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และควำมต้องกำรตำมสภำพบริบทหรือศักยภำพของหน่วยงำน 

  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ได้รับควำมร่วมมือด้วยดีจำกบุคลำกรทุกฝ่ำย หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำสถำนศึกษำ และบุคลำกร
ที่มีส่วนในกำรจัดกำรศึกษำจะได้ใช้ประโยชน์ และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

สภำพทั่วไป 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3  ตั้ งอยู่  เลขที่  99 หมู่ที่  9                 
ถนนบ่อล้อ – เชียรใหญ่ ต ำบลท้องล ำเจียก อ ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช รหัสไปรษณีย์ 80190      
ห่ำงจำกตัวจังหวัดนครศรีธรรมรำช ประมำณ 38 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอ 6 อ ำเภอ  
คือ อ ำเภอเชียรใหญ่ อ ำเภอปำกพนัง อ ำเภอหัวไทร อ ำเภอชะอวด อ ำเภอจุฬำภรณ์ และอ ำเภอร่อนพิบูลย์ 

 

อำณำเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอเมือง,อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมรำช                     
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง,จังหวัดสงขลำ 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่ำวไทย 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

 ในปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 มีโรงเรียนใน

สังกัด จ ำนวน 230 โรงเรียน นักเรียนจ ำนวน 27,919 คน ห้องเรียนจ ำนวน 2,087 ห้อง 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน 
ห้องเรียน (ห้อง) นักเรียน (คน) 

ระดับก่อนประถมศึกษำ 525 5,672 
ระดับประถมศึกษำ 1,442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20,478 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 120 1,769 

รวมทั้งสิ้น 2,087 27,919 
 
บุคลำกรและกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต  3 บุคลำกรทั้งสิ้น 72 คน 
9 กลุ่ม 1 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563) 

 ผู้บริหำร      จ ำนวน 2   คน 

   กลุ่มอ ำนวยกำร     จ ำนวน 5   คน 

 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  จ ำนวน 7   คน      

 กลุ่มนโยบำยและแผน     จ ำนวน 5   คน 

   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    จ ำนวน  7   คน 

   กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล      จ ำนวน  10 คน  

   หน่วยตรวจสอบภำยใน    จ ำนวน   2   คน 

   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ            จ ำนวน   7   คน 

   กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   จ ำนวน   1   คน 

   กลุ่มพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน   1   คน 

   กลุ่มกฎหมำยและคดี    จ ำนวน   2   คน 

   ลูกจ้ำงประจ ำ              จ ำนวน  10  คน 

    ลูกจ้ำงชั่วครำว             จ ำนวน  11  คน 

   ยำม               จ ำนวน  2   คน 

 

 

รวม ข้ำรำชกำร  ชำย 11 คน  หญิง 
38 คน  จ ำนวน  49  คน 

 

   รวม ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำง

ช่ัวครำว/ยำม จ ำนวน 23  คน 
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ตำรำงท่ี  1  จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกรำยช้ัน ห้องเรียน และระดับกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 
 

ชั้น/ระดับกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 

นักเรียน ห้องเรียน 

อนุบำล 1 857 84 
อนุบำล 2 2,180 213 
อนุบำล 3 2,635 228 

รวมก่อนประถมศึกษำ 5,672 525 

ประถมศึกษำปีที่1 3,413 242 
ประถมศึกษำปีที่2 3,488 243 
ประถมศึกษำปีที่3 3,377 240 
ประถมศึกษำปีที่4 3,342 238 
ประถมศึกษำปีที่5 3,402 240 
ประถมศึกษำปีที่6 3,456 239 

รวมประถมศึกษำ 20,478 1,442 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 595 40 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 596 40 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 578 40 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,769 120 

รวมทั้งสิ้น 27,919 2,087 
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กรำฟแสดง จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกรำยช้ัน ห้องเรียน และระดับกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 
 

 
 

