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ค ำน ำ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
หลักในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นส่วนเชื่อมและส่งผลต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำจำกรัฐบำล, 
กระทรวงศึกษำธิกำร, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช   
ไปสู่สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำตัวผู้เรียน พัฒนำครู พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เกิดคุณภำพ   เอกสำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   ฉบับนี้จัดท ำขึ้น  เพ่ือสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งบุคลำกรในสังกัด
ไดช้่วยกันด ำเนินกำรขับเคลื่อนตำมภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3  จนเป็นผลส ำเร็จ   และมุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชนในกำรน ำ
ข้อมูลไปประกอบกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ขอขอบคุณบุคลำกร       
ในสังกัดที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล,  หน่วยงำน         
ที่เก่ียวข้อง และประโยชน์ต่อสำธำรณชนในโอกำสต่อไป 
 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 



สารบัญ 
        หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 1 
 สภาพทั่วไป 1 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 2 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 14 
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 16 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 21     
 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช   23 
 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 26 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 30 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 35 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 35 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 36 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 38 
   กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 39 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 

                      ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความเป็นไทย 
39 

   กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                สู่การปฏิบัติ มีจติสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

40 

 ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนตามจุดเน้นเชิงนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET: NT) 41 
    พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ (RT) 45 
    การจัดการศึกษาปฐมวัย 48 



 

สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
ผลการบริหารจัดการองค์กรตามภารกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 ผลการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (KRS : KPI Report System) 49 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 49 
 ผลการตดิตาม ประมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
51 

 ผลการประมิน คุณธรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

53 

ส่วนที่ 4 บทสรุป/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  
 บทสรุป 54 
     การจัดการเรียนการสอน 54 
     ผลการใช้จ่ายงบประมาณ   54 
 ปัญหา/อุปสรรค 55 
 ข้อเสนอแนะ 56 
ภาคผนวก  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
 

   
 



 

 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

สภำพทั่วไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9                 
ถนนบ่อล้อ – เชียรใหญ่ ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190      
ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 38 กิโลเมตร   ประกอบด้วยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ     
6 อ าเภอ  คือ  อ าเภอเชียรใหญ่  อ าเภอปากพนัง   อ าเภอหัวไทร  อ าเภอชะอวด  อ าเภอจุฬาภรณ์  และ
อ าเภอร่อนพิบูลย์ 

 

อำณำเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอเมือง,อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช                     
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง,จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3  มีภารกิจดูแล รับผิดชอบจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  223  โรงเรียน  จ านวน
นักเรียน   27,666 คน 

ข้อมูลจ ำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน ของโรงเรียนในสังกัด  (25 มิถุนำยน 2564) 

อ ำเภอ 
จ ำนวน 
โรงเรียน 

ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน 

รอง 
ผู้อ ำนวยกำร

โรงเรียน 
ครู นักเรียน ห้อง 

อ าเภอเชียรใหญ่ 30 21 1 182 3,355 269 

อ าเภอชะอวด 52 47 4 425 7,684 514 

อ าเภอปากพนัง 51 40 1 248 3,900 444 

อ าเภอร่อนพิบูลย์ 35 31 3 317 5,808 351 

อ าเภอหัวไทร 37 33 3 254 4,887 337 

อ าเภอจุฬาภรณ์ 18 14 0 113 2,032 162 

รวมทั้งสิ้น 223 186 12 1,539 27,666 2,077 

 - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน   40  โรงเรียน   จ านวนนักเรียน   1,689  คน 
 - โรงเรียนขนาดเล็ก (60 คน ลงมา)   จ านวน  139  โรงเรียน   จ านวนนักเรียน   8,774  คน    
    (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 

โรงเรียนที่มีนักเรียน 500 คน ขึ้นไป จ ำนวน 3 โรงเรียน 

ที่ โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน อ ำเภอ 

1. 
2. 
3. 

