการ) 

     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน 
ของสถานศึกษา 4 ด้าน 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 10 คน                       
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  
15 คน  คนละ 2 มื้อ มื้อ ละ 35 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15 คน  
คนละ 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท       

 
700 

 
 

1,200 

  
700 

 
 

1,200 

 

1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจงานของสถานศึกษา 4 ด้าน 
(ผ่านระบบออนไลน์) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ
คณะกรรมการ จำนวน 10 คน  
 คนละ 4  มื้อละ 35 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
คณะกรรมการ จำนวน 10 คน คนละ  
1 มื้อ มื้อละ 120 บาท จำนวน 2 วัน  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  จำนวน  
5 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท  
จำนวน 2 วัน  
- ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

1,400 
 
 

2,400 
 
 

6,000 
 
 

1,300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

1,400 
 
 

2,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,300 
1.3 สรุปรายงานผล/จัดทำเอกสาร 2,000  2,000  
 รวมกิจกรรมที่ 1 15,000 6,000 7,700 1,300 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ ประจำปี 2565 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ  จำนวน 1 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 คน  
คนละ  2 มื้อ มื้อละ 35 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน  
คนละ 2 มื้อ มื้อละ 120 บาท   
-จัดทำคู่มือสารสนเทศ  
จำนวน 10 เล่ม เล่มละ 120 บาท 

 
700 

 
1,200 

 
1,200 

  
700 

 
1,200 

 
1,200 

 

 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ (สถานศึกษา) เพ่ือการ
บริหารจัดการ ประจำปี 2565 
จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ ½ วัน 
รุ่นที ่1  จำนวน 142 คน  
(ครู และคณะกรรมการ) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 142 คน  
คนละ 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท   

 
 
 
 
 
 

4,970 

  
 
 
 
 
 

4,970 

 

 รุ่นที ่2  จำนวน 142 คน  
(ครู และคณะกรรมการ) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 142 คน  
คนละ 1 มื้อ มือ้ละ 35 บาท   

 
 

4,970 

  
 

4,970 

 

 - ค่าอาหารกลางวัน สำหรับ
คณะกรรมการ จำนวน 10 คน    
คนละ 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท   

1,200  1,200  

 วัสดุอ่ืน ๆ 260   260 
1.3 สรุปรายงานผล/จัดทำเอกสาร 2,000  2,000  
 รวมกิจกรรมที่ 2 16,500 - 16,240 260 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน 
- ค่าต่ออายุโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้ง
รายปี PNST4.GO.TH และ 
PNST4.NET และSSD Wed Hosting  
- จัดทำรายงาน 

 
6,000 

 
 

2,000 

 
 

 
6,000 

 
 

 
 
 
  

2,000 
 รวมกิจกรรมที่ 3 8,000  6,000 2,000 
4. กิจกรรม ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร 
4.1 

 
ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน 
คนละ 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท  

 
1,400 

 
- 

 
1,400 

 

4.2 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

 - -  

4.3 ค่าจ้างจดัทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 4 
เรื่อง เรื่องละ 700 บาท 

2,800 - 2,800  

4.4 ค่าจ้างผลิตสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ข้อมลูบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงาน 
จำนวน 300 แผ่น  แผ่นละ 10 บาท)  

3,000 - 3,000  

4.5 ค่าล่วงเวลาวันหยุดราชการ  
จำนวน 1 คน คนละ 5 วัน 
วันละ 420 บาท  

2,100 2,100 -  

 รวมกิจกรรมที ่4 9,300 2,100 7,200 - 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์โรงเรียนและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

5.1 
 

ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน
ละ 1 มื้อ มื้อละ 35 บาท  

 
700 

 
- 

 
700 

 

5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเว็บไซต์
โรงเรียนและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ผ่านระบบ
ออนไลน์) จำนวน 150 คน เวลา 2 วัน  
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม  
(35 บาท x 20 คน x 2 วัน x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน  
(120 บาท x 20 คน x 2 วัน) 
- ค่าวิทยากร (600 บาท x 7 ชม. x 2 วัน) 

 
 
 
 

2,800 
 

4,800 
 

8,400 

- 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 

 
 
 
 

2,800 
 

4,800 

 

 รวมกิจกรรมที่ 5 16,700 8,400 8,300 - 
 รวมทั้งสิน้ 65,500 16,500 45,440 3,560 

 
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบอิเล็ก  
ทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 13,000 2,000  

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 

 3,100 11,140 2,260 

3 ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน 8,000    
4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  9,300  

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเว็บไซต์
โรงเรียนและสร้างเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

  16,700  

                 รวมทั้งสิ้น 8,000 16.100 39,140 2,260 
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงสามารถดำเนินการจัดเก็บ/

รายงานข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ทันตามกำหนด 
   2. สถานศึกษาสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานได้ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด 
    3.  สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลในระบบทั้ง4 ระบบ  
ที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time 
สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้มากกว่าร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด 
    4. จำนวนโดเมนที่ได้รับการต่ออายุใช้งานสำเร็จ 
    5. จำนวนเล่มรายงานรายไตรมาส 
    6. ร้อยละ 80 ของการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัด 
ได้รับการผลิตและเผยแพร่ออกสู่กลุ่มเป้าหมาย 
    

 
ตรวจสอบ 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ของโปรแกรม 
 
 
 
 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 
 
 

 
เว็บไซต์ระบบข้อมูล

สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัด สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
   2. สถานศึกษาสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3. สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลในระบบทั้ง      
ระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real 
time สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารได้ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการได้ 
     4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บ นำไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      5. โดเมนสามารถใช้บริการได้ปกติ  
      6. รายงานข้อมูลการใช้งานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
ในการสนับสนุน พัฒนา วางแผนการจัดการศึกษา 
    7. ร้อยละ 60 ของโรงเรียนที่ เข้ารับการอบรม มีการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์และข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 
 

แบบสอบถาม 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษาสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ใช้ในการบริหาร
จัดการ วางแผนและปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา การให้บริการและการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            2. สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลในระบบทั้ง 4 ระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูล
ได้แบบ Real time สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้  และสามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

(ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ 
( นางภัทรพร  ผ่อนผัน ) 

ปฏิบัติหน้าที่ผุ้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม 
การศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี 

(ลงชื่อ)                       ผู้เสนอโครงการ 
( นายสุภักดิ์  มสีิทธิ์ ) 

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสิริลักษณ์  จุทิ่น ) 

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 

 

(ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางลำใย  หนูน้อย) 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

 
(ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางสาวศิราณี  ศักรนิทรา์นิชกุล ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 

 
(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายอำนาจ  สุทิน ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท         ผู้อุมติัโครงการ 

( สุเวศ  กลับศรี ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ   พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน  
             สู่โครงงานอาชีพ          
สนองนโยบายที่                    4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                                        และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์                  ข้อที่ 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริม 
     ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางอรศรี มากเกตุ  นางสุรภี พรหมสุข นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล   

  นางวิยะดา ไกรสร  นางสาวณิชาภา พิกุลหอม นายอดิศร อมรเวช         
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมในปัจจุบัน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จำเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและการก้าวทันเทคโนโลยี ในปีที่ผ่านมา
การศึกษาของไทยได้ประสบปัญหาในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเดิม ก่อให้เกิดการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ New Normal การปรับเปลี่ยน 
การดำเนินชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องต่อสภาพปัจจุบันจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ให้มีคุณภาพและส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กนักเรียนในสังคมไทย การพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มี 
สุขภาวะที่สมบูรณ์ มีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นั้น นอกจากจะดำเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาให้กับนักเรียนแล้ว  
การป้องกันและช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสภาพสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิตินั้น โดยที่ผู้ขับเคลื่อนหลักสำคัญ คือครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นด้านแรก 
ในการสังเกต คัดกรอง นักเรียนที่ประสบปัญหาทางด้านจิตใจพร้อมกับการดำเนิน งานร่วมกัน 
ในหลายฝ่าย  มีภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันแก้ปัญหา 
ของนักเรียนในทุกด้าน เป็นผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ให้นักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุด เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ทั้งนี้ในการบริหารจัดการแนวทางการส่งเสริม พัฒนา ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและสร้างความปลอดภัย 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของนักเรียน จะต้องดำเนินงาน ปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง และมีทิศทาง
เดียวกัน โดยประสานงานความร่วมมือกันทั้ง  ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานด้าน 
ความมั่นคงและหน่วยงานด้านสาธารณะสุขในเขตพ้ืนที่ และมีระบบการส่งต่อที่ร่วมกันสร้างระบบ 
การดูแลช่วยเลือนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 จึงได้จัดทำพัฒนาระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐานสู่โครงงานอาชีพ เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความเข้าใจ นโยบายการดำเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการการดูแล ช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความ
ปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างการและจิตใจ
ของนักเรียน และส่งเสริมการพัฒนาโครงงานอาชีพในสถานศึกษา และการสร้างครูแกนนำในการดูแลใจ
ศิษย์ โดยใช้หลักการทางจิตวิทยา และมีการขยายผลสู่นักเรยีน ครอบครัวและชุมชน ในการดูแลใจตนเอง
และผู้ อ่ืน ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเข็มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน โดยใช้  
ภาคีเครือข่ายเป็นฐานในการขับเคลื่อน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้าง

ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด 
     2.2  เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความเข้าใจ นโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
    2.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ  และทักษะ 
ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการการดูแล ช่วยเหลือคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรยีน 
     2.5 เพ่ือส่งเสริม พัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างการและ
จิตใจของนักเรียน และส่งเสริมการพัฒนาโครงงานอาชีพในสถานศึกษา 
    2.6 เพ่ือส่งเสริมพัฒนา ครู เป็นผู้ ดูแลใจ โดยใช้หลักการทางจิตวิทยา และมีการขยายผลสู่
นักเรียน ครอบครัวและชุมชน ในการดูแลใจตนเองและผู้อ่ืน  