ตำรำงท่ี  2  จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ  2563 
 

ขนำด จ ำนวนโรงเรียน 

ขนำดที่ 1 ไม่มีนักเรียน 5 
ขนำดที่ 2 (นร.ไม่เกิน  120  คน) 143 
                       0-20   คน 13 
                     21-40   คน 23 
                     41-60   คน 32 
                     61-80   คน 24 
                     81-100  คน 24 
                   101-120  คน 27 
ขนำดที่ 3 (นร.121-200 คน) 48 
ขนำดที่ 4 (นร.201-300 คน) 25 
ขนำดที่ 5 (นร.301-499 คน) 5 
ขนำดที่ 6 (นร.500-1,499 คน) 4 
ขนำดที่ 7 (นร.1,500-2,499 คน) - 
ขนำดที่ 8 (นร.>=2,500 คน) - 

รวมท้ังสิ้น 230 
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ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
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กรำฟแสดง จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ  2563 

    
 

ตำรำงท่ี  3   กำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ 2563  
  

รำยกำร จ ำนวน 

1. เด็กท่ีมีอำยุถึงเกณฑเ์ข้ำเรียนในเขตบริกำรของโรงเรยีน 4,089 

2. เด็กในข้อ 1 ที่เข้ำเรียนแล้ว 4,089 

3. เด็กได้รับกำรผ่อนผัน 0 

4. เด็กในข้อ 1 ที่ยังไม่เข้ำเรียน 0 

คิดเป็นร้อยละ 100 
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กรำฟแสดง กำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 

 
ตำรำงท่ี  4 จ ำนวนนักเรียนแยกตำมสัญชำติ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

สัญชำติ ระดับชั้น รวม คิดเป็นร้อยละ 
ก่อน

ประถม 
ประถม ม.ต้น 

ไทย 5,823 20,386 1,770 27,979 99.84 
กัมพูชำ 1 1 - 2 0.01 
จีน - 1 - 1 0.00 
พม่ำ 5 10 - 15 0.05 
ลำว 5 1 - 6 0.03 
มำเลเซีย - 1 - 1 0.00 
ไม่ปรำกฏสัญชำติ - 1 - 1 0.00 
อื่น ๆ 1 19 - 20 0.07 

รวม 5,835 20,420 1,770 28,025 100.00 
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กรำฟแสดง จ ำนวนนักเรียนแยกตำมสัญชำติ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2562 

 

 

ตำรำงท่ี 5 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 

 

วิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ 

ภำษำไทย 49.07 50.54 

ภำษำอังกฤษ 34.42 29.90 

คณิตศำสตร์ 32.90 33.32 

วิทยำศำสตร์ 35.55 34.59 
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กรำฟแสดง ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ตำรำงท่ี 6 สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562  
สพป.นศ.3 
 

 
วิชำ 

 

เปรียบเทียบ 

ปี 2561 ปี 2562 ผลต่ำง 

ภำษำไทย 57.06 50.54 - 6.52 

ภำษำอังกฤษ 34.27 29.90 - 4.37 

คณิตศำสตร ์ 36.17 33.32 - 2.85 

วิทยำศำสตร์ 40.07 34.59 - 5.48 
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กรำฟแสดง สรุปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2561  ปีกำรศึกษำ 2562  
สพป.นศ.3 

 

ตำรำงท่ี 7 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
วิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ผลต่ำง 

ภำษำไทย 55.14 52.54 - 2.60 

ภำษำอังกฤษ 33.25 27.77 - 5.48 

คณิตศำสตร ์ 26.73 21.08 - 5.65 

วิทยำศำสตร์ 30.07 28.30 - 1.70 
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กรำฟแสดง ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2562 

 

 

ตำรำงท่ี 8 สรุปผลเปรียบเทียบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3               
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

 

 
วิชำ 

เปรียบเทียบ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ผลต่ำง 
ภำษำไทย 50.50 55.14 + 4.64 
ภำษำอังกฤษ 26.37 33.25 + 6.88 
คณิตศำสตร ์ 24.14 26.73 + 2.59 
วิทยำศำสตร์ 34.15 30.07 - 4.08 
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กรำฟแสดง สรุปผลเปรียบเทียบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปี
กำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
 

ตำรำงที่ 9 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ด้ำน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 