บ้านห้วยหาร 
หัวไทร (เรือนประชาบาล) 
บ้านชะอวด 

652 
1,101 
1,360 

ร่อนพิบูลย ์
หัวไทร 
ชะอวด 
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กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ   จ ำนวน  17  กลุ่มเครือข่ำย 

ที่ กลุ่มเครือข่ำย จ ำนวนโรงเรียน 
ในกลุ่มเครือข่ำย 

 

สถำนที่ตั้งกลุ่มเครือข่ำย 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เชียรใหญ่ 1 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เชียรใหญ่ 2 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เชียรใหญ่ 3 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ปากพนัง 1 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ปากพนัง 2 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ปากพนัง 3 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา หัวไทร 1 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา หัวไทร 2 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา หัวไทร 3 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ชะอวด 1 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ชะอวด 2 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ชะอวด 3 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ชะอวด 4 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ร่อนพิบูลย์ 1 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ร่อนพิบูลย์ 2 
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ร่อนพิบูลย์ 3  
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จุฬาภรณ ์

10 
10 
10 
19 
17 
15 
14 
11 
12 
10 
14 
13 
15 
9 
13 
13 
18 

โรงเรียนวดับ่อล้อ 
โรงเรียนวดัแดง 
โรงเรียนบ้านบางพระ 
โรงเรียนวดัสระ 
โรงเรียนวดัฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง 
โรงเรียนวดัชมพูประดิษฐ ์
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 
โรงเรียนบ้านหน้าศาล 
โรงเรียนวดัปากเหมือง  
โรงเรียนบ้านชะอวด 
โรงเรียนบ้านขอนหาด 
โรงเรียนชุมชนวัดเขาล าปะ 
โรงเรียนวดัไม้เสยีบ 
โรงเรียนร่อนพิบูลย ์
โรงเรียนวดัสุวรรณโฆษติ 
โรงเรียนบ้านห้วยหาร 
โรงเรียนวดันาหมอบุญ 

 

ข้ำรำชกำรครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมอันดับ/วิทยฐำนะ 
อันดับ จ ำนวน (คน)  วิทยฐำนะ จ ำนวน (คน) 
ครูผู้ช่วย 299  ช านาญการ 303 

คศ.1 402  ช านาญการพิเศษ 731 
คศ.2 304  เชี่ยวชาญ 1 

คศ.3 731    

คศ.4 1    

รวม 1,737  รวม 1,035 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

วุฒิกำรศึกษำข้ำรำชกำรครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
ที่ 

 
วุฒิกำรศึกษำ 

จ ำนวน(คน) 

ข้ำรำชกำรคร ู บุคลำกรในส ำนักงำน รวม 

1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - - 

2. ปริญญาตร ี 1,323 24 1,347 

3. ปริญญาโท 408 24 432 

4. ปริญญาเอก 6 3 9 

รวม 1,737 51 1,794 

  แหล่งข้อมูล    : กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล  ณ เดือน  มิถุนายน 2564 

บุคลำกรและกลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต  3 
บุคลำกรทั้งสิ้น 73  คน 

แยกเป็น  9  กลุ่ม  1  หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564) 
   ผู้บริหาร      จ านวน     4 คน 

   กลุ่มอ านวยการ     จ านวน     6 คน 
             กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จ านวน     6 คน      
    กลุ่มนโยบายและแผน     จ านวน     4 คน 

   กลุ่มบริหารงานบุคคล    จ านวน     9 คน 
   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน     8  คน  
   หน่วยตรวจสอบภายใน    จ านวน     2    คน 
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            จ านวน     7    คน 
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   จ านวน     1    คน 
   กลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน     2    คน 
   กลุ่มกฎหมายและคดี    จ านวน     2    คน 
  พนักงานราชการ     จ านวน     1    คน 
   ลูกจ้างประจ า              จ านวน     9   คน 
   ลูกจ้างชั่วคราว             จ านวน    10   คน 
   ยาม               จ านวน     2    คน 

    รวม ข้ำรำชกำร  ชำย 11 คน  หญิง 40 คน    จ ำนวน    51  คน 
    รวม พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว/ยำม จ ำนวน    22   คน 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

กำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยกำร จ ำนวน 
1. เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนในเขตบริการของโรงเรียน 
2. เด็กในข้อ 1  ที่เข้าเรียนแล้ว 
3. เด็กได้รับการผ่อนผัน 
4. เด็กในข้อ  1  ที่ยังไม่เข้าเรียน 

2,630 
2,630 

0 
0 

คิดเป็นร้อยละ 100 
                  

จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมขนำดจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ  2564 

