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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 มีภำรกิจดูแล 

รับผิดชอบจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 230 โรงเรียน นักเรียนจ ำนวน 27,919 คน ห้องเรียน จ ำนวน 

2,087 ห้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎำคม 2563) จ ำแนกได้ ดังนี้ 

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวน 

นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) 
ระดับก่อนประถมศึกษำ 5,672 525 
ระดับประถมศึกษำ 20,478 1,442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 1,769 120 

รวมทั้งสิ้น 27,919 2,087 
 

บุคลำกรและกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต  3 บุคลำกรทั้งสิ้น 72 คน 
แบ่งเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยำยน 2563) ประกอบด้วย 

 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  
      (ข้อมูล 20 กรกฎำคม 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 

ประถมศึกษำปีที่ 1 3,413 242 
ประถมศึกษำปีที่ 2 3,488 243 
ประถมศึกษำปีที่ 3 3,377 240 
ประถมศึกษำปีที่ 4 3,342 238 
ประถมศึกษำปีที่ 5 3,402 240 
ประถมศึกษำปีที่ 6 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 (ข้อมูล 20 กรกฎำคม 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 (ข้อมูล 20 กรกฎำคม 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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ข น ำ ด ท่ี  1 ข น ำ ด ท่ี  2 ข น ำ ด ท่ี  3 ข น ำ ด ท่ี  4 ข น ำ ด ท่ี  5 ข น ำ ด ท่ี  6 ข น ำ ด ท่ี  7 ข น ำ ด ท่ี  8
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กรำฟแสดง กำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 

 

 

ตำรำงท่ี 4 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 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 

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

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

 

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              
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 

 

ตำรำงท่ี  9  จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันจ ำแนกรำยช้ัน/รำยสำเหตุ ปีกำรศึกษำ 2562 
 

สำเหตุ 

ระดับชั้น 

อนุบำล 

ประถม ม.ต้น 
รวม

ทั้งสิ้น 
คิดเป็นร้อย

ละ ช่วงชั้นท่ี 
1 

ช่วงชั้นท่ี 
2 

ช่วงชั้นท่ี 
3 

ฐำนะยำกจน - - - - - - 

มีปัญหำครอบครัว - - - - - - 

สมรสแล้ว - - - - - - 
มีปัญหำในกำร
ปรับตัว 

- - - 2 2 100 

ต้องคดีถูกจับ - - - - - - 

เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ - - - - - - 

อพยพตำมผู้ปกครอง - - - - - - 

หำเล้ียงครอบครัว - - - - - - 

กรณีอื่น ๆ - - - - - - 

รวม - - - 2 2 100 

คิดเป็นร้อยละ   - - 100 100  
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กรำฟแสดง นักเรียนออกกลำงคันจ ำแนกรำยช่วงช้ัน ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 
 

กรำฟแสดง นักเรียนออกกลำงคันจ ำแนกตำมสำเหตุ ปีกำรศึกษำ 2562 
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ตำรำงท่ี  10  จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้น ป.6 และ ม.3 จ ำแนกรำยช้ัน/เพศ ปีกำรศึกษำ  2562 
 

ระดับชั้น 
นักเรียนต้นปีกำรศึกษำ จ ำนวน นร.จบกำรศึกษำ คิดเป็น 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ร้อยละ 

ป.6 1,835 1,671 3,506 1,793 1,664 3,457 98.60 

ม.3 316 296 612 276 285 561 91.67 

รวมท้ังสิ้น 2,151 1,967 4,118 2,069 1,949 4,018 97.57 

กรำฟแสดง จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำ ชั้น ป.6 ม.3 จ ำแนกรำยช้ัน/เพศ ปีกำรศกึษำ 2562 
 

 
 
 
 

 

 

1,793
1,664

276 285

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ชาย หญิง

ประถมศึกษาปีท่ี 6

มธัยมศึกษาปีท่ี 3



 

 