ด้ำนภำษำ 49.21 

ด้ำนค ำนวณ 49.42 

รวมเฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน              49.32 

กรำฟแสดง กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีกำรศึกษำ 2562 
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ตำรำงท่ี 10 สรุปผลเปรียบเทียบกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน ระดับชำติ (National Test)  
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 กับ ปีกำรศึกษำ 2562 สพป.นศ.3 
 

 

ด้ำน 
เปรียบเทียบ 

ปี 2561 ปี 2562 ผลต่ำง 

ด้ำนภำษำ 56.17 49.21 - 6.96 

ด้ำนค ำนวณ 51.84 49.42 - 2.42 

รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 54.01 49.32 - 4.69 

กรำฟแสดง สรุปผลเปรียบเทียบกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียน ระดับชำติ (National Test)  

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 กับ ปีกำรศึกษำ 2562 สพป.นศ.3 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 3 ได้น้อมน าพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา      
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563   
-2565) นโยบายและจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นกรอบและ
ทิศทางในการด าเนินการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองที่ด ี
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
  1.2.ยึดมั่นในศาสนา 
  1.3 มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 
  1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง  
  2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี  
  2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงาม  
  2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่ว  
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
 3. มีงานท ามีอาชีพ  
  3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก 
และเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น
และมีงานท าในที่สุด 
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว 
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 4. เป็นพลเมืองท่ีดี  
  4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
  4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่     
เป็นพลเมืองด ี
  4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร   
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 (พ.ศ.2563-2565)  

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ภาพรวม 
1. วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

2. พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 

 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง และเท่าเทียม  

 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษาให้เป็นมืออาชีพ 

 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ 
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

 1.1 เป้าหมาย 

  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต 

มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
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 1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการ

สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้ เรียนในในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือการมีงาน
ท าหรือน าไปประกอบอาชีพท้องถิ่น 

80 80 85 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 

  1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก

ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม ่

  1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การ

พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด

ชายแดนภาคใต ้

  1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใน

การด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

 1.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 

  1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  1.4.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

  1.4.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  1.4.5 โครงการสร้างผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 

  1.4.6 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 2.1 เป้าหมาย 

  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน 

ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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 2.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
 ค่าเป้าหมาย  

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี 
องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้ 
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบท 

75 80 85 

 2.3 แนวทางการพัฒนา    
  2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
และการพัฒนาประเทศ 
  2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

 2.4 แผนงาน/โครงการส าคญั 
  2.4.1 โครงการพัฒนาก าลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน การ
ลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น) 
  2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม  
  2.4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 3.1 เป้าหมาย 

  3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี

สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะตามวัย มีความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) 

พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย   
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 

ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

3 3 3 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 

ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 30,306 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

85 90 95 

6 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ

พัฒนา ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เพ่ิมข้ึน 

200 200 250 

7 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ

ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา

ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 100 100 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับ

การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตาม

โครงการ PISA 

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้าง

สมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ

ปัญญารายบุคคล      

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุ

ปัญญารายบุคคล 

- - 8 

11 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้

สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการ

ประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง

สอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่

ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเอง 

ในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- - 80 

 3.3 แนวทางการพัฒนา 

  3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แยกเป็นปฐมวัย O-

NET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 

  3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่ 21 และพัฒนาศักยภาพเป็นใน

ศตวรรษท่ี 19 ตามพหุปัญญา 

  3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วย

ระบบ คุณภาพการนิเทศ ติดตาม) 
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  3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริม ความ

เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษา 

  3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน-วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบ

การศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของส านักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา 

 3.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
  3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  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 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
  3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ
ครู     
  3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์   
  3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
  3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
  3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  3.4.18 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา 
  3.4.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษา เพ่ือ
ความเป็นเลิศ 
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  3.4.20 โครงการครูคลังสมอง  
  3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า  
  3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
  3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ สู่ความ
ทัดเทียม นานาชาติ 
  3.4.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
  3.4.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน  
  3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย  
  3.427 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
  3.4.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม 
  3.4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  3.4.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียน 
ในประชาคมอาเซียน 
  3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา  
  3.4.33 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย 3,434 โครงการพัฒนา
เครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานสากล 
  3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา 
  3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
  3.4.38 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล 
  3.4.39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของ
ชาติ     
  3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
  3.4.41 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
  3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.  
  3.4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
  3.4.44 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิ
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 
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  3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน     
  3.4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด  
  3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชู
เกียรติ     
  3.4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ 
  3.4.50 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขัน ใน
ประชาคมอาเซียน 
  3.4.51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
  3.4.52 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for ALL  
  3.4.53 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ  
  3.4.54 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  
  3.4.55 โครงการ พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
  3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
  3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
  3.4.58 โครงการส่ ง เสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่ งการเรียนรู้  (School as Learning 
Community) เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่ 
  3.4.59 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 4.1 เป้าหมาย 
  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
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 4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อ