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 3.1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการระดม
ทรัพยากรต้นทุนการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและทุนการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุก
กลุ่ม และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดในรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน 
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 3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสร้างความปลอดภัย   
 3.1.4 สถานศึกษาทุกแห่ง ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี  
ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของนักเรียน และได้รับการส่งเสริมการพัฒนาโครงงานอาชีพในสถานศึกษา 
 3.3.1.5 ตัวแทนครูในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการอบรม เพ่ือพัฒนาเป็นครูดูแลใจ  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการสร้าง
เสริมสุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน 
 3.2.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
มีผลการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐานสู่คุณภาพการจัดการศึกษา 
   3.2.3 เกิดเครือข่ายคนทำงานสร้างเสริมสุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 3.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 ได้รบัโอกาสในการพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมเกื้อกูล มีความสุข และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 
 

 
 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 เวทีระดมความร่วมมือ เรื่อง  

การสร้างเสริมสุขภาวะในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน 

ธันวาคม 2564 นางอรศรี มากเกตุ และ 
นายอดิศร อมรเวช 

2 การจัดตั้งกองทุนการศึกษาในโอกาสวันคล้าย
วันเกิดเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี  มีความ
ประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

ธันวาคม 2564 นางอรศรี มากเกตุ และ 
นายอดิศร อมรเวช 

3 นิเทศ/ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษา
ในสังกัด และคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 

ธันวาคม 2564 นางวิยะดา ไกรสร  
นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

4 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหาร 
และเยี่ยมบ้านนักเรียนด้อยโอกาส 

ธันวาคม 2564 นางอรศรี มากเกตุ 
นายอดิศร อมรเวช และ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
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ที ่ ขัน้ตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ มอบนโยบายแก่

ผู้บริหารสถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือ 
คุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน 

กุมภาพันธ์ 2565 นางอรศรี มากเกตุ 
นายอดิศร อมรเวช และ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

6 
 

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
ภาคเครือข่ายเป็นฐานสู่โครงงานอาชีพ 

กุมภาพันธ์ 2565 นางอรศรี มากเกตุ, 
นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล 
นายอดิศร อมรเวช และ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
การจัดการเรียนรวม 

มกราคม - มิถุนายน 
2565 

นางสาวณิชาภา 
 พิกุลหอม และ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน  

8 เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ขับเคลื่อนโรงเรยีน
สร้างเสริมสุขภาวะ  
สพป.นศ.4 

มกราคม - มิถุนายน 
2565 

นางสุรภี พรหมสุข 
นายอดิศร อมรเวชและ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

9 ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

มิถุนายน 2565 นางอรศรี มากเกตุ 
นายอดิศร อมรเวช และ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

10 อบรมพัฒนา ครู สู่การดูแลใจ ศิษย์ มกราคม - กันยาน 
2565 

นางอรศรี มากเกตุ, 
นางวิยะดา ไกรสร 
นายอดิศร อมรเวช และ
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

11 การประเมินผล สรุปผลการดำเนินงานและ 
ถอดบทเรียน 
 

กันยายน 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ................................................. 
    จำนวน   212,700  บาท      (ขออนุมติัถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. เวทีระดมความร่วมมือ เรื่อง การสร้างเสริม
สุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน 

- - - - 

 รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
2 การจัดตั้งกองทุนการศึกษา 

ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรยีนที่เรียนดี  มีความประพฤติ
เรียบร้อย แต่ขาดแคลนทนุทรัพย์ 

- - - - 

 รวมกิจกรรมที่ 2 - - - - 

3 นิเทศ/ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา
ในสังกัด และคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 

 
 

   

 -ค่าจัดซื้อจัดจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ 
ยกยอ่งสถานศึกษา  
- ค่าตอบแทนวิทยากร (จำนวน 11 คน 
คนละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท) 

2,100 
 

13,200 

 
 

13,200 

 2,100 

 รวมกิจกรรมที ่3 15,300 13,200  2,100 
4 เยี่ยมโรงเรียนไม่มีผู้บริหารและเยี่ยมบ้าน

นักเรียนด้อยโอกาส 
    

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการดำเนินงาน 6,000 6,000 - - 
 รวมกิจกรรมที่ 4 6,000 6,000 - - 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ มอบนโยบาย แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือ 
คุ้มครองและสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน 

    

 - ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารว่างคณะกรรมการดำเนินงาน 
(2 มื้อ  มื้อละ 30 บาท x 20 คน) 
- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มคณะกรรมการ
ดำเนินงาน (1 มื้อ มื่อละ 100 บาท x 20 คน) 

2,400 
1,200 

 
2,000 

2,400 
 

 
1,200 

 
2,000 

 

 
 
 
 

  รวมกิจกรรมที่ 5   5,600 2,400 3,200  
 

6 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ใช้ภาคเครือข่ายเป็นฐาน สู่โครงงานอาชีพ 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มผู้เข้าร่วมการ
ประชุมและคณะกรรมการดำเนินงาน  
(1 มื้อ มื้อละ 120 บาท x 150 คน) 
-ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
(2 มื้อ มื้อละ 30 บาท x 150 คน) 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

4,800 
18,000 

 
 

9,000 
 
 

18,200 

 

 
4,800 

 
 
 

18,000 
 
 

9,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,200 
  รวมกิจกรรมที่ 6  50,000 4,800 27,000 18,200 
7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร

การจัดการเรียนรวม 
- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม  
- ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
- ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมครูพิเศษ 
เรียนรวม   
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

5,000 
5,000 

 
10,000 

 
30,000 

 
 
 
 
 

10,000 

 
 

5,000 
5.000 

 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 รวมกิจกรรมที่ 7 50,000 10,000 10,000 30,000 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงนิงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสดุ 

8 เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ขับเคลื่อน
โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ สพป.นศ.4 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าอาหารว่างคณะกรรมการดำเนินงาน 
(1 มื้อ ๆละ 30 บาท x 20 คน) 
-ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม
คณะกรรมการดำเนินงาน  
(1 มื้อ ๆละ 100 บาท x 20 คน) 
-ค่าเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

1,200 
600 

 
2,000 

 
 

2,500 

 
 

1,200 
 

 
 
 

600 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 รวมกิจกรรมที่ 8 6,300 1,200 2,600 2,500 
9 ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มผู้เข้าร่วมการ
ประชุมและคณะกรรมการดำเนินงาน  
(1 มือ้ มื้อละ 120 บาท x 80 คน) 
-ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
(2 มื้อ มื้อละ 30 บาท x 80 คน) 
-ค่าเอกสารการประชุมและค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

1,200 
9,600 

 
 

4,800 
 
 

2,300 

 
 

1,200 
 

 
 
 

9,600 
 
 

4,800 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,300 
 รวมกิจกรรมที่ 9 17,900 1,200 14,400 2,300 
10 อบรมพัฒนาครู สู่การดูแลใจ 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่มผู้เข้าร่วม 
การประชุมและคณะกรรมการดำเนินงาน  
(2 มื้อ มื้อละ 120 บาท x 100 คน) 
-ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
(4 มือ้ มื้อละ 30 บาท x 100 คน) 
-ค่าเชื้อเพลิงสำหรับการลงพื้นที ่
-ค่าเบีย้เลี้ยงในการลงพ้ืนที่ รร.  
(วันละ 120 บาท จำนวน 10 วันละ 3 คน) 
-ค่าเอกสารการประชุมและค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
12,000 
24,000 

 
 

12,000 
 
 

5,000 
3,600 

 
5,000 

 
12,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24,000 
 
 

12,000 
 
 
 

5,000 
3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 รวมกิจกรรมที่ 10 61,600 12,000 44,600 5,000 
 รวมทั้งสิ้น 212,700 50,800 101,800 60,100 
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5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. เวทรีะดมความรว่มมือ เรื่อง การสร้างเสริม
สุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน 

-    

2. การจัดตั้งกองทุนการศึกษาในโอกาส 
วันคล้ายวันเกิดเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 
ที่เรียนดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

-    

3. นิเทศ/ติดตาม ประเมนิผล การดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สถานศกึษาในสังกัด และคัดเลือก
สถานศึกษาท่ีมีการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 

15,300    

4. เยี่ยมโรงเรียนไม่มีผู้บริหารและเยี่ยมบ้าน
นักเรียนด้อยโอกาส 

6,000    

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
 ในการดูแลช่วยเหลือ คุม้ครองและสร้าง
ความปลอดภัยให้กับนักเรียน 

 5,600   

6. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย
ใช้ภาคเครือข่ายเป็นฐาน สู่โครงงานอาชีพ 

 50,000   

7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
การจัดการเรียนรวม 

 50,000  
 

8. เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้การ ขับเคลื่อน
โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ สพป.นศ.4 

 6,300  
 

9. ประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  17,900 
 

10.  อบรมพัฒนาครู สู่การดูแลใจ   61,600  
11. การประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน     
 รวมทั้งสิ้น 21,300 111,900 79,500  
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   
6.1.1 สถานศึกษาในสังกัดในรับการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยใช้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นฐาน 
6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับ
การส่งเสริม พัฒนา ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
นโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการสร้างความปลอดภัย   

 
สังเกต/สำรวจ/ประเมิน 

 

 
- แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
- แบบประเมินผลการ
ดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับ
โรงเรียน 

6.1.3 สถานศึกษาทุกแห่ง ได้เข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 
ทั้งด้านร่างการและจิตใจของนักเรียน และได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาโครงงานอาชีพ 
ในสถานศึกษา 

สังเกต/สำรวจ/ประเมิน 
 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช 
- แบบประเมินความพึง
พอใจการเข้าร่วมกิจกรรม 

6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1 ส ำ นั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการ
สร้างเสริมสุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน 
  6.2.2 สถานศึ กษาและสำนั กงานเขตพ้ื นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐานสู่คุณภาพการ
จัดการศึกษา 
    6.2.3 เกิดเครือข่ายคนทำงานสร้างเสริมสุข
ภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สำนั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 
    6.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับโอกาส
ในการพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมเกื้อกูล 
มีความสุข และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการ
สร้างเสริมสุขภาวะ การดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง
นักเรียน และสร้างความปลอดภัย ในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 เกิดรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน 