 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
  3. มีงานท า – มีอาชีพ 
  4. เป็นพลเมืองที่ดี 
 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 างานเป็นและมี
งานท 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 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการ 
 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบาย
ประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบาล 
 เน้นการประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ และ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ ด้านต่าง ๆ 
เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิด ความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งเน้นค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์หรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการ
สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
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 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียน โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ( STEM) และ
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาที่สาม)  
 2. จัดการเรียนรู้หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น 
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท าด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสร้าง ของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ให้
ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
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 5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากรงบประมาณ อัตราก าลังตามความต้องการ
จ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยจัดการศึกษา 
 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ 
 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษาตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น 
จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจที่ชัดเจน
กับชุมชน 
 9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้าน
พหุปัญญาของผู้เรียน 
 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ ตรวจราชการ ติดตาม 
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้
ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
รัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562  และนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและ
แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่า งทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
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 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
 1. ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้  และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12      
(พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
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 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) จัดท า
ขึ้นภายใต้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดย
อ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รับผิดชอบในข้อ 11 (2)   คือการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  เพ่ือพัฒนาด้าน
การศึกษาของจังหวัดในทุก ๆ ด้านที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
กรอบยุทธศาสตร์ระยะ20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายรัฐบาล     (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของภาค 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนสภาพปัญหาจากการ
จัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระยะที่ผ่านมาซึ่งพบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุง
และพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนด้านคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดที่ยังอยู่ในระดับต่ า ตลอดจนสภาพการบริหารและการ
จัดการศึกษาท่ียังต้องเพ่ิมเติม   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ.2563-
2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางการศึกษาใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาพ.ศ. 2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนา
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติและ
นานาชาติ  โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย 
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 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วม และสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตลอดชีวิต  โดยน้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งในระดับ
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชาติ  และนานาชาติ  
 4. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  สอดคล้องกับเอกลักษณ์
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยให้ ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
 2. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 7. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1 .  หลั กสู ตรและกระบวนการจั ดการ เ รี ยนรู้ ไ ด้ ม าตรฐานการศึ กษาของชาติ แต่ ล ะระดั บ 
ของการศึกษาและนานาชาติ 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
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 3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส 
 4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 5. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัย และน าผลการวิจัย นวัตกรรมมาใช้ 
 6. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 7. หน่วยงานการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษา  
 8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 9. หน่วยงานการศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ 
 10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด จัดการศึกษายกระดับสู่ความเป็น
สากล 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นส่วนราชการทางการศึกษา ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 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 ที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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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  มี
จิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมองค์กร 
 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการดี มีน้ าใจ” 

เป้าประสงค ์
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 5. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 7. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากองค์กรภายนอกที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 8. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นไทย 
 9. สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมีจิตสาธารณะ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรหลักที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและสนับสนุน
การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
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กลยุทธ์ 
 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 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำย   
กลยุทธ์ และจุดเนินเชิงนโยบำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ  
   ตอนต้น  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่             
      ไทยแลนด์ 4.0 
 กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมขององค์กรภำยนอกในกำรจัดกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และ 
   กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ  
   ควำมเป็นไทย 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำร 
   ปฏิบัติ มีจิตสำธำรณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นเชิงนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3  ได้ก ำหนดจุดเน้นเชิงนโยบำย             
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
 1. กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียน (O-NET/NT) 
 2. พัฒนำกำรอ่ำนออก-เขียนได้ (RT) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ 
 “ขับเคลื่อนคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีจิตสำธำรณะ”  
 
 
 
 
 



27 
 

 โดยมีกรอบงบประมำณเพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ และจุดเน้นเชิงนโยบำย และกำรบริหำรตำมแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม จ ำนวน 5,000,000 บำท ดังนี้  
 1. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับงบประจ ำ   จ ำนวน     2,454,380 บำท 
 2. ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบริหำรโครงกำร  จ ำนวน     2,545,620 บำท 