ประชากร กลุ่มอายุ  
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

 
 

100 
100 
100 
78 

2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษา | 3,630,000 | และการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่ เหมาะสม ตามความ
จ าเป็น 

3,630,000 3,630,000 3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับ 20 นักเรียนยากจน 

20 20 20 

 4.3 แนวทางการพัฒนา 
  4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
  4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
  4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปพ. 3 

 4.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
  4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
  4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
  4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
  4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
  4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
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  4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
  4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5.1 เป้าหมาย 
  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 5.2 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

75 80 80 

 5.3 แนวทางการพัฒนา 

  สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 5.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ  
  5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร 
  5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการด าเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.4.3 โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตาม
เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  5.4.4 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
  5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว  
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6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 6.1 เป้าหมาย 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็น

ดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
2 2 2 

2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 

15 20 25 

3 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนน
เฉลี่ย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์ สุจริต 

50 50 50 

5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
มีความอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารและการ
จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

60 80 100 

 6.3 แนวทางการพัฒนา 
  6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
  6.3.4 พัฒนาสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 
เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
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 6.4 แผนงาน/โครงการส าคัญ 
  6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
  6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
  6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม 
  6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผล การ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบ (e-MES) 
  6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล 
  6.4.7 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) 
  6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
  6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ.3 
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 
จัดท าขึ้นภายใต้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มอบหมาย โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รับผิดชอบในข้อ 11 (2)   
คือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดในทุก ๆ ด้านที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ระยะ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายรัฐบาล     
(พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และบริบทของพ้ืนที่ 
ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระยะที่ผ่านมาซึ่ง
พบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนด้ าน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดที่ยังอยู่
ในระดับต่ า ตลอดจนสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ียังต้องเพ่ิมเติม   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-
2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางการศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติและ
นานาชาติ  โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วม และสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตลอดชีวิต  โดย
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานทั้ง
ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชาติ  และนานาชาติ  
 4. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด  โดยให้ ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
 2. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 7. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1.  หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับ 
ของการศึกษาและนานาชาติ 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส 
 4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 5. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัย และน าผลการวิจัย นวัตกรรมมาใช้ 
 6. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 7. หน่วยงานการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัด
การศึกษา  
 8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 9. หน่วยงานการศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ 
 10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด จัดการศึกษายกระดับสู่ความ
เป็นสากล 
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระยะ 3 ปี ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 “ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ” 

พันธกิจ (Missions) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็น
ไทย 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการดี มีน้ าใจ” 

เป้าประสงค ์(Goals) 
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 5. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 7. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากองค์กรภายนอกที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 8. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็น
ไทย 
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 9. สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมีจิตสาธารณะ และ
อนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม 
 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรหลักที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 

กลยุทธ์ (Strategis) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   ตอนต้น  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ไทย
   แลนด์ 4.0 
 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความ
   เป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
   ปฏิบัติ มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย/ปี 

2563 2564 2565 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค 

1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย/
ทุกระดับเข้ารับการศึกษาจนจบหลักสูตร 
2. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาส/ความสามารถ
พิเศษ/ความต้องการพิเศษ ผ่านการพัฒนาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 

100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย/ปี 

2563 2564 2565 

2. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  

1. ร้อยละของผู้เรียนก่อนประถมศึกษา ที่ผ่านการ
เตรียมความพร้อมตามหลักสูตร มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล 
เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 
3. ร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.3 ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT)ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50  
4. ร้อยละของผู้เรียนมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า 
ร้อยละ 50  
 