7.2 สถานศึกษา และ สพป.นศ. 4 มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการสร้างเสริม 

สุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐานสู่คุณภาพการจัดการศึกษา 

7.3 เกิดเครือข่ายคนทำงานสร้างเสริมสุขภาวะในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับโอกาสใน

การพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดสังคมเกื้อกูล มีความสุข และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการสร้าง

เสริมสุขภาวะ การดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียน และสร้างความปลอดภัย ในระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายเป็นฐาน 

 
(ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ 

( นายอดิศร  อมรเวช ) 
นักจิตวิทยาโรงเรียน  

ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 
(ลงชื่อ)                         ผูเ้สนอโครงการ 

( นางสาวนิชาภา  พิกุลหอม ) 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางอรศรี  มากเกตุ ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

(ลงชื่อ)           ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 
 

(ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายเสาวพจน์  รัตนบุรี ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
(ลงชื่อ)                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายอำนาจ  สุทิน ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 

 
(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท            ผู้อุมติัโครงการ 

( สุเวศ  กลับศรี ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบายที่                    5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองเปา้ประสงค์                  ข้อที่ 5 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบริหารจัดการและส่งเสริม 
     ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาวจิราพร  วิบูลศิลป์ นางสาวพนิดา  มณี  

และนางสาวสุวรรณนิษา  ศรีมาโนช 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤศจิกายน  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง 
ที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงอาคารสำนักงานให้มีความพร้อม 
ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ปัจจุบันมีสภาพที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีสภาพการใช้งานที่นานพอสมควรที่จะได้รับการปรับปรุง
และพัฒนาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 เห็นว่าการจัดสภาพแวดล้อม  
การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์  ได้คำนึงถึง การอำนวยความสะดวก  ความสวยงาม 
ความทันสมัย และความปลอดภัยของ ผู้ ใช้บริการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เอ้ือต่อการให้บริการซึ่งจำเป็น
จะต้องปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา อาคารสำนักงานให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด  
เพ่ือส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานผู้รับบริการเกิดความประทับใจและมีความพึงพอใจในการใช้บริการ  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1. เพ่ือจัดสร้าง ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที ่และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการบริการ 
    2.2. เพื่อเป็นการปรับปรุง อาคารสำนักงานให้ดูสวยงาม  น่ามอง เป็นสัดส่วน สะดวกสบาย 
          และส่งผลให้การทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
    2.3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
              สถานที่ปฏิบัติงานบริเวณอาคาร 1 และอาคาร 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ของทุกกลุ่มงานได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือให้อำนวยความสะดวก 
แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 
  

 3.2  เชิงคุณภาพ 
พ้ืนที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานและกลุ่มงาน ทุกจุดในสำนักงานฯได้รับการพัฒนา ปรับปรุง  

ดูสวยงาม เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้นและนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 NEW PNST 4 MODEL 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดการความรู้คู่กิจกรรม 5 ส.   
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 

 
ธันวาคม 2564 

 
นางสาวจริาพร  วิบลูศิลป ์

และคณะ 
1.2 การดำเนินกิจกรรมร่วมจัดการความรู้ 

คู่กิจกรรม 5 ส.  
ธันวาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

นางสาวจริาพร  วิบลูศิลป ์
และคณะ 

1.3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือก 
กลุ่มงานที่มีการดำเนินงานอยู่ในระดับ  
ดีเด่น ดีมาก และดี 

กันยายน 2565 นางสาวจริาพร  วิบลูศิลป ์
และคณะ 

2 พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม   
2.1 จดัทำป้ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่างๆ  เมษายน 2565 

 
นางสาวจริาพร  วิบลูศิลป ์

และคณะ 
2.2 ติดฟิล์มบริเวณประตูหน้ากลุ่มอำนวยการ/

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เมษายน 2565 

 
นางสาวจริาพร  วิบลูศิลป ์

และคณะ 
2.3 จดัทำฉากพลาสติกกั้น ช่วยป้องกันโรค กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจริาพร  วิบลูศิลป ์

และคณะ 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบ.ุ................................................ 
    จำนวน   125,700 บาท      (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
1.1 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
1.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้คู่กิจกรรม 5 ส.  
ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 5 คน   
คนละ 5 มื้อ มื้อละ 30 บาท 
การดำเนินกิจกรรมร่วมจัดการความรู้ 
คู่กิจกรรม 5 ส. จำนวน 5 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  
65 คน คนละ 10 มื้อ มื้อละ 30 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 65 คน 
  คนละ 5 มื้อ มื้อละ 120 บาท 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือก 
กลุ่มงานที่มีการดำเนินงานอยู่ในระดับ 
ดีเด่น ดีมาก และดี 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  
5 คน คนละ 5 มื้อ มื้อละ 30 บาท 
-เงินรางวัลสำหรับกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก  
จำนวน 1 ครั้ง โดยแบ่งเป็น  
ระดับดีเด่น  3,000 บาท 
ระดับดีมาก  2,000 บาท 
และระดับดี  1,000 บาท 
-ค่าวัสดุ 

 
 

750 
 
 
 

19,500 
 

39,000 
 
 
 
 

750 
 

6,000 
 
 
 
 

5,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

 
 

750 
 
 
 

19,500 
 

39,000 
 
 
 
 

750 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
5,700 

 รวมกิจกรรมที่ 1 71,700 6,000 60,000 5,700 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม     
2.1 จดัทำป้ายประชาสัมพันธ์ของ 

กลุม่งานต่างๆ  
30,000   30,000 

2.2 ติดฟิล์มบริเวณประตูหน้ากลุ่มอำนวยการ/
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

15,000 
 

  15,000 

2.3 จดัทำฉากพลาสติกกั้น ช่วยป้องกันโรค 9,000   9,000 
 รวมกิจกรรมที่ 2 54,000 - - 54,000 
 รวมทั้งสิ้น 125,700 6,000 60,000 59,700 

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 การจัดการความรู้คู่กิจกรรม 5 ส.  - - 52,000 19,700 
2 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม     
2.1 จดัทำป้ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานต่างๆ    30,000  
2.2 ติดฟิล์มบริเวณประตูหน้ากลุ่มอำนวยการ/

กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  15,000  

2.3 จดัทำฉากพลาสติกกั้น ช่วยป้องกันโรค   9,000  
 รวมทั้งสิ้น   106,000 19,700 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   
สถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณอาคาร 1 และอาคาร 2  
ในสำนักงานฯ ของทุกกลุ่มงานได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุง เพ่ือให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้รับบริการ 

 

สังเกต/การสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

6.2 เชิงคุณภาพ 
พ้ืนที่บริเวณรอบอาคารสำนักงานและกลุ่มงาน ทุกจุด 
ในสำนักงานฯได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ดูสวยงาม เพ่ือให้
สอดคล้องกับจุดเน้นและนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 NEW 
PNST 4 MODEL 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   7.1  อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอ้ือต่อการให้บริการ 
    7.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาทุกแห่งมีความเข้มแข็ง 
    7.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 เป็นองค์กรชั้นนำในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ และสนับสนุนภารกิจภาครัฐ ตามนโยบาย 

(ลงชื่อ)                   ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวจิราพร  วิบุลศิลป์ ) 

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

 
(ลงชื่อ)                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางลำใย  หนนู้อย ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

 
 

(ลงชื่อ)                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางสาวศริาณี  ศักรินพานิชกลุ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท                      ผู้อุมัตโิครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 4 
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โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
                                        สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
สนองนโยบายที่                    5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองเปา้ประสงค์                  ข้อที่ 5 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบริหารจัดการ 
     และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์ นางสาวพนิดา มณี นางจารีพร จุลวัจน ์
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
หน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและ
การติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน โดยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) คือ ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร 
เพ่ือส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน
ได้พร้อมๆ กัน ให้บริการในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) การใช้งานออนไลน์ลักษณะ Web 
Application ซึ่งฟังก์ชั่นของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ระบบงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ตามหมวด 5 ข้อที่ ข้อ 89/1 ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณ หรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการนั้น เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  สร้างความสะดวกในการจัดเก็บค้นหาเอกสาร ลดการใช้กระดาษ  
ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดภาระในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้ง  
รวมไปถงึลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมเครือข่ายในการใช้งาน จะช่วยทำให้บุคลากรในหน่วยงานซึ่งต้องปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ งานสารบรรณหรือด้านเอกสารของราชการได้รับความรู้ความเข้าใจ และใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการ 
นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยบริหารจัดการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนา
บุคลากรทั้งในด้านทักษะ ด้านแนวความคิดความเข้าใจ และด้านความรู้ตามมิติการพัฒนาบุคลากร 
ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
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2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งขึ้น 
 2.2  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร โดยบุคลากร 
ในหน่วยงานมีการเข้ าใช้และเปิดอ่านเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจำ 
อย่างสม่ำเสมอ 
   2.3  เพ่ือเป็นการลดการใช้ทรัพยากร และประหยัดงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

3. เป้าหมาย  
        3.1 เชิงปริมาณ 
  บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกคน           
ไดเ้ข้าร่วมโครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
  3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกคน        
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

3.2.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในที่คล่องตัว สะดวกรวดเร็วและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร โดยบุคลากรในหน่วยงานมีการเข้าใช้และเปิดอ่านเอกสารจากระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนกิส์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 

  3.2.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการลด
การใช้ทรัพยากร และประหยัดงบประมาณ   

 
4. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ พฤศจิกายน 2564 กลุ่มอำนวยการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงาน ธันวาคม 2564 กลุ่มอำนวยการ 
3. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน ธันวาคม 2564 กลุ่มอำนวยการ 
4. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ธันวาคม 2564 กลุ่มอำนวยการ 
5. ประเมินผลการจัดทำโครงการ หลังจากการจัดโครงการ กลุม่อำนวยการ 
6. สรุป/รายงานผล การดำเนินงานโครงการ ภายใน 30 วัน  