ขนำด จ ำนวนโรงเรียน 
   นักเรียนไมเ่กิน  120  คน) 139 

 0-20   คน 9 

 21-40   คน 21 

 41-60   คน 36 

 61-80   คน 30 

 81-100  คน 21 

 101-120  คน 22 

   ขนาด (นักเรียน 121-200 คน) 50 

   ขนาด (นักเรียน 201-300 คน) 23 

   ขนาด (นักเรียน 301-499 คน) 8 

   ขนาด (นักเรียน 500-1,499 คน) 3 

   ขนาด (นักเรียน 1,500-2,499 คน) 0 

   ขนาด (นักเรียน.>=2,500 คน) 0 

รวมทั้งสิ้น 223 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

จ ำนวนสถำนศึกษำ  จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับกำรศึกษำทีส่อน 
จ ำนวนสถำนศึกษำ (โรงเรียน) 
สพฐ. รวมคิดเป็นร้อยละ 

ไม่เปดิสอน 0 0 
อนุบาล-ประถมศึกษา 178 79.82 
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 40 17.94 
ประถมศึกษา (ระดับเดียว) 5 2.24 
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 

รวมทั้งสิ้น 223 100 

 

จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกรำยชั้น ห้องเรียน และระดับกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2564 

ชั้น/ระดบักำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2564 

นักเรียน ห้องเรียน 
อนุบาล 1 895 91 
อนุบาล 2 2,018 210 
อนุบาล 3 2,568 228 

รวมก่อนประถมศึกษำ 5,481 529 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 3,319 241 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 3,391 239 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3,593 240 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 3,412 239 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 3,382 234 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 3,399 235 

รวมประถมศึกษำ 20,496 1,428 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 580 39 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 555 40 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 554 41 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,689 120 

รวมทั้งสิ้น 27,666 2,077 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

อัตรำส่วนห้องเรียน : นักเรียน ครู : นักเรียน  

ครู นักเรียน ห้องเรียน ห้อง : นร. ครู :นร. 

1,539 27,666 2,077 1:13 1:18 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีกำรศึกษำ 2563 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ผลต่ำง 

การอ่านออกเสียง 74.14 80.88 6.74 
การอ่านรู้เรื่อง 71.86 77.02 5.16 

รวม 2 ด้ำน 73.02 78.95 5.93 

สรุปผลเปรียบเทียบ  กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
                         ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

 

 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (National Test  : NT) ชั้น ป.3 ปีกำรศึกษำ 2563 

ด้ำน คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่

ด้านภาษา 51.90 

ด้านค านวณ 56.64 

รวมเฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน              54.27 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 

2562 2563 ผลต่ำง 

การอ่านออกเสียง 76.03 80.88 6.74 

การอ่านรู้เรื่อง 78.30 77.02 -1.28 

รวม 2 ด้ำน 77.17 78.95 1.78 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

สรุปผลเปรียบเทียบ  กำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ((National Test  : NT) 
                          ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2563  

 
ด้ำน 

เปรียบเทียบ 

ปี 2562 ปี 2563 ผลต่ำง 

ด้านภาษา 49.21 51.90 2.69 

ด้านค านวณ 49.42 56.64 7.22 
รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 49.32 54.27 4.95 

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2563 

 
วิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ 

ภาษาไทย 56.20 57.82 

ภาษาอังกฤษ 43.55 37.31 

คณิตศาสตร ์ 29.99 29.44 

วิทยาศาสตร ์ 38.78 38.82 

สรุปผลเปรียบเทียบ  กำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (O-NET)  
                        ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2563  

 

 

 

 

 

 

 
วิชำ 

เปรียบเทียบ 

ปี 2562 ปี 2563 ผลต่ำง 

ภาษาไทย 50.54 57.82 7.28 

ภาษาอังกฤษ 29.90 37.31 7.41 

คณิตศาสตร ์ 33.32 29.44 -3.88 

วิทยาศาสตร ์ 34.59 38.82 4.23 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

ผลกำรทดสอบ  ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

 
วิชำ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ผลต่ำง 
ภาษาไทย 54.29 52.97 - 1.32 

ภาษาอังกฤษ 34.38 28.72 - 5.66 
คณิตศาสตร ์ 25.46 21.89 - 3.57 
วิทยาศาสตร ์ 29.89 28.40 - 1.49 

                    แหล่งข้อมูล      :  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สรุปผลเปรียบเทียบ  กำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (O-NET)   
                         ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2563  

 
วิชำ 

เปรียบเทียบ 
ปี 2562 ปี 2563 ผลต่ำง 

ภาษาไทย 52.54 52.97 0.43 

ภาษาอังกฤษ 27.77 28.72 0.95 

คณิตศาสตร ์ 21.08 21.89 0.81 

วิทยาศาสตร ์ 28.30 28.40 0.1 
 

จ ำนวนนักเรียน  ที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3  
                           จ ำแนกรำยช้ัน/เพศ ปีกำรศึกษำ  2563 