100 
 
 
 

100 
 
 

80 
 
 

80 

100 
 
 
 

100 
 
 

85 
 
 

85 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 

90 

3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ร้อยละของผู้เรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
 

100 100 100 

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละของผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

100 100 100 

5. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของผู้บริหารมีสมรรถนะในการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 

6. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

100 100 100 

7. สถานศึกษาได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน จากองค์กร
ภายนอกอย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
จากองค์กรภายนอกอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
 
 

100 100 100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย/ปี 

2563 2564 2565 

8. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด 
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ของความเป็นไทย 

ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสาน 
รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของ
ความเป็นไทย 
 
 

100 100 100 

9. สถานศึกษาน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมีจิต
สาธารณะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน มีจิต
สาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาท่ีมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตเพ่ิมข้ึน 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

10. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นองค์กรหลักที่ใช้
ระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารและสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0  

1. ร้อยละสถานศึกษามีความพึงพอใจ การ
ให้บริการระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับ 4 ขึ้น
ไป  
 
 
 

80 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

90 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นส่วนราชการทางการศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ๆ ที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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วิสัยทัศน ์
 “ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ” 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณวีัฒนธรรมของความเป็นไทย 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมองค์กร 
 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการดี มีน้ าใจ” 

เป้าประสงค ์
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 5. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 7. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากองค์กรภายนอกที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 8. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นไทย 
 9. สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมีจิตสาธารณะ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรหลักที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
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กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   ตอนต้น  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ ไทย
   แลนด์ 4.0 
 กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความ
   เป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
   ปฏิบัติ มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นเชิงนโยบาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ก าหนดจุดเน้นเชิงนโยบายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
 1. การยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน (O-NET/NT) 
 2. พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ (RT) 
 3. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
กรอบแผนงาน/งบประมาณ และโครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



37 
 

 ส่วนที่ 3  
กรอบแผนงาน/งบประมาณ 

และโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี       
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 5,000,000 บำท เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีควำมส ำคัญ จ ำเป็น เร่งด่วนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 โดยกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบโครงกำร    
/ กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

วงเงินงบประมำณเพ่ือกำรบริหำร จ ำนวน 5,000,000 บำท แยกได้ ดังนี้  

 1. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงบประจ ำ   จ ำนวน     2,601,800 บำท 
 2. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบริหำรโครงกำร  จ ำนวน     2,398,200 บำท 
 รวมวงเงินงบประมาณเพื่อการบริหารทั้งสิ้น  จ านวน    5,000,000 บาท 
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งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 

ที ่ โครงการ 
สนองยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ ด าเนินการ 
(ไตรมาสที่) 

กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
สพฐ. จังหวัด สพป. 

1 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 สพป. นศ. 3 ครั้งที่ 16 ปี
กำรศึกษำ 2564 

2 2 1 250,000 2/3/4 ส่งเสริม 
ฯ 

* 
200,000 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง 

4 2 1 15,000     2/3/4 ส่งเสริม 
ฯ 

 

3 อำหำรกลำงวันพัฒนำสูโ่รงเรียน
ต้นแบบอำหำรกลำงวัน ระดบัเขต
พื้นที่กำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 

3 2 1 30,000 3/4 ส่งเสริม 
ฯ 

 

4 ส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 

6 7 2 170,000 2 อ ำนวย 
กำร 

 

5 โครงกำรประชุมสัมมนำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และยก
ย่องเชิดชูเกียรตผิู้ท ำคุณประโยชนด์้ำน
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

3 3 2 21,300 2/3/4 พัฒนำ
ครู ฯ 

* 
242,150 

6 โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัด
งำนวันครูในส่วนภูมภิำค ประจ ำป ี
พ.ศ. 2564 

3 3 2 30,000 1/2 พัฒนำ
ครู ฯ 

 

7 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

3 3 2 50,000 1/2/3/4 นิเทศ ฯ  

8 ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยใน 3 3 2 18,900 1/2/3/4 หน่วย
ตรวจสอ

บ ฯ 

 