หลังจากดำเนินงาน
โครงการเสร็จสิ้น 

กลุ่มอำนวยการ 



168 
 

แผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต 4  
 

 

5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ................................................. 
    จำนวน   59,000  บาท      (ขออนุมติัถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              
จำนวน 29 คน คนละ 4 มื้อ มือ ละ 50 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 29 คน 
คนละ  2 มื้อ มื้อละ 250 บาท) 
- ค่าอาหารเย็น จำนวน 29 คน  
คนละ 1 มื้อ  มื้อละ 300 บาท 
- ค่าท่ีพักจำนวน 29 คน คนละ 1 คืน  
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

5,800 
 

14,500 
 

8,700 
 

17,400 
4,000 
1,600 

  
 
 

5,800 
 

14,500 
 

8,700 
 

17,400 
4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,600 
 รวมงบประมาณ 52,000   50,400  1,600 
2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือสรุปผลระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม              
จำนวน 30 คน คนละ 2 มื้อ มือ้ ละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน 
คนละ  1 มื้อ มื้อละ 100 บาท  
- ค่าวัสดุ 

7,000 
 

2,100 
 

3,000 
 

1,900 

 
 
 
 

 
\ 

2,100 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

1,900 
 รวมงบประมาณ 7,,000  5,100 1,900 
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5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 ประชุมเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  

 52,000   

2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือสรุปผลระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

  7,000  

 รวมทั้งสิ้น  52,000 7,000  
 

6.  การประเมนิผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   
      บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกคน ไดเ้ขา้ร่วมโครงการปรับปรุง
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
สังเกต/ 

การสอบถาม 
 

 
 

แบบสอบถาม 
 

6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ทุกคน ได้รับความรู้ 
ความเขา้ใจ และทักษะ ในการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประโยชน์   
มากยิ่งขึ้น 
    6.2.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  
มีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในทีค่ล่องตัว สะดวก
รวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร โดยบุคลากร 
ในหน่วยงานมีการเข้าใช้และเปิดอ่านเอกสารจากระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ 
    6.2.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีการลดการใช้ทรัพยากร และ
ประหยัดงบประมาณ 

 
สังเกต/ 

การสอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 
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7.   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
7.1 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ทุกคน ได้รับความรู้    

ความเข้าใจ และทักษะ ในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

7.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 มีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในที่คล่องตัว สะดวกรวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร 
โดยบุคลากรในหน่วยงานมีการเข้าใช้และเปิดอ่านเอกสารจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำ
อย่างสม่ำเสมอ 

7.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีการลดการใช้ทรัพยากร 
และประหยัดงบประมาณ 

 

(ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวจิราพร   วิบุลศิลป์) 

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางลำใย  หนนู้อย ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกลุ ) 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 
   

(ลงชื่อ) ว่าทีร่้อยโท                 ผู้อุมัติโครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการ สื่อสารทางไกลด้วยกระบวนการ 3ป (AAA) ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

สนองนโยบายที่                    6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเปา้ประสงค์                  ข้อที่ 5 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที ่5 การพัฒนาระบบริหารจัดการ 
     และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิชอบ กลุ่มนิเทศ ติตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
ผู้รับผดิชอบโครงการ นายสุภักดิ์  มีสิทธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม  –  กันยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการจัดการคุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาไปในทางที่ต้องเข้าสู่ระบบคุณภาพ 
มากยิ่งขึ้น เพ่ือสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
ที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของศตวรรษที่ 21 (21st century) ในขณะเดียวกันต้องปรับตัว 
เพ่ื อความอยู่ รอด ในระยะยืนยาวตามแบบของเป้ าหม ายการพัฒ นาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และประกอบกับภาวะที่ไม่แน่นอนทั้งหลายของโลก เช่น ภาวะโลกร้อน 
น้ำท่วมใหญ่ โรคระบาดร้ายแรง ที่ทำให้การจัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ประสบความยุ่งยากและมี 
ความท้าทายเพ่ิมมากขึ้น นับเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้สำหรับผู้คนทั่ วไปและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  
ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง
รัชกาลที่ 10 ได้ทรงสืบทอดแนวทางดังกล่าวให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปเพ่ือประชาชนชาวไทยทุก ๆ คน  
ซึ่งแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวสามารถบูรณาการและเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับ
หลักการของโลกข้างต้น การศึกษาถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุก ๆ คนในประเทศก็จริง แต่ต้อง
เป็นไปในแนวทางของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเท่านั้น โดยคุณภาพจะต้องประกอบไปด้วยคุณภาพ 
ที่ได้รับการยืนยันโดยมาตรฐาน หรือ การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA) 
คุณภาพจะต้องได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไป หรือ การดำเนินการคุณภาพด้วยหลักความโปร่งใส 
ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) และคุณภาพจะต้องปรากฏให้เห็นเป็นระดับของความสามารถ 
ในเชิงผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น RT NT  
O-NET PISAฯลฯ และคุณภาพของบุคลากรในระบบและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน 
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 ดังนั้นการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางไกลด้วยกระบวนการ 3ป (AAA) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 4 จะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและค้นหาแนวทางในการจัดการคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถยืนยันได้ และได้รับการยอมรับในผลการดำเนินการทั่วไป  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างระบบและยืนยันคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางไกลด้วยกระบวนการ 3ป (AAA) 
 2.2  เพ่ือยืนยันผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2565 

 2.3เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานระบบประกันคุณภาพภายในผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางไกลด้วยกระบวนการ 3ป (AAA)   

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดจำนวน 132 โรงเรียน มีระบบประกันที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองและ
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
 กระบวนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารทางไกลด้วยกระบวนการ3ป (AAA) ช่วยให้โรงเรียนสามารถสร้างระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ครบกระบวนการตั้งแต่

การตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพ การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การพัฒนากระบวนการ  

การรายงานผล การส่งต่อข้อมูลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายด้วยความ 

พึงพอใจ 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 

ที ่ ขัน้ตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 ประกาศการใช้งานระบบและการประกาศค่า

เป้าหมายคุณภาพการศึกษาตามกรอบนโยบาย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  

ธันวาคม 2564 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์  
นางศุภรินทร์ เด่นดวง  

2 อบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทางไกล 

กุมภาพันธ์ 2565 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์  
นางศุภรินทร์ เด่นดวง  
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ................................................. 
    จำนวน   60,000  บาท      (ขออนุมติัถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ 23,400  23,400  
2 ตรวจสอบ ประเมิน ตัดสินให้รางวัล  

(โล่ เกียรติบัตร เอกสารรายงาน,เผยแพร)่ 
8,000   8,000 

3 ประชุมให้ความรู้, รายงานผลแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

28,600 3,200 23,400 2,000 

 รวมทั้งสิ้น 60,000 3,200 46,800 10,000 

5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ประชุมชี้แจงการใช้ระบบ  23,400   
2 ตรวจสอบ ประเมิน ตัดสินให้รางวัล  

(โล่ เกียรติบัตร เอกสารรายงาน,เผยแพร่) 
  8,000  

3 ประชุมให้ความรู้, รายงานผลแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

   28,600 

 รวมทั้งสิ้น  23,400 8,000 28,600 

 

 

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
3 ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินชิ้นงานใน

ระบบและนิเทศโรงเรียน 
มีนาคม – พฤษภาคม 

2565 
ศึกษานิเทศก์ 
ประจำกลุ่มเครือข่าย 

4 รวบรวม/สังเคราะห์ รายงานประเมินตนเอง
ของโรงเรียนในสังกัด 

มิถุนายน 2565 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์  
นางศุภรินทร์ เด่นดวง  

5 ประชุมนำเสนอผลการสังเคราะห์และการใช้
งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา/อบรมให้ความรู้ 

สิงหาคม 2565 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์  
นางศุภรินทร์ เด่นดวง  
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   
1. ทุกโรงเรียนมีรายงานประเมินตนเอง 
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน               
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรธีรรมราช เขต 4 มีรายงานการ
สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาในสังกัด 
3. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีรายงานวิจัยการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางไกล
ด้วยกระบวนการ3ป (AAA) 

1. สังเคราะหร์ายงานประเมิน
คุณภาพเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียน 
2. จัดทำรายงานการ
สังเคราะห์เอกสารประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
3. จัดทำวิจัย 

-แบบประเมิน
คุณภาพรายงาน
ประเมินตนเอง 
-แบบสำรวจเชิงพ้ืนที่ 
 
 
-แม่แบบรายงานการ
สังเคราะห์รายงาน
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา สพฐ. 