ระดับชั้น 
นักเรียนต้นปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำ คิดเป็น

ร้อยละ ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 6   1,818 1,638 3,456 1,785 1,639 3,424 99.07 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 344 234 578 305 232 537 92.91 

รวมทั้งสิ้น 2,162 1,872 4,034 2,090 1,871 3,961 98.19 

             แหล่งข้อมูล      :  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DL-ICT) ขอ้มูล DMC 2562 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคันจ ำแนกรำยช้ัน/รำยสำเหตุ ของนักเรียนทั้งหมด ปีกำรศึกษำ 2563  

สำเหต ุ
ระดับชั้น 

อนุบำล 
 

ประถม ม.ต้น 
รวม 

ช่วงชั้นที ่1 ช่วงชั้นที ่2 ช่วงชั้นที ่3 

ฐานะยากจน -    - 

มีปัญหาครอบครัว - - - 1 1 

สมรสแล้ว - - - 1 1 

มีปัญหาในการปรับตัว - - -   

ต้องคดีถูกจับ - - - - - 

เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ - - - - - 

อพยพตามผู้ปกครอง - - - - - 

หาเลี้ยงครอบครัว - - - - - 

กรณีอื่น ๆ - - - - - 

รวม - - - 2 2 

คิดเป็นร้อยละ  - - 100 100 
              แหลง่ข้อมูล    :   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DL-ICT) ข้อมลู DMC 2563      

 จ านวนนักเรียนออกกลางคันจ าแนกรายชั้น/สาเหตุ ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 2 คน 
   - นักเรียนออกกลางคันจ าแนกระดับชั้น พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
     ออกกลางคันมากท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
               - นักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ พบว่านักเรียนออกกลางคันสาเหตุ 
   * สมรสแล้ว           จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
   * มีปัญหาครอบครัว  จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
  -  ในภาพรวมนักเรียนต้นปีการศึกษา 2563 จ านวน 27,919 คน  
     นักเรียนนออกกลางคัน  จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อย  0.01 
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    กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวดันครศรีธรรมราช 80190 

 
 

 

โรงเรียนคุณภำพชุมชน 

โรงเรียนน ำร่อง โรงเรียนเครือข่ำย 
ระยะทำงระหว่ำงโรงเรียนน ำร่อง 
และโรงเรียนเครือข่ำย (กิโลเมตร) 

โรงเรียนวัดสระ 

1. โรงเรียนวัดแจ้ง 2.0 
2. โรงเรียนวัดบางด้วน 7.2 
3. โรงเรียนบ้านเกาะทัง 6.3 
4. โรงเรียนบ้านน าทรัพย ์ 11.2 
5. โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 11.0 
6. โรงเรียนบ้านบางแรด 5.4 
7. โรงเรียนบ้านบางตะลมุพอ 16.0 
8. โรงเรียนวัดขนาบนาก 13.0 
9. โรงเรียนวัดปากแพรก 11.0 
10. โรงเรียนวัดหอยกัน 7.5 

      แหล่งข้อมูล    : กลุ่มนโยบายและแผน 
 

ระยะทำงจำกโรงเรียนถึงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
ระยะทำง (กโิลเมตร) จ ำนวนโรงเรียน 

ระยะทาง 0 - 20 40 
ระยะทาง 21 – 40 89 
ระยะทาง 41 – 60 83 
ระยะทาง 61 – 80 11 

ระยะทาง 81 – 100 กิโลเมตร ขึ้นไป - 
รวม 223 

                             แหลง่ข้อมูล    : โปรแกรม GIS     

 - โรงเรียนที่ตั้งอยู่มีระยะทาง 
  * ใกล้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   มากที่สุด คือ  
     โรงเรียนวัดดอนรักษา ต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
            * ไกลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   มากที่สุด คือ
     โรงเรียนบ้านวังหอน ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด  ระยะทาง 72.5 กิโลเมตร 
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โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
ที ่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