ทั้งนี้ก ำหนดแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับนโยบำย ดังนี้ 
 ไตรมำสที่ 1 ร้อยละ 30 
 ไตรมำสที่ 2 ร้อยละ 50 
 ไตรมำสที่ 3  ร้อยละ 80 
 ไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ที ่1   
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตอนต้น 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ ที่ 1 ใน
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำตอนต้น ภำยใต้โครงกำร/กิจกรรม 
ดังนี้ 
 1. งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
ผลการด าเนินงาน 
 จำกกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ดังกล่ำว บรรลุวัตถุประสงค์ในโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 มี
นโยบำยและแนวทำงที่เกี่ยวข้องกับกำรรับนักเรียนให้โรงเรียนถือปฏิบัติอย่ำงชัดเจน กระบวนกำรรับนักเรียนมี
ควำมโปร่งใส เป็นธรรม เสมอภำค และตรวจสอบได้ มีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงทั่วถึงด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
ประชำกรวัยเรียนในชั้นประถมสึกษำปีที่ 1 สำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนได้ 100 % นักเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 
6 เรียนต่อ 100 % นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนต่อสำยสำมัญ สำยอำชีพ หรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 97.87 ไ ม่
ศึกษำต่อประกอบอำชีพ ร้อยละ 2.14  
 ส ำหรับโครงกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
เขต 3 สำมำรถคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรงำนศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2562 จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำนวน 736 คน จ ำนวน 82 โรงเรียน กิจกรรมกำรแข่งขัน 
227 กิจกรรม ได้รับรำงวัล ดังนี้ 
 1. เหรียญทองชนะเลิศ  จ ำนวน 8 เหรียญ  เหรียญทอง 120  เหรียญ 
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1  จ ำนวน 9 เหรียญ  เหรียญเงิน 68 เหรียญ 
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2  จ ำนวน 9 เหรียญ  เหรียญทองแดง 27 เหรียญ 
       รวมทั้งสิ้น 225 เหรียญ 
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กลยุทธ์ที ่2 
พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 2 ภำยใต้
โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดงำนวันครู 
 2. โครงกำรประชุมสัมมนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท ำ
คุณประโยชน์ 
 3. โครงกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ เพ่ือกำรสื่อสำร 
 4. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ช่วย ประจ ำปี พ.ศ.2563 
 5. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำศักยภำพ
คน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรทุกกลุ่มในสังกัด ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือ
สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกรทุกกลุ่ม โดยเฉพำะ โครงกำรประชุมสัมมนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท ำคุณประโยชน์ และสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดงำนวันครู ในส่วนภูมิภำคประจ ำปี 
พ.ศ.2563 โดยจัดสรรงบประมำณสนับสนุนให้ตัวแทนอ ำเภอ ทั้ง 6 อ ำเภอ ในกำรจัดงำนวันครู เป็นกำรยกย่องเชิด
ชู เกียรติข้ำรำชกำรครู  ผู้ประกอบวิช ำชีพทำงกำรศึกษำ ซึ่ งสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับข้ำรำชกำรครู  
 นอกจำกนี้ยังมีโครงกำร/กิจกรรม โครงกำรประชุมสัมมนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท ำคุณประโยชน์ เป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ สร้ำงควำมศรัทธำ ควำมเชื่อมั่นในวิชำชีพ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดที่ปฏิบัติหน้ำที่ตลอดอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 
220 คน เข้ำร่วมประชุมและได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติมีควำมภำคภูมิใจ และควำมประทับใจ 
 ส ำหรับกิจกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติ ตำมนโยบำย สพฐ. และศธจ. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 จ ำนวน     
2 รำยกำร ประกอบด้วย 
 1. ครูดีในดวงใจ 
 2. OBEC AWARDS 
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 กำรด ำเนินงำนในโครงกำร นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ของครูที่
ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรขยำยผลโครงกำรพัฒนำพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp) เพ่ือให้ครูมีศักยภำพในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน 
 ทั้งนี ้ได้ด ำเนินกำรนิเทศครูที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp จ ำนวน 100 คน ได้รับกำรนิเทศ 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98 

กลยุทธ์ที ่3 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ 3 ดังนี้ 
1. โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ 
2. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงำนบุคคล 
3. โครงกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
4. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) และประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563 
5. โครงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดตำมภำระงำน 
6. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
7. โครงกำรนิเทศแบบบูรณำกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
8. โครงกำรอำหำรกลำงวันพัฒนำสู่โรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ก ำหนดกลยุทธ์ พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร ฯ จ ำนวน 8 โครงกำรด้วยกัน ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพจะส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
ของเขตพ้ืนที่ และคุณภำพกำรศึกษำท่ีรับผิดชอบ จึงต้องมีโครงกำรรองรับหลำยโครงกำร 
ผลสรุปของการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่ผ่ำนมำ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 2. พิจำรณำจัดสรรงบประมำณสนับสนุน ตำมบทบำท ภำรกิจของกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3  
 3. จัดจ้ำงบุคลำกร เพ่ือปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 
จ ำนวน 8 อัตรำ เพ่ือทดแทนอัตรำว่ำง เนื่องจำกขำดแคลนบุคลำกร 
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 4. จัดประชุมผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่ สถำนศึกษำ กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
ลูกจ้ำง เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักในภำรกิจ และร่วมกันส่งเสริมสนับสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพ 
 5. ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคนได้รับกำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ให้ขวัญก ำลังใจในกำร
ปฏิบัติงำน ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำร่วมกัน 
 6. ใช้กระบวนกำรนิเทศแบบบูรณำกำร โดยใช้พื้นที่เป็นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 มีโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวันใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 14 โรงเรียน  
 8. โครงกำร/กิจกรรม ที่งบประมำณไม่เพียงพอได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณอย่ำงเพียงพอในกำร
ด ำเนินงำนจนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 ในส่วนกลยุทธ์ที่ 4 , 5 และ 6 ซึ่งไม่ได้ก ำหนดเป็นโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2563 แต่ในทำงปฏิบัติ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ได้บูรณำกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สพฐ. บริหำรจัดกำรผ่ำนกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรกำรบริหำรของสถำนศึกษำในสังกัด 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่ 4 บทสรุป ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 4  
บทสรุป/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ได้ด ำเนินกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
และบริหำรจัดกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำด้วยข้อจ ำกัดของงบประมำณที่ได้รับและบุคลำกรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำลดลงทุกกลุ่มงำน ประกอบกับในปี พ.ศ.2563 ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) จึงต้องปรับโครงกำร/กิจกรรม หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของกำรด ำเนินงำน เช่น 
จำกกำรจัดประชุม ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกำรประชุมด้วยระบบ Video conference จำกกำรออกนิเทศโรงเรียน 
เป็นกำรนิเทศออนไลน์ หรือบูรณำกำร งบประมำณ และโครงกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ด ำเนินกำร 