-รายงานการวิจัย 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. รายงานประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัด
ครบถ้วน ทันกำหนด และมีคุณภาพสอดคล้อง
มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน 
2. ระบบมีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกฝ่ายมีความ
พึงพอใจในระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 

 

1. สังเคราะห์คุณภาพรายงาน
ประเมินตนเอง 
 
2. จัดทำวิจัย 

 

- ระบบนิเทศ 
ติดตามทางไกลผ่า
นทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารทางไกล 

-รายงานการวิจัย 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เรียนพึงพอใจกับผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  7.2 โรงเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจกบัผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไป

ตามมาตรฐานและค่าเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ 

   7.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถสังเคราะห์คุณภาพการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของแต่ละโรงเรียนจากรายงานผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดได้

ครบถ้วน ทันเวลา มีระบบ และสามารถส่งต่อข้อมูลและเผยแพร่สู่สาธารณะ สอดคล้องกับการดำเนินงาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ลงชื่อ)                     ผู้เสนอโครงการ 
( นายสุภักดิ์  มสีิทธิ์ ) 

ศึกษานเิทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
   

   (ลงชื่อ)                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 
 

   (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายอำนาจ  สุทิน ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท         ผู้อุมติัโครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                    เพ่ิมประสิทธิภาพติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล นิเทศติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4  

สนองนโยบายที่           6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา        
สนองเป้าประสงค์        ข้อที่ 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบริหารจัดการ 
    และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                               กลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสำราญ คงเพ็ชร์ นางสุพิชา เนตรวรนันท์  นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์  
    นางสาวสุนัฎฐา  เจริญผล  นางวิยะดา  ไกรสร  

นางนันทนา  เสนลิ้น  นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการ ศึกษา 
 ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรคสี่ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่กำกับ ดูแล การบริหารและ
การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร ประกอบกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพที่เน้นการพัฒนาการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถคีุณภาพ”  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลาและเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 
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 การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษามีความสำคัญและจำเป็นในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
ซี่ งกระบวนการนิ เทศในปัจจุบันและอนาคตจำเป็นต้องปรับเปลี่ ยนกระบวนการนิ เทศให้ทันสมัย  
และมีรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย โดยต้องมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนให้การนิเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความต้องการของผู้รับการนิเทศ โดยเฉพาะระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ทางการศึกษา ทีส่ามารถนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆของการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้ความสำคัญของการ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล นิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศปึระถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4 นี้ขึ้นมา 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ สํ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 
  2 .เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางวิถีใหม ่

3.เพ่ือตรวจสอบ ติดตาม ช่วยเหลื อ แนะนำการปฏิบัติ งานของโรงเรียนให้ครบถ้วน 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนด 

4. โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบและได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของตนเองและได้รับ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  

6. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ                          
                3.1.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดได้รับการนิเทศ  ติดตามการดําเนินงานตามจุดเน้น และ
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 

      3.1.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
             3.1.3 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงาน  จำนวน   
45 แห่ง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจำปีทีก่ำหนด 
      3.1.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรปูแบบการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
      3.1.5 ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านระบบการนิเทศภายใน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1 โรงเรียนดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น และนโยบายหน่วยงานต้น
สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.2.2 สถานศึกษาจำนวน  45 แห่งได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ  
การปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

     3.2.3 รูปแบบการนิเทศการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4  มีความสอดคล้อง เหมาะสม ความเป็นได้และมีประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติ 
      3.2.4 โรงเรียนมีดำเนินการนิเทศภายในอย่างมีระบบ 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
 

 

ที ่ ขัน้ตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 การนิเทศ ติดตาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  

1.1 นิ เทศติ ดตามการจั ดการเรี ยน รู้ ในช่ ว ง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 และเตรียมความพร้อมในการ
เปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 ด้วยระบบ Online  

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2564 

ศึกษานิเทศก์ทุกคนและ
คณะกรรมการตามคำสั่ง 

1.2 วิ เคราะห์  ทบทวน และจั ดทำแผนนิ เทศ
การศกึษา ประจำปีงบประมาณ 2565 

มกราคม 2565 ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

1.3 นิเทศติดตาม นโยบาย จุดเน้น และโครงการ
ต่างๆ ในปีงบประมาณ 2565 
 - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
- การดำเนินงานตามนโยบายของสพฐ. 
- การดำเนินงานตามจุดเน้นของสพป.นศ. 
- การเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 
- การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- การดำเนิ นการระบบนิ เทศภายในของ
สถานศึกษา  

มกราคม – สิงหาคม 
2565 

ศึกษานิเทศก์ทุกคนและ
คณะกรรมการตามคำสั่ง 

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งระบบ
การนิเทศภายในแก่สถานศึกษา 

กุมภาพันธ์ 2565 นางสุพิชา  เนตรวรนันท์ 
นางสาวสุนัฎฐา  เจริญ

ผล 
นางวิยะดา  ไกรสร 

15 ประเมิน สรุป และรายงานโครงการ สิงหาคม - กันยายน 
2565 

ศึกษานเิทศก์ทุกคน 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
2 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2.1 ตรวจสอบถานศึกษาจำนวน  25  แห่ง 
 2.2.1 ตรวจสอบการเงินบัญชีสถานศึกษา 
  2.1.2  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 พศจิกายน 2564 - 
30 เมษายน 2565 

นางนันทนา  เสนลิ้น 
นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร 

2.2 รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี รอบ  6 เดือน  ในระบบ  
ARS 

1-30 เมษายน 
2565 

นางนันทนา  เสนลิ้น 
นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร 

2.3 ตรวจสอบสถานศึกษา   ตามโครงการตรวจสอบ
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 10  แห่ง 

1 เมษายน - 
30 มิถุนายน 2565 

นางนันทนา  เสนลิ้น 
นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร 

2.4 ตรวจสอบถานศึกษาจำนวน  10  แห่ง 
- ตรวจสอบการเงินบัญชีสถานศึกษา 
- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 กรกฎาคม - 
31 สิงหาคม 2565 

นางนันทนา  เสนลิ้น 
นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร 

2.5  ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับการพัฒนา 
ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายที่ 5 

1 สิงหาคม -  
30 กันยายน 2565 

นางนันทนา  เสนลิ้น 
นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร 

2.6 รายงานผลการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี รอบ  12  เดือน  ใน
ระบบ  ARS 

20 กันยายน - 
15 ตุลาคม 2565 

นางนันทนา  เสนลิ้น 
นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร 

3 เพิม่ประสิทธิภาพ ก.ต.ป.น.   
3.1 จดัทำเอกสารประกอบวาระการประชุม 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งละ 9 เล่ม 
1 ตุลาคม 2564 –           
30 กันยายน 2565 

นายสำราญ คงเพ็ชร์ 
 และคณะกรรมการ          

และคณะศึกษานิเทศก์ 
3.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  1 ตุลาคม 2564 –             

30 กันยายน 2565 
นายสำราญ คงเพ็ชร์ 
 และคณะกรรมการ          

และคณะศึกษานิเทศก์ 
3.3 ประชุมวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

และนิ เทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก .
ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์  

21 มกราคม 2565 
20 พฤษภาคม 2565 

นายสำราญ คงเพ็ชร์ 
 และคณะกรรมการ          

และคณะศึกษานิเทศก์ 
3.4 จัดทำเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 

16 มกราคม –                
31 มีนาคม 2565 

นายสำราญ คงเพ็ชร์ 
 และคณะกรรมการ          

และคณะศึกษานิเทศก์ 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ................................................. 
    จำนวน   192,710  บาท      (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การนิเทศ ติดตาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4    
1.1 สรุปผลนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อม 

ในการเปิดภาคเรียน ผู้เข้าร่วม 17 คน 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
    มื้อละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อ มื้อละ 120 บาท  
- ค่าสำเนาเอกสาร / จัดทำ/เข้าเล่ม   

8,230 
 

1,190 
 

2,040 
5,000 

  
 

1,190 
 

2,040 

 
 
 
 
 

5,000 
1.2. จัดทำแผนนิเทศ 2565 (เอกสาร 10 เล่ม) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน ผู้เข้าร่วม 16 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อ  
  มื้อละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน  2  มื้อ มื้อละ 120 บาท  
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์   
- ค่าสำเนาเอกสาร จดัทำ/เข้าเล่ม   

10,570 
 

2,240 
 

   3,840 
2,450 
2,040 

 
  

 
 

 2,240 
 

   3,840 
 

 
 
 
 
 

2,450 
2,040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
3.5 กำหนดปฏิทินการติดตาม ภาคเรียนที ่1 และ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
มีนาคม 2565 นายสำราญ คงเพ็ชร์ 

 และคณะกรรมการ          
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3.6 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
และศึกษานิเทศก์ 

มีนาคม 2565 
กรกฏาคม 2565 

นายสำราญ คงเพ็ชร์ 
 และคณะกรรมการ          

และคณะศึกษานิเทศก์ 
3.7 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ สิงหาคม 2565 นายสำราญ คงเพ็ชร์ 

 และคณะกรรมการ          
และคณะศึกษานิเทศก์ 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. พ้ืนที่นิเทศติดตาม 132 โรงเรียน ครั้งที่ 1  
- ค่าชดเชยน้ำมัน/ค่าพาหนะเครือข่ายละ  
  1,000 บาท  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 

16,000 
8,000 

 
8,000 

- 
 
 
 

 
8,000 

 
8,000 

- 

1.4 ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
นิเทศภายในสถานศึกษา  ผู้บริหาร  
จำนวน 132 โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ 
คณะทำงาน 20 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มือ้ 
  มื้อละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 90 บาท  
 -ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 10 ชั่วโมง 
  ชั่วโมง.ละ 1,200 บาท  

15,200 
 
 
 

1,400 
 

1,800 
12,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

12,000 

 
 
 
 

1,400 
 

1,800 
 

 

1.5 พ้ืนที่นิเทศติดตาม 132 โรงเรียน ครั้งที่ 2  
- ค่าชดเชยน้ำมัน/ค่าพาหนะเครือข่ายละ  
3,000 บาท เป็นเงิน  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ศึกษานิเทศก์และ ก.ต.ป.น.  
 ค่าสำเนาเอกสาร 2,000 บาท 

41,120 
24,000 

 
15,120 
2,000 

-  
24,000 

 
15,120 

 
 
 
 

2,000 
1.6 
 

เขียนรายงานผลการนิเทศติดตาม 2 วัน  
1 คืน ผู้เข้าร่วม 16 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ 
  มือ้ละ 50 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน/เย็น 3 มื้อ 
  มื้อละ 200 บาท  
- ค่าห้องพัก 8 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท 
- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  
- ค่าจัดทำเอกสาร/สำเนาเอกสาร/เข้าเล่ม  
- ค่าชดเชยน้ำมัน  

36,290 
 

3,200 
 

9,600 
 

9,600 
   2,690 

5,200 
6,000 

-  
 

3,200 
 

9,600 
 

9,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   2,690 
5,200 
6,000 

 รวมกจิกรรมที่ 1    127,410 12,000 90,030 25,380 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้เงินงบประมาณ 
งบประมาณ 

ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษา 45 แห่ง 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะ คิดเฉลี่ย  
  โรงเรียนละ  200  บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน 45 วัน วัน ละ 120 บาท 
-  ค่าวัสดุ 

 
  7,000 

 
 10,800 

2,600 

  
 
 

10,800 

 
7,000 

 
 

2,600 
2.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเครือข่ายผู้

ตรวจสอบภายใน 2 คน 
-  ค่าท่ีพัก  2  คืน 
-  ค่าอาหาร 4 มื้อ /อาหารว่างเครื่องดื่ม  
   4 มื้อ 

 
    

2,400 
2,400 

  
 

2,400 
2,400 

 

 รวมกิจกรรมที่ 2 25,200  15,600 9,600 
3 เพิ่มประสิทธิภาพ ก.ต.ป.น.     