โรงเรียนวดัวังฆ้อง 
โรงเรียนวดัชะอวด 
โรงเรียนวดันาหมอบุญ 
โรงเรียนวดัสมควร 
โรงเรียนบ้านอายเลา 
โรงเรียนวดักาโห่ใต ้
โรงเรียนบ้านชะอวด 
โรงเรียนวดัไม้เสยีบ 
โรงเรียนบ้านควนมิตร 
โรงเรียนวดัควนเถียะ 
โรงเรียนเขาพระทอง 
โรงเรียนวดัปากควน 
โรงเรียนวดัควนสมบูรณ ์
โรงเรียนบ้านกุมแป 
โรงเรียนบ้านขอนหาด 
โรงเรียนบ้านบางน้อย 
โรงเรียนวดัสระโพธ์ิ 
โรงเรียนบ้านปากเชียร 
โรงเรียนวดัคงคาวด ี
โรงเรียนวดัสระแก้ว 
โรงเรียนวดับ่อล้อ 
โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 
โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 
โรงเรียนวดัแดง 
โรงเรียนวดัเกาะจาก 
โรงเรียนวดัโคกมะม่วง 
โรงเรียนวดัฝ่าพระบาทฯ  
โรงเรียนวดัศรสีุวรรณาราม 
โรงเรียนวดัชมพูประดิษฐ ์

สามต าบล 
บ้านชะอวด 
นาหมอบุญ 

ควนหนองคว้า 
ทุ่งโพธิ ์

ควนหนองหงส์ 
ชะอวด 

เกาะขันธ ์
วังอ่าง 

นางหลง 
เขาพระทอง 

เคร็ง 
ท่าปะจะ 
บ้านตูล 
ขอนหาด 
ท่าเสมด็ 
เสือหึง 

ท้องล าเจียก 
ไสหมาก 
ท่าขนาน 

แม่เจ้าอยู่หัว 
เชียรใหญ ่
การะเกด 

เขาพระบาท 
เกาะทวด 
ขนาบนาก 

คลองกระบือ 
คลองน้อย 

ชะเมา 

จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
จุฬาภรณ ์
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 
ชะอวด 

เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
เชียรใหญ ่
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
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โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (ต่อ) 

ที่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ 

30 
31 
32 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

โรงเรียนวดัสระ 
โรงเรียนวดับางไทร 
โรงเรียนวดับางคุระ 
โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 
โรงเรียนวดัพิบูลยาราม  
โรงเรียนวดัปากแพรก 
โรงเรียนวดัป่าระก า 
โรงเรียนวดัปากตรง 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์
โรงเรียนวดัควนเกย 
โรงเรียนวดัวัวหลุง 
โรงเรียนวดัสุวรรณโฆษติ 
โรงเรียนวดัพิศาลนฤมิต 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 
โรงเรียนบ้านห้วยหาร 
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 
โรงเรียนวดับูรณาวาส 
โรงเรียนวดัปากเหมือง 
โรงเรียนวดัหัวค่าย 
โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 
โรงเรียนบ้านปากพร ุ
โรงเรียนวดับ่อโพง 
โรงเรียนวดัรามแก้ว 
โรงเรียนบ้านหน้าศาล 
โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 
โรงเรียนวดัแหลม 
โรงเรียนบ้านบางพระ 

ท่าพญา 
บางศาลา 
บ้านใหม่ 

ปากพนังฝั่งตะวันตก 
ปากพนังฝั่งตะวันออก 

ปากแพรก 
ป่าระก า 
หู่ล่อง 

แหลมตะลมุพุก 
ควนเกย 
ควนชุม 
ควนพัง 

ร่อนพิบูลย ์
เสาธง 
หินตก 

เกาะเพชร 
เขาพังไกร 
ควนชะลิก 
ทรายขาว 
ท่าซอม 
บางนบ 
บ้านราม 
รามแก้ว 
หน้าสตน 
หัวไทร 
แหลม 

เชียรใหญ ่

ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 
ปากพนัง 

ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์
ร่อนพิบูลย ์

หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 
หัวไทร 

เชียรใหญ ่
         แหล่งข้อมูล    : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

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



 

 

ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ได้น้อมน าพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565 จังหวัด
นครศรีธรรมราช แผนปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563  -2565) นโยบายและจุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินการพัฒนาการศึกษา 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 ... 
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 3. มีงานท ามีอาชีพ  
  3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว  หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา  ต้องมุ่งให้
เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน
ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด 
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตนเอง และ
ครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองท่ีดี  
  4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  
  4.2 ครอบครัว – สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท า
หน้าที่เป็นพลเมืองด ี
  4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจัดการศึกษา... 
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นโยบายการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้   
ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็น
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายการจัดการ 
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้ 
  T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส 
  R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ 
  U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
  S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 
  T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี 
 2. ให้ทุกหน่วยงานน ารูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การท างานร่วมกันเป็น
หนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และน า “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการท างานที่จะท าให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการท างานของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างาน และ
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ 
 3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไก 
การรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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 ดังนั้น จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 – 2565 ดังนี้ 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก      
ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสม   
กับบริบทสังคมไทย 
 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ       
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย   
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  โดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน  โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน  มีระบบการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 

และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ

ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร  
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากร          
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
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 7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
 9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
          10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ 
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
 11. การเ พ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจาก
ภัยอันตราย  ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยยึดความสามารถ      
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
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 3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  สนับสนุน           
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  ตามความเป็นเลิศ    
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน       
ของประเทศ 
 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ    
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
 7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายการจัดการศึกษา           
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ข้างต้น   เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง            
ในการจัดการศึกษา  โดยด าเนินการจัดท าแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 – 2565 
 2. ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค าแนะน า แก้ไข       
ในระดับพ้ืนที่ โดยบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ 
 3. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ
นโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 

4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่... 
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 4. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ด าเนินการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหา  และข้อขัดข้อง  พร้อมทั้งรายงานต่อคณะ
กรรมการฯ ตามข้อ 2 
 5. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว 
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)... 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3  ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาพรวม 
1. วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

2. พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21 

 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  

 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ 
 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

 เป้าหมายผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ

ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2... 
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 2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 เป้าหมายผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 เป้าหมาย 

 3.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มี ทักษะ        

มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะตามวัย         

มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลก

ที่ด ี(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 3..2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ             
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 เป้าหมายผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมายสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  

แผนพัฒนาการศึกษา... 
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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 การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด รับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดใน
ทุก ๆ ด้านที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์
ระยะ20 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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาของภาค 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจน
สภาพปัญหาจากการจัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในระยะที่ผ่านมา        
ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา             
แก่ประชาชนด้านคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านขีดความสามารถในการ
แข่งขันของจังหวัดที่ยังอยู่ในระดับต่ า ตลอดจนสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่ยังต้องเพ่ิมเติม 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   
พ.ศ. 2563 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) โดยอาศัยความร่วมมือจาก     
ทุกภาคส่วนทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา   
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2563-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

พันธกิจ (Mission)... 
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พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
และนานาชาติ  โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วม และ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตลอด
ชีวิต  โดยน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงานทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชาติ  และนานาชาติ  
 4. เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยให้ ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
 2. การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. การผลิตและพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 6. การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
 7. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 



25 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 80190 

 
 
 
 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับ  
ของการศึกษาและนานาชาติ 
 2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส 
 4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 5. ครู  คณาจารย์  บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัย  และน าผลการวิจัย นวัตกรรม
มาใช้ 
 6. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 7. หน่วยงานการศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร 
จัดการศึกษา  
 8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 9. หน่วยงานการศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย     
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ 
 10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด จัดการศึกษายกระดับ 
สู่ความเป็นสากล 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ ... 
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แผนปฏิบัติราชการ  
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ด าเนินการ ศึกษา 
วิเคราะห์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT Analysis) 
เพ่ือก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย     
ในระยะ 3 ปี ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 “ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ” 

พันธกิจ (Missions) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของ
ความเป็นไทย 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการดี มีน้ าใจ” 

เป้าประสงค ์(Goals) 
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และ  
เสมอภาค 
 2. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
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 3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 5. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 7. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากองค์กรภายนอกที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 8. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของ
ความ  เป็นไทย 
 9. สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมีจิตสาธารณะ 
และอนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม 
 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรหลักที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร             
และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 

กลยุทธ์ (Strategis) 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ            

มัธยมศึกษาตอนต้น 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนา  

มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก  

ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปร ัชญาของเศรษฐก ิจ         
พอเพียงสู่การปฏิบัติ มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย... 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย/ปี 

2563 2564 2565 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ 
เสมอภาค 

1. ร้อยละของประชากรวัยเรยีนทกุ
กลุ่มเป้าหมาย/ทุกระดับเข้ารับการศึกษาจนจบ
หลักสตูร 
2. ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาส/
ความสามารถพิเศษ/ความต้องการพิเศษ ผ่าน
การพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบคุคล 
3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนอย่างเข้มแข็ง 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 

