
 



ค ำน ำ 

  รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการน านโยบาย  
กลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ขอขอบคุณบุคลากรทุก
ท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ในการน าเสนอผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานโครงการ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูล ท าให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

สภาพทั่วไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนน
บ่อล้อ – เชียรใหญ่  ต าบล ท้องล าเจียก อ าเภอ เชียรใหญ่  จังหวัด  นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 
80190 ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประมาณ 40 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน      
เขตอ าเภอ 6 อ าเภอ คือ อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอปากพนัง อ าเภอหัวไทร อ าเภอชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์  
และอ าเภอร่อนพิบูลย์ 

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมือง,อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
           ทิศใต้               ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง,จังหวัดสงขลา 
           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

  ในปีการศึกษา 2562   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    
มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 235 โรงเรียน นักเรียน จ านวน 28,383 คน ห้องเรียน จ านวน 2,177 ห้อง    
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)   จ าแนกเป็น 

   ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียน  จ านวน  5,784 คน 
       ห้องเรียน จ านวน  519 คน 
   ระดับประถมศึกษา   นักเรียน  จ านวน  20,434 คน 
       ห้องเรียน จ านวน  1,461 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียน  จ านวน  1,871 คน  
       ห้องเรียน จ านวน 120 คน 

  บุคลากรและกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  
3 มีบุคลากรทั้งสิ้น 69  คน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ดังนี้ 
 
  ผู้บริหาร     จ านวน 4  คน 
  กลุ่มอ านวยการ    จ านวน 6  คน 
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 5  คน 
  กลุ่มนโยบายและแผน    จ านวน 4  คน 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล   จ านวน  6  คน 
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล     จ านวน 10 คน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน   จ านวน 3  คน 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           จ านวน 7  คน 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
       จ านวน   1  คน 
  กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน   1  คน 
  กลุ่มกฎหมายและคดี   จ านวน   1  คน 
  ลูกจ้างประจ า             จ านวน 11  คน 
  ลูกจ้างชั่วคราว            จ านวน 8  คน 
  ยาม              จ านวน 2  คน 
 

    รวม ข้าราชการ  ชาย 13 คน  หญิง 35 คน จ านวน 48  คน 
    รวม ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว/ยาม  จ านวน 21  คน 
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ตารางท่ี 1 จ านวนนักเรียนจ าแนกรายช้ัน ห้องเรียน และระดับการศึกษา ปีการศึกษา  2562 
              (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

 
ชั้น/ระดับการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

นักเรียน ห้องเรียน 
อนุบาล 1 836 77 
อนุบาล 2 2,217 211 
อนุบาล 3 2,731 231 

รวมก่อนประถมศกึษา 5,784 519 
ประถมศึกษาปีที่1 3,531 245 
ประถมศึกษาปีที่2 3,322 241 
ประถมศึกษาปีที่3 3,266 241 
ประถมศึกษาปีที่4 3,372 246 
ประถมศึกษาปีที่5 3,437 244 
ประถมศึกษาปีที่6 3,506 244 

รวมประถมศึกษา 20,434 1,461 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 655 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 604 40 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 612 40 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,871 120 

รวมทั้งสิ้น 28,089 2,100 
 
 

กราฟแสดง จ านวนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 2 จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
     (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

ขนาด จ านวนโรงเรียน 
ขนาดที่ 1 (นร.ไม่เกิน  120  คน) 150 

0-20   คน 18 
21-40   คน 29 
41-60   คน 30 
61-80   คน 29 
81-100  คน 23 
101-120  คน 21 

ขนาดที่ 2 (นร.121-200 คน) 50 
ขนาดที่ 3 (นร.201-300 คน) 26 
ขนาดที่ 4 (นร.301-499 คน) 5 
ขนาดที่ 5 (นร.500-1,499 คน) 4 
ขนาดที่ 6 (นร.1,500-2,499 คน) - 
ขนาดที่ 7 (นร.>=2,500 คน) - 

รวมทั้งสิ้น 235 
 

 
กราฟแสดง จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี  3  การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
                               

รายการ จ านวน 
1. เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนในเขตบริการของโรงเรียน 3,531 

2. เด็กในข้อ  1  ที่เข้าเรียนแล้ว 3,531 
3. เด็กได้รับการผ่อนผัน 0 
4. เด็กในข้อ  1  ที่ยังไม่เข้าเรียน 0 

คิดเป็นร้อยละ 100 
 

กราฟแสดง การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

 
 

ตารางท่ี 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 (ข้อมลู 10 มิถุนายน 2562) 
 

ด้าน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 
ด้านภาษา 56.17 
ด้านค านวณ 51.84 
ด้านเหตุผล 51.66 
รวมเฉลี่ยความสามารถทั้ง 3 ด้าน      53.22 

 

กราฟแสดง การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(NT) 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 
     (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 
 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ 
ภาษาไทย 55.90 57.06 
ภาษาอังกฤษ 39.24 34.27 
คณิตศาสตร์ 31.12 36.17 
วิทยาศาสตร์ 39.93 40.07 

 

กราฟแสดง ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

ตารางท่ี 6 สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
      ปีการศึกษา 2560  ปีการศึกษา 2561 สพป.นศ.3 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 
 

 

วิชา 
 

เปรียบเทียบ 

ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 

ภาษาไทย 46.93 57.06 +10.13 
ภาษาอังกฤษ 31.42 34.27 +2.85 
คณิตศาสตร ์ 36.95 36.17 -0.73 
วิทยาศาสตร ์ 38.29 40.07 +1.78 

 