3.1 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  

 
711 

   
711 

3.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 395  395  
3.3 จัดทำเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินและนิเทศการศึกษา  
594   594 

3.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ อนุกรรมการ    
ก.ต.ป.น. (กตปน. และศึกษานิเทศก์ประจำ
เครือข่าย) 

38,400  38,400  

3.5 สรุป รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษา 

    

 รวมกิจกรรมที่ 3 40,100 - 38,795 1,305 
 รวมทั้งส้ิน 192,710 12,000 144,425 36,285 
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5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 การนิเทศ ติดตาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4    
1.1 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในช่วง

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 และเตรียมความพร้อมในการ
เปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 ด้วยระบบ Online  

8,230    

1.2 วิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำแผนนิเทศ
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 

 10,,570   

1.3 นิเทศติดตาม นโยบาย จุดเน้น และโครงการ
ต่างๆ ในปีงบประมาณ 2565 

 16,000 41,120  

1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็ง
ระบบการนิเทศภายในแก่สถานศึกษา 

 15,200   

1.5 ประเมิน สรุป และรายงานโครงการ    36,290 

 รวมกิจกรรมที่ 1 8,230 41,770 41,120 36.290 
2 แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 ตรวจสอบถานศึกษาจำนวน  25  แห่ง 11,000    
2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

ตามแผนฯ รอบ  6 เดือน  ในระบบ  ARS 
    

2.3 ตรวจสอบสถานศึกษา   ตามโครงการ
ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 10  แห่ง 

  4,400  

2.4 ตรวจสอบถานศึกษาจำนวน  10  แห่ง    5,000 
2.5  ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับการ

พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายที่ 5 
   4,800 

2.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ตามแผนฯ รอบ  12  เดือน  ในระบบ  ARS 

    

 รวมกิจกรรมที่ 2 11,000  4,400 9,800 
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ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
3 เพิ่มประสิทธิภาพ ก.ต.ป.น.     
3.1 จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุ ม

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งละ 9 เล่ม 
 711   

3.2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   395   
3.3 จัดทำเครื่ องมื อการติ ดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินและนิเทศการศึกษา  
 594   

3.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิ เทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ อนุกรรมการ    
ก.ต.ป.น. (กตปน. และศึกษานิเทศก์ประจำ
เครือข่าย) 

 18,300 20,100  

3.5 สรุป รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษา 

    

 รวมกิจกรรมที่ 3 - 20,000 20,100 - 
 รวมทั้งส้ิน 19,230 61,770 65,220 46,090 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดได้รับการนิเทศ  
ติดตาม การดําเนินงานตามจุดเน้น และ
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย 2 ครั้ง/
ปีการศึกษา 
2.โรงเรียนไดร้ับการตรวจสอบ ติดตาม 
ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงาน  จำนวน  45  
แห่ง ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่
กำหนด 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 มีรูปแบบการนเิทศ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด 
 4. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารโรงเรียนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาด้านระบบการนิเทศ
ภายใน 
 

 
การนิเทศ 

 
 

ตรวจสอบ 
 
 

ตรวจสอบ 
 
 

วิเคราะห์ผลการนเิทศ 
 

 
แบบนิเทศติดตาม 

 
 

แบบตรวจสอบ 
 
 

บัญชีลงเวลา 
การเข้าร่วมประชุม 

 

แบบนิเทศติดตาม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้น และนโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถร่วมมือขบัเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
ได้ตามมาตรฐาน 
3. สถานศึกษาจำนวน  45  แห่งไดร้ับ 
การตรวจสอบ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ การ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อราชการ 
4. รูปแบบการนิเทศการจดัการศึกษา 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรธีรรมราช เขต 4 มีความสอดคล้อง 
เหมาะสม ความเป็นได้และมีประโยชน์ในการ
นำไปปฏิบัติ 
5. โรงเรียนมีดำเนินการนิเทศภายในอย่าง 
มีระบบ 
 

ประเมินรูปแบบ 
การนิเทศ 
การนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
-  ติดตามผล 
 -  การตรวจสอบ 
 -  การสอบภาม 
 -  การสังเกต 

แบบวิเคราะห์เนื้อหา 
แบบประเมิน 
รปูแบบการนิเทศ 
แบบนิเทศ 
 
 
 
 
 
-  รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 
-  รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบตามแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบภายใน
ประจำปี 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามทิศทางของหลักสูตรและนโยบายจุดเน้น 
อย่างมีคุณภาพ 
       7.2 ครูผู้สอนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
สอดคล้องบริบทของท้องถิ่น ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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7.3 การบริหารโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรธีรรมราช เขต 4 มีศักยภาพในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษา และ                  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7.4 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบและได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของตนเองและได้รับ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 7.5 โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในทีเ่ข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 7.6  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีรปูแบบการนิเทศ 
การจัดการศกึษาที่เป็นที่มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างได้ 
 
 

 
(ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ 

(นางสุพิชา  เนตรวรนนัท์ ) 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ 

( นางสาวสมใจ  ศรีธรรมธร ) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ 

 

(ลงชื่อ)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นายสำราญ  คงเพ็ชร์ ) 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจดัการศึกษา 

 
(ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นางนันทนา  เสนลิ้น ) 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบใน 

 
(ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายอำนาจ  สุทิน ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท                  ผู้อุมติัโครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                    เสรมิสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่าย สูค่วามเข้มแข็ง 
สนองนโยบายที่           6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา        
สนองเปา้ประสงค์        ข้อที่ 2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบริหารจัดการ 
    และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพนิดา  มณี  นางธชมล  หมื่นอักษร นางวันวิภา  ชะอุ่มด ี 
                               นางสาววรรณี  ใจห้าว และนางภิรมย์  ยอดพิจิตร  
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงาน 
ที่มีบทบาทสำคัญ  ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีขีดความสามารถครบในทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะตอบสนอง
กระบวนการวางแผนการทำงานให้บุคลากรหลักได้วางแผนและปฏิบัติงานโดยมุ่งยึดถือเอาเป้าหมายหลัก
หรือวัตถุประสงค์รวมของหน่วยงานเป็นแนวทางร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมวิธีการทำงานให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายในการปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคลากรหลักของหน่วยงาน  
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถขับเคลื่อน
แนวทางตามนโยบาย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพสืบต่อไป 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน

เกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามคำสั่งที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559  ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  และมีคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับ

ลูกจ้างชั่วคราว ตามคำสั่งที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกตำแหน่ง และลูกจ้าง

ชั่วคราวในสถานศึกษา เฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน บุคลากรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

(โครงการคืนครูให้นักเรียน) และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง

ชั่วคราว ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด คือ พนักงานราชการ ให้สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ

แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552  ส่วนลูกจ้างชั่วคราว ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 

2. วัตถุประสงค์     
   2.1 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน

สังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการทำงาน 

2.2  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ เจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
        2.3 เพ่ือให้ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสังกัด ได้รับทราบถึงนโยบาย บทบาท หน้าที่ของตนเอง ในการดำเนินงานพัฒนาสถานศกึษาร่วมกัน   
       2.4 เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาร่วมกัน 

2.5 เพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด เพ่ือให้ได้พนักงาน

ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามจำนวนตำแหน่งที่ว่างและหรือจำนวนตำแหน่งที่

ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 

3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ      
  3.1.1 บุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานเครือข่ายทุกกลุ่มเครือข่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับทราบแนวนโยบายจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการ
บริหารและการจัดการศึกษา  
                       3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายทุกเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
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            3.1.4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จะดำเนินการ

คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกตำแหน่งที่ว่าง และตำแหน่งอ่ืน ๆ 

ตามความต้องการของหน่วยงาน ส่วนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

จะดำเนินการ    สรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ และคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน 

บุคลากรคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  

เมื่อมีตำแหน่งว่างเดิมฯ หรือตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทุกอัตรา 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1. บุคลากรในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานเครือข่ายทุกกลุ่มเครือข่าย  

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติและปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
นโยบายตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 

      3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายทุกเครือข่ายเกิดการ 
มีส่วนร่วมจากการดำเนินการและได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

           3.2.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ดำเนินการ 

สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สพฐ. 