ปัญหาอุปสรรค 

 จำกปัญหำอุปสรรค ส่งผลให้กำรพัฒนำคุณภำพซึ่งเป็นจุดเน้นเชิงนโยบำยที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 จะต้องให้ควำมส ำคัญและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรทดสอบแห่งชำติ (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 ผลกำรประเมิน ใน 4 กลุ่มสำระวิชำสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ จ ำนวน 2 
กลุ่มสำระ ได้แก่ ภำษำไทย และคณิตศำสตร์และเมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 และปี
กำรศึกษำ 2562 ผลกำรประเมินในปีกำรศึกษำ 2562 ลดลงทุกกลุ่มสำระวิชำ 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรทอสอบแห่งชำติ (Ordinary National Education Test : O-NET)    
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรประเมิน เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุก
กลุ่มสำระวิชำ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรประเมินในปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 ผลกำรประเมินปี 
2562 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 3 กลุ่มสำระวิชำ ยกเว้นวิทยำศำสตร์ที่ต่ ำกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 

 3. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2561 กับปีกำรศึกษำ 2562 ค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 ทั้ง 2 ด้ำน 

 4. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 561 คน จำกจ ำนวนนักเรียนต้นปีกำรศึกษำ จ ำนวน        
612 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ยังศึกษำต่อไม่ครบ 100 % 

 5. นักเรียนออกกลำงคัน จ ำนวน 2 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นในภำพรวมนักเรียนต้นปี
กำรศึกษำ2562 จ ำนวน 27,917 คน นักเรียนออกกลำงคัน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 
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ข้อเสนอแนะ 

 จำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และได้ก ำหนดจุดเน้น เชิงนโยบำย เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด ใช้รูปแบบกำรปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำร และยกผลระดับกำรนิเทศ
ให้มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้ง O-NET/NT ผลกำรประเมินกำรอ่ำน/
เขียน ของนักเรียน (RT) นักเรียนออกกลำงคัน และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ไม่ศึกษำต่อ ซึ่งได้ก ำหนด
โครงกำร/กิจกรรม ไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ต่อไป ในกำรขับเคลื่อนปรับปรุงพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนควรให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลสำรสนเทศ ผลกำรทดสอบระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ผลกำรประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน (NT) และผลกำรประเมินกำรอ่ำน (RT) เพ่ือ
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรยกระดับทั้ง 3 ด้ำน ให้ชัดเจน รวมทั้ง สร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ในสถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้องในทุกระดับและน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ 

 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ควรมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม อย่ำง
ต่อเนื่องโดยเฉพำะเด็กท่ีจบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 เพ่ือเพ่ิมอัตรำร้อยละของกำรศึกษำต่อให้สูงขึ้น 

 3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ควรก ำหนดเป็นนโยบำยที่ชัดเจนใน
กำรพัฒนำกำรอ่ำน/เขียนของนักเรียน โดยใช้กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นฐำนในกำรด ำเนินกำร 

 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำชเขต 3 ควรให้มีกำรนิเทศหลำยรูปแบบและ
ใช้แผนกำรนิเทศในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำร่วมกับกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ และ ก.ต.ป.น. 
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