9 อบรมเสริมสร้ำงและพัฒนำวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม ข้ำรำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ประจ ำปี
งบประมำณ  พ. ศ. 2564 

3 3 2 25,000 1/4 กฎหมำ
ยและ
คด ี
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ที ่ โครงการ 
สนองยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ ด าเนินการ 
(ไตรมาสที่) 

กลุ่มท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
สพฐ. จังหวัด สพป. 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ 

6 3 2 40,000 1 กำรเงิน 
ฯ 

 

11 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

6 5 3 200,000 1/2/3/4 อ ำนวย 
กำร 

 

12 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจดัท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

6 5 3 24,000 
 

1 นโยบำย 
ฯ 

(งบเหลือจ่ำยปี 
2563) 

227,520 
 

13 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรงำนบริหำรงำนบุคคล. 

6 5 3 948,000   1/2/3/4 บริหำร 
งำน

บุคคล 

 

14 นิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

5 6 3 200,000 2/3/4 นิเทศ ฯ  

15 ประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

6 5 3 46,000    1/2/3/4 บริหำร 
งำน

บุคคล 

 

16 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำร
เรียนรูด้้วยเทคโนโลยีคลำวด์ (Could 
Computing Technology) 

3 6 3 30,000 2/3/4 DLICT * 
20,000 
ลงทะเบีย
น 52,500 

17 บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด
ตำมภำระงำน 

6 5 3 300,000   1/2/3/4 นโยบำย 
ฯ 

 

รวมทั้งสิ้น 2,398,200 

หมายเหตุ ***ใช้งบเหลือจ่ายหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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งบหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

(โครงการส ารอง) 
 

ที ่ โครงการ 
สนองยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ ด าเนินการ 
(กิจกรรมที่) 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
สพฐ. จังหวัด สพป. 

1 กำรประชุมสัมมนำและศึกษำดูงำน
เพิ่มพูนประสบกำรณ์กำรบริหำร
ของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำใหม ่

3 3 2 78,500   2 พัฒนำครู ฯ  

2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู
ผู้ช่วย ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

3 3 2 100,000   4 พัฒนำครู ฯ  

3 กำรประชุมช้ีแจงเสรมิสร้ำงควำมรู้
และควำมเข้ำใจกำรประเมินวิทย
ฐำนะตำมหลักเกณฑ์ใหม่           
(ว21/2560) 

3 5 2 215,500   1/4 บริหำร 
งำนบุคคล 

 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสรมิสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
กำรควบคุมภำยใน    

6 3 2 75,000 4 อ ำนวยกำร  

5 เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรเพื่อน ำ
องค์กรสู่ควำมเป็นเลศิ             

6 5 3 65,000   4 อ ำนวยกำร  

6 ส ำนักงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน 6 5 3 30,000   1/2/3/4 อ ำนวยกำร  

7 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) โดย
กระบวนกำร PLC 

5 5 3 50,000 1/2/3 นิเทศ ฯ  

8 ฝึกอบรมครูสหกรณ์ 
สร้ำงสรรค์ปัญญำ พัฒนำ
คุณภำพชีวิตนักเรียน 

3 2 6 55,000 1/2/3/4 ส่งเสริม ฯ  

รวมทั้งสิ้น 669,000 
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การจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบประจ า ปีงบประมาณ 2564 

ที ่ รายการ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหตุ 

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ก.ต.ป.น. 30,000  

2 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 400,000  

3 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 40,000  

4 ค่ำวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000  

5 ค่ำใช้สอย 550,000  

6 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ – ครุภัณฑ์ 200,000  

7 ค่ำสำธำรณูปโภค 1,031,800  

รวมทั้งสิ้น 2,601,800 

 ก ำหนดเป้ำหมำย กำรเบิกจ่ำยตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย        
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ไตรมำสที่ 1 ร้อยละ 30 
ไตรมำสที่ 2 ร้อยละ 50 
ไตรมำสที่ 3 ร้อยละ 80 
ไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 100 

 



































































































































































































































































































สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
Nakhon si thammarat Primary Educational Service Area Office 3

http://www.nst3.go.th E-mail:info@nst3.go.th
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