กำหนดทุกตำแหน่งทุกอัตรา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ 

ทางราชการอย่างสูงสุด   

4. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศึกษา  (ประชุมรายการต่างๆ) 
 ตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565 

นางสาวพนิดา  มณี   
นางสาวจิราพร วิบุลศิลป์ 

2 ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มกราคม –  
กันยายน 2565 

นางธชมล หมื่นอักษร 

3 การดำเนินงานชมรมประธานกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ตุลาคม  2564 – 
กันยายน 2565 

นางสาววรรณี   ใจห้าว 

4 ติดตามและประเมินผลการ  จัดการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พฤศจิกายน 2564 นางวันวิภา  ชะอุ่มดี 

5 สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

เมษายน 2565 นางภิรมย์  ยอดพิจิตร 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ................................................. 
    จำนวน   123,450  บาท      (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ ลักษณะรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

จำนวน 170 คน 
    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    รวมจำนวน 6 มื้อ 

30,600  30,600  

1.2 ประชุมรองผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศน. ประชุม 
พุธเช้า จำนวน 28 คน  จำนวน 35 ครั้ง  

    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  รวม จำนวน 35 มื้อ 

29,400  29,400  

1.3 ประชุมรองผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศนประชุมพุธเช้า/
และประชุมประธานเครือข่าย จำนวน 25 คน 
จำนวน 3 ครัง่ 

    

 - ค่าอาหารกลางวัน   รวมจำนวน 3  มื้อ 9,000  9,000  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

   รวมจำนวน 9 มื้อ 
2,160  2,160  

1.4 ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาจำนวน 64 คน 

    

 - ค่าอาหารกลางวัน   รวมจำนวน 5 มื้อ 9,600  9,600  
 รวมกิจกรรมที่ 1 80,760  80,760  

2 ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 -จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  
80,000  80,000  

 รวมกิจกรรมที่ 2 80,000  80,000  
3  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมและอาหาร

กลางวัน 
20,000  20,000  

 รวมกิจกรรมที่ 3 20,000  20,000  
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ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 การดำเนินงานชมรมประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมและอาหาร

กลางวัน 
47,900  47,900  

 รวมกิจกรรมที่ 4 20,000  20,000  
5 สรรหาพนักงานราชการและลูกจา้งชั่วคราว สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 
 - .ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างเครื่องดื่ม-  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ 
- ค่าถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุการสอบ 

120,000  120,000  

 รวมกิจกรรมที่ 5 20,000  20,000  
 รวมงบประมาณ 348,660  348,660  

 
5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1 เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   5,100 10,200 15,300 
1.2 ประชุมรองผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศน. ประชุมพุธเช้า  10,080 10,080 9,240 
1.3 ประชุมรองผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศน.ประชุมพุธเช้า/

และประชุมประธานเครือข่าย  

 720 3,720 6,720 

1.4 ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  1,920 3,840 3,840 
 รวมกิจกรรมที่ 1  17,820 27,840 35,100 
2 ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกลุ่ม

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 80,000   

3 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

47,900    

4 การดำเนินงานชมรมประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   20,000   

5 สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชัว่คราว  
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 

  120,000  

 รวมทั้งสิ้น 47,900 117,820 147,840 35,100 
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

6.1 เชิงปริมาณ   
      6.1.1ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 170 คน ได้รับ
ทราบกรอบทิศทางนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือ
การบริหารและการจัดการศึกษา 
      6.1.2  ผู้ เข้ า ร่ ว ม ป ระชุ ม ได้ แ น วท า งก าร
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานและ
สามารถนำประสบการณ์มาร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
      6.1.3  ประธานกลุ่มเครือข่ายทุกกลุ่มเครือข่าย
ได้เข้าร่วมประชุม ในทุกกิจกรรมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชิญเข้าร่วมประชุม 
      6.1.4. ข้าราชการครูและบุคลากรในกลุ่ม
เครือข่ายทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
        6.1.5 ประธานชมรมกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
      6.1.6. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนา   
 จำนวน 132  คน  
      6.1.7  รายงานผลการตดิตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาทุกแห่ง 
      6.1.8 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.1.9 สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ     
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เมื่อมีอัตราว่าง                

   6.1.0 คัดเลือกตำแหน่งอื่นๆ เมื่อมีอัตราว่า 
 

 
 

สอบถาม 
 

สอบถาม 
 
 
 

สำรำวจข้อมูล 
 
 

สำรวจข้อมูล 
 

สอบถาม 
สอบถาม 

 
แบบประเมิน 

 
 

สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 

 

 
 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 
 
 

แบบรายงาน 
 
 

แบบรายงาน 
 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

 
แบบจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
แบบสอบถาม/สังเกตุ

พฤติกรรม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.2 เชิงคุณภาพ 
    6.2.1  ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ประสบการณ์
และพัฒนาไปสู่การบริหารงานการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป 
   6.2.2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในโรงเรียนภายในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
      6.2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     6.2.4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    6.2.5 คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
    6.2.6 สพป.นศ.4 สามารถรายงานผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามตวัชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ครบทุกตัวชี้วัดตามกำหนดระยะเวลา 
     6.2.8  สพป.นศ.4 มีลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้
ความสามารถครบถ้วนทุกตำแหน่งเพียงพอกับความ
ต้องการ 
      6.2.9 สถานศึกษาในสังกัดได้รับจัดสรรพนักงาน  
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้ ความสามารถตรง
ตามความต้องการ 

 
สอบถาม 

 
 

สำรวจข้อมูล 
 
 

สำรวจข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถาม 
 
 
 

 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบรายงาน 
 
 

แบบรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
สังเกตุพฤติกรรม 

 
7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1. ผู้เขา้ร่วมประชุมสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน 

     7.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดก้รอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษา  
     7.4 การบริหารจัดการของกลุ่มเครือข่ายตอบสนองและบรรลุผลตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     7.5 การบริหารจัดการของกลุ่มเครือข่ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
    7.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และสามารถร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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     7.7 สพป.นศ.4 มีลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้ ความสามารถครบถ้วนทุกตำแหน่ง  เพียงพอกับความ
ต้องการ 
       7.8. สถานศึกษาในสังกัดได้รับจัดสรรพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่ วคราว ที่มีความรู้
ความสามารถครบถ้วน ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา 
 

  (ลงชื่อ)        ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวพนิดา  มณี ) 

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
 

 
(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 

( นางธชมล  หมื่นอักษร ) 
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

(ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวรรณี  ใจห้าว ) 

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
 

                             

(ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
( นางภิรมย์  ยอดพิจิตร ) 

นักทรพัยากรบุคคล ชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)                         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

( นางลำใย  หนนู้อย ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

(ลงชื่อ)             ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

 
(ลงชื่อ)                         ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

( นางอรศรี  มากเกตุ ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ 

( นางวันวิภา  ชะอุ่มด ี) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 
(ลงชื่อ)                     ผู้เหน็ชอบโครงการ 

( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกลุล ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
(ลงชื่อ)                     ผู้เหน็ชอบโครงการ 

( นายเสาวพจน์  รัตนบุรี) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 

 
(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท         ผู้อุมัตโิครงการ 

( สุเวศ  กลับศรี ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ                    ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษา 
สนองนโยบายที่           6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา        
สนองเป้าประสงค์        ข้อที่ 3 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                                กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวละออ  คงทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นที่ทุกองค์การ 
ไม่ว่า จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนให้ความสนใจ  ทั้ งนี้ เพราะผลของการประเมินจะถูกนำไป ใช้  
เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายหน้าที่การงาน การให้ออก 
จากงาน  การฝึกอบรม  และอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง  เช่นเดียวกับระบบราชการ  เราใช้การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือ ในการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี 
ปัญหาของการประเมินผล  การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนในการประเมิน 
ความยุติธรรมในการประเมิน คุณธรรมและทักษะของผู้ประเมิน การใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมิน  
เกิดการประเมินเพียงด้านเดียว จากหัวหน้า  หรือ บางกรณีก็ เป็นการประเมินแบบปรองดอง  
เพ่ือไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง ความเข้าใจ ในแบบประเมินและวิธีการประเมินที่ไม่ตรงกันระหว่าง 
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ผู้บริหารต้องตระหนักและทบทวน 
เพ่ือหาแนวทาง วิธีการ หรือระบบ  ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับ    

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  จึงจัดทำโครงการการจัดเก็บ
ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลการทำงาน   
ของผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างจริงจัง  เป็นระบบ  มากขึ้น  มีเครื่องมือในการบริหารผล 
การปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมาย ขององค์การ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัตงิานของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2.2 เพ่ือนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
2.3 เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ในการพิจารณาเลื่อน

เงินเดือน และใช้ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เช่น  การแต่งตั้งความก้าวหน้าในสายงาน 
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ        

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  162  คน  ดังนี้ 
         1. ผู้จัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการประเมิน  ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน 3 คน  ศึกษานิเทศก์  จำนวน 12 คน ประธานเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  จำนวน 8 คน  และรองประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 8 คน 
    2. ผู้รับการประเมิน  ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรณีตำแหน่งว่าง)  จำนวน 131 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถบริหารงานทั้ง 4 สายงาน  ได้อย่างมีคุณภาพ  

4. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ปี ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลการ

ปฏิบัติงาน 
กุมภาพันธ์ 2565 
สิงหาคม 2565 

 

นางสาวลออ  คงทอง 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือกำหนดรายละเอียดการจัดเก็บ
ข้อมูล 

 

กุมภาพันธ์ 2565 
สิงหาคม 2565 

นางสาวลออ  คงทอง 

3 กำหนดการออกจัดเก็บข้อมูลผลการฏิบัติงาน
และคณะกรรมการออกจัดเก็บข้อมูล 

กุมภาพันธ์ 2565 
สิงหาคม 2565 

 

นางสาวลออ  คงทอง 

4 สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2565 
สิงหาคม 2565 

 

นางสาวละออ  คงทอง 
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5.  งบประมาณจาก    สพป.นศ.4    สพฐ.     อ่ืน  ๆ  ระบุ................................................. 
    จำนวน   80,000  บาท      (ขออนุมัตถัิวจ่ายทุกรายการ) 
     5.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบ 

ประมาณ 
ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลและ

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 31 คน  
ค่าอาหารว่างและเครืองดื ่จำนวน 31 คน 
มื้อละ 35 บาท จำนวน 2 ครั้ง 

2,170  2,170  

 คณะกรรมการออกจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน 
เหมาจ่าย จำนวน 31 คน คนละ 1,120 บาท 
จำนวน 2 ครั้ง  

75,640  75,640  

 ค่าจดัทำเอกสารการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน 2,190   2,190 
 รวมงบประมาทั้งสิ้น 80,000  77,810 2,190 