 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

46.81 

27.04 
21.94 

30.78 

50.5 

26.37 24.14 

34.15 

ปีการศึกษา 
2560 
ปีการศึกษา 
2561 



7 
 

กราฟแสดง สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ป.6 สพป.นศ.3 
 

 

 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560  
  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ ผลต่าง 
ภาษาไทย 54.42 50.50 -3.92 
ภาษาอังกฤษ 29.45 26.37 -3.08 
คณิตศาสตร ์ 30.04 24.14 -5.9 
วิทยาศาสตร ์ 36.10 34.15 -1.95 

 

กราฟแสดง ผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ม.3 ปีการศกึษา 2561) 
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ตารางท่ี 8 สรุปผลเปรียบเทียบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี       
     การศึกษา 2559  ปีการศกึษา 2560 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

 

 

วิชา 
เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลต่าง 
ภาษาไทย 46.81 50.50 +3.69 
ภาษาอังกฤษ 27.04 26.37 -0.67 
คณิตศาสตร ์ 21.94 24.14 +2.20 
วิทยาศาสตร ์ 30.78 34.15 +3.37 

 

กราฟแสดง สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ม.3 สพป.นศ.3 
 

 

ตารางท่ี 9 จ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกรายช้ัน/รายสาเหตุ ปีการศึกษา 2561 
  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

 

 
สาเหตุ 

ระดับชั้น 
อ
นุ
บ
า
ล 

ประถม ม.ต้น 
รวม
ทั้งสิ้
น 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

ช่ว
ง

ชั้น
ท่ี 1 

ช่ว
ง

ชั้น
ท่ี 2 

ช่วง
ชั้น
ท่ี 3 

 

ฐานะยากจน - - - 1 1 8.33 
มีปัญหาครอบครัว - - - 1 1 8.33 
สมรสแล้ว - - - 2 2 16.68 
มีปัญหาในการปรับตัว - - - 4 4 33.33 
ต้องคดีถูกจับ - - - - - - 
เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ - - - - - - 
อพยพตามผู้ปกครอง - - - 3 3 25.00 
หาเล้ียงครอบครัว - - - 1 1 8.33 
กรณีอื่น ๆ - - - - - - 

รวม - - - 12 12 100.00 
คิดเป็นร้อยละ  - - 100 100.00  

 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

46.81 

27.04 
21.94 

30.78 

50.5 

26.37 24.14 

34.15 

ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2561 



9 
 

กราฟแสดง นักเรียนออกกลางคันจ าแนกรายช่วงชั้น ปีการศึกษา 2561 
 

 
 

กราฟแสดง นักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
ตารางท่ี  10  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3 จ าแนกรายช้ัน/เพศ ปกีารศึกษา  2561 
         (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

ระดับชั้น 
นักเรียนต้นปีการศึกษา จ านวน นร.จบการศึกษา คิดเป็น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
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กราฟแสดง จ านวนนักเรียนท่ีจบการศึกษา ช้ัน ป.6 ม.3 จ าแนกรายช้ัน/เพศ ปีการศึกษา 2560 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 



ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้แนวนโยบายด้านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนพัฒนาคุณภาพจังหวัดมาเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน โดยการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาประชากร
ของชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน   
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิ จพอเ พียง ” แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ                   
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 5 ปี 
ด้านการศึกษาไว้ ดังนี้ 1) ให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนา 
ผลิตภาพแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ
แรงงาน แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความเท่ า เทียมและทั่ วถึ ง  ( Inclusive Education)  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education) อีกทั้ง
ยึดตามเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้  และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูป
การศึกษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่ จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดีมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดขั้นสู ง  เป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่
สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการและมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการ เรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม
ยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

   เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ประเด็นกลยุทธ์ 
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ

กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชานแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ
เก่ง ได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ 

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ประเด็นกลยุทธ์ 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท า (Career Education) 
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2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ประเด็นกลยุทธ์ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้
ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. น า Digital Technology  มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ 

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม 
  ล้ าทางการศึกษา 
          ประเด็นกลยุทธ์ 

1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
          ประเด็นกลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
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2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา 

3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  ให้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
งบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 

    

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3เป็น
หน่วยงานทางการศึกษา ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 พ.ศ. 2561  
ประกาศ ณ วันที่  12  พฤศจิกายน พ.ศ.  2561 ข้อ 4  มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ 
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดท านโยบาย, แผนพัฒนาครู และมาตรฐานการพัฒนาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความ
ต้องการ 
  (2)  วิเคราะห์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ของสถานศึกษา และหน่วยงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง
ก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  (3)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (4)  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (5)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (6)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (9)  ด าเนินการประสานงานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (10)  ประสาน  ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด้านการศึกษา 
  (11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (12)  ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

วิสัยทัศน์  
 “ภายในปี 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็น

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
มาตรฐาน มีคุณธรรม ด ารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สากล” 

พันธกิจ  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร 
 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี สามัคคี มั่นคง” 

เป้าประสงค ์
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล 
และนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  
และเสมอภาค 
  3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที ่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที ่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ที ่ 3    ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่ 4   ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ 
    ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่ 5   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
    สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที ่ 6   ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
   มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

จุดเน้นเชิงนโยบาย  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ก าหนดจุดเน้นเชิง
นโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้  
  1. การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
  2. การอ่านออก-เขียนได ้
  3. การปลอดขยะ 
  4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET/NT) 
  5. การพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน/ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง 
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      (มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนนิงานโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 













 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4  
บทสรุป/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 







 

 

 

 

 

ภาคผนวก 