 
    5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล  1,085  1,085 
2 คณะกรรมการออกจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน   37,820  37,820 
3 ค่าจัดทำเอกสารการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน  1,095  1,095 
 รวมงบประมาทั้งสิน้  40,000  40,000 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
6.1  เชิงปริมาณ 
      6.1 .1  ผู้ อ ำน วยการสถานศึ กษ าสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของหน่วยงานและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน 
      6.1.2 พัฒนากระบวนการทำงานและการ
ประเมินให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
      6.1.3 ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ยอมรับการ
ประเมินที่เป็นระบบถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ 

 
ประเมิน 

 
แบบจัดเก็บข้อมูล 
ตัวชี้วัดการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

 

6.2 เชิงคุณภาพ  
        สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ผู้บรหิารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

7.2 มีการพัฒนากระบวนการทำงานและการประเมิน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
     7.3 ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ยอมรับผลการประเมินที่เป็นระบบถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

(ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวละออ  คงทอง ) 

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
 

 
(ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ 

( นางวันวิภา  ชะอุ่มดี ) 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

 
(ลงชื่อ)                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายเสาวพจน์  รัตนบุร)ี 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 
 

 
(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท                      ผู้อุมัติโครงการ 

( สุเวศ  กลับศรี ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
สนองนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองเป้าประสงค์ ข้อที่   2 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
                               กลุม่นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน  2564  –  กันฮ ยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นหน่วยงานสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจําปี 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณ ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ นั้น ๆ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีหน้าที่ในการ ส่งเสริม 
สนับสนุน และร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือใช้ 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือกำหนดนโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้ วัด แนวทางการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับ
หน่วยงาน             ต้นสังกัด และบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           2.2 เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า 
           2.3 เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและเร่งดว่นของกิจกรรม/โครงการไว้ล่วงหน้า               

2.4 เพ่ือให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงกับการที่จะปฏิบัติจริงให้มากที่สุด     
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3. เป้าหมาย  
           3.1 เชิงปริมาณ 
                3.1.1  ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
จำนวน 70  คน 
        3.1.2  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   จำนวน  25   เล่ม      

3.2 เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 ผู้บริหารใช้แผนเป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามผลการขับเคลื่อน
นโยบายจุดเน้น ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
       3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบาย  จุดเน้น ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน 

 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน/เดือน/ ปี ผู้รับผดิชอบ 
1. จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2565 

พฤศจิกายน  2564 นางขวัญใจ  
 สุทธิกาญจน์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พฤศจิกายน 2564 นางขวัญใจ   
สุทธิกาญจน์ 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการ ฯ 

4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2565 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม  2564 

คณะกรรมการ  ฯ 

5. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณา
เห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

ธันวาคม 2564 – 
มกราคม 2565 

นางขวัญใจ  
 สุทธิกาญจน ์

   6. จัดพิมพ์  ตรวจสอบ แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กุมภาพันธ์ 2565 นางขวัญใจ   
สุทธิกาญจน์ 

   7. รายงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแจก
ผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่สาธารณชน 

กุมภาพันธ์ 2565 นางขวัญใจ   
สุทธิกาญจน์ 
และคณะ 

   8. 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน  2565 นางขวัญใจ   
สุทธิกาญจน์ 
และคณะ 
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5. งบประมาณที่ใช้    สพป.นศ.4   สพฐ.  อ่ืน ๆ ระบุ................................................................ 
   จำนวน   36,500 บาท  (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ งบประมาณ ลักษณะรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
จำนวน  5  วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน  5 มื้อ  
มื้อละ 90 บาท ( 30 x 90 x 5)  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 10  มือ้ 
มื้อละ 35  บาท ( 30 x 35 x 10) 
- ค่าวัสดุ 

29,000 
 
 

13,500 
 

       
10,500 
5,000 

  
                    
 

13,500 
 

       
10,500 

 

 
 
 
 
 
 
 

5,000 
2 จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
- จดัทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน  25  เล่ม  
เล่มละ 300  บาท  (25 x 300)     

7,500 
 

7,500 

   
 

7,500 

      รวมทั้งสิ้น 36,500  24,000 12,500 
 

   5.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

29,000    

2 จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 

7,500    

      รวมทั้งส้ิน 36,500    
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช้ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1  ร้อยละของผู้เข้าประชุม 
     6.1.2 จำนวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
6.2 เชิงคุณภาพ 
     ร้อยละ 80 ของกิจกรรม / โครงการ เป็นไปตาม 
นโยบาย จุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    

 
นับจำนวน 
ตรวจรับเอกสาร 
 
ติดตาม  ตรวจสอบ 
 
 

 
บัญชีลงเวลา 
แบบตรวจรับเอกสาร 
 
แบบกำกับ ติดตาม 
แบบรายงานผล
โครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
       7.2 สถานศึกษาใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เป็นแนวทางในการจัดทำแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

(ลงชื่อ)                 ผู้เสนอโครงการ 
( นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

 
(ลงชื่อ)                     ผู ้         เห็นชอบโครงการ 

( นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกลุล ) 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยโท                   ผู้อุมัติโครงการ 
( สุเวศ  กลับศรี ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
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             ส่วนที ่5 ภ 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

1. กลุ่มนโยบายและแผนชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับรู้และเข้าใจ
ตรงกัน ในกรอบและทิศทางการดำเนินงานขององค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย เป้าประสงค์  
จุดเน้น ตัวชี้วัด ) 

2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ต้องสอดคล้องกับจุดเน้นที่กำหนดไว้  
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563-2565 และไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมที่ สพฐ.กำหนด
และได้สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว กรณีได้รับแจ้งจาก สพฐ.ภายหลังที่ได้กำหนดโครงการ/
กิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีแล้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 จะพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรม นั้น โดยให้กลุ่มนโยบายและแผนเสนอต่อผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม ต้องเป็นไปตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กำหนด 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ บริหารงบประมาณตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ หากมีการปรับเปลี่ยน
กิจกรรม ให้ดำเนินการขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรณี ๆ ไป 
 5. การขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านกลุ่ม
นโยบาย และแผน ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจทานจากผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทีก่ำกับดูแลกลุ่ม             

6. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดทำรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ส่งพร้อมหลักฐาน 
การจ่ายตามโครงการ  
 7. กำหนดปฏิทินกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินการ
ดำเนินงานของ สพฐ.เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
             - ไตรมาสที่ 1   (ตุลาคม – ธันวาคม)      ภายใน 15 มกราคม 
             - ไตรมาสที่ 2   (มกราคม – มีนาคม)      ภายใน 15 เมษายน  
   - ไตรมาสที่ 3    (เมษายน – มิถุนายน)   ภายใน 15 กรกฎาคม 
   - ไตรมาสที่ 4    (กรกฎาคม – กันยายน)   ภายใน 15 ตุลาคม 
 8.การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดทำ
รายงานผล  การดำเนินงานโครงการ ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ   
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 ระดับสถานศึกษา 
  

 1. กลุ่มนโยบายและแผนสื่อสารให้สถานศึกษารับรู้และเข้าใจตรงกันในกรอบและทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563 - 2565 และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
 2. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 3. สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามรอบปีการศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 1               

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินงานของสถานศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
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แบบรายงานผลโครงการ     
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

……………………………………………………………….. 
       ไตรมาสที่ 1 ภายใน ม.ค.65   ไตรมาสที่ 2 ภายใน เม.ย.65  

      ไตรมาสที่ 3 ภายใน ก.ค.65   ไตรมาสที่ 4 ภายใน ต.ค.65                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.ชื่อโครงการ              …………………………………………………………………………………………………………....               
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ         จำนวน..............คน 
3.สนองนโยบายที่          ………………………………………………………………………………………………….....….... 
4.สนองเป้าประสงค์        ข้อ................................................................................... ........................... 
5.สนองประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที ่ 

………………………………………………………………… 
6.งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร   จำนวน …………………………บาท   
                        เบิกจ่าย     จำนวน ..............................บาท 
                        คงเหลือ     จำนวน...............................บาท 
7.ระยะเวลาดำเนินการ ………………………………………………………………………………………………………….…… 
  (ระยะเวลาดำเนินการจริง จำนวน.................เดือน................วัน) 
8. วัตถุประสงค์            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9.  เป้าหมาย 
 9.1 เชิงปริมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.2 เชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10. วิธีการดำเนินกิจกรรม (อธิบายให้ละเอียดเป็นขั้นตอนว่าทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  กับใคร  อย่างไร)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
11.การประเมินผล (แนบไฟล์รูปภาพการดำเนินกิจกรรม ถ้ามี) 

 

 

 

       ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
    ของกิจกรรม/โครงการ 

            ผลการดำเนินงาน 
   ของกิจกรรม/โครงการตามข้อ 10 

     ผลการดำเนินงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

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

       เป็นไปตามเป้าหมาย 
      สูงกว่าเป้าหมาย 
      ต่ำกว่าเป้าหมาย 
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12.ปญัหา/อุปสรรค

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

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

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

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

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

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

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

13.ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................
........................................................................................ ......................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

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

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

หมายเหตุ  ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบรายงานผลโครงการภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ 
              โดยใช้ตัวอักษรและขนาดตามแบบฟอร์ม  โดยให้ส่งเป็นเอกสารจำนวน 1 ชุด  

                   และส่งไฟล์ข้อมูลทาง  e-mail : plnoff003@pnst4.net                                                         
                                                   ************************** 
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คณะผู้จัดทำ 
 

 ที่ปรึกษา 

 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

 2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 
 3. ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย /  ทุกคน 

 คณะทำงาน 
          1. นางสาวศิราณี  ศักรินพานิชกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

    นครศรีธรรมราช เขต 4  
     2. นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางนพคุณ  ลายพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

 4. นายสมชัด  สมประสงค์ นายช่างโยธา  ชำนาญงาน 
 5. นางธชมล  หมื่นอักษร  เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน 
 6. นางทิพยรัตน์  เพชรลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ   

 จัดพิมพ์ / ออกแบบรูปเล่ม 
 1. นางขวัญใจ  สุทธิกาญจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางธชมล  หมื่นอักษร  เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน 
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