100 

100 
 

100 
 
 

100 
 

2. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  

1. ร้อยละของผู้เรียนก่อนประถมศึกษา ท่ีผ่าน
การเตรียมความพร้อมตามหลักสตูร มี
พัฒนาการด้านรา่งกาย อารมณ์ จติใจ และ
สติปัญญาที่สมดลุ เหมาะสมกับวัย และเรยีนรู้
อย่างมีความสุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมสีมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
3. ร้อยละของผู้เรียนช้ัน ป.3 ท่ีมีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT)ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มคี่าเฉลีย่มากกว่า
ร้อยละ 50  
4. ร้อยละของผู้เรียนมคีะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่า ร้อยละ 50  

100 
 
 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 

80 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

85 
 
 
 

85 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 

90 
 
 
 

90 

3. ผู้เรียนทุกคน มีคณุลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ร้อยละของผูเ้รียนทุกคน มคีุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 

100 100 100 

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมคีวามสุข 

ร้อยละของผูเ้รียนทุกคนมีทักษะชีวิตและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

100 100 100 

5. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการจดั
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของผู้บริหารมสีมรรถนะในการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย/ปี 

2563 2564 2565 

6. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน 

ร้อยละของครูและบคุลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจดัการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

100 100 100 

7. สถานศึกษาไดร้ับการส่งเสริม 
สนับสนุน จากองค์กรภายนอก
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

ร้อยละของสถานศึกษาไดร้ับการสง่เสริม 
สนับสนุน จากองค์กรภายนอกอยา่ง
หลากหลายและต่อเนื่อง 

100 100 100 

8. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อ
สืบสาน รักษา ต่อยอด และ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของ
ความเป็นไทย 

ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรยีนรู้  
เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นไทย 
 

100 100 100 

9. สถานศึกษาน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมีจิต
สาธารณะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัตอิย่างยั่งยืน 
มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคญัของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มคีุณธรรม จริยธรรม และ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตเพิม่ขึ้น 

100 
 
 

100 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 
 

10. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นองค์กรหลักท่ีใช้
ระบบ เทคโนโลยดีิจิทัลในการ
บริหารและสนับสนุนการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0  

1. ร้อยละสถานศึกษามีความพึงพอใจ การ
ให้บริการระบบ เทคโนโลยดีิจิทัล ในระดับ 4  
ขึ้นไป  
 

80 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

90 

 

 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา... 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นส่วนราชการทางการ
ศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ๆ ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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วิสัยทัศน ์
 “ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสาธารณะ” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นไทย 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
อย่างยั่งยืน มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค่านิยมองค์กร 
 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการดี มีน้ าใจ” 

เป้าประสงค ์
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ    
เสมอภาค 
 2. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 5. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 7. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากองค์กรภายนอกที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
 8. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นไทย 
 9. สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมีจิตสาธารณะ 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 10. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรหลักที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร  
และสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
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กลยุทธ ์ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ            

มัธยมศึกษาตอนต้น 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนา  

มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก  

ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปร ัชญาของเศรษฐก ิจ          
พอเพียงสู่การปฏิบัติ มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

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

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



33 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรธีรรมราช 80190 

 

 

 

   

 

ส่วนที่ 3  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3  ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบาย  กลยุทธ์ และจุดเน้นเชิงนโยบาย ภายใต้ กลยุทธ์ และจุดเน้นเชิงนโยบาย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564    ดังนี้ 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ            

มัธยมศึกษาตอนต้น 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีด ิจิทัล เพื ่อ

พัฒนามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก  

ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ         
พอเพียงสู่การปฏิบัติ มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จุดเน้นเชิงนโยบาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ก าหนดจุดเน้นเชิงนโยบาย    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้  
 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ordinary National Education Test : O-NET)   
/(National Test : NT) 
 2. พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ (Reading Test : RT) 
 3. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

      งบประมาณ... 
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งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ก าหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณ เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้นเชิงนโยบายและการบริหารตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
จ านวน  5,000,000 บาท  ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายส าหรับงบประจ า     จ านวน     2,601,800 บาท  คิดเป็นร้อยละ 52.04 
 2. ค่าใช้จ่ายส าหรับบริหารโครงการ    จ านวน     2,398,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ 47.96 
 รวมวงเงินงบประมาณเพื่อการบริหารทั้งสิ้น  จ านวน    5,000,000 บาท 
 

 ก าหนดเป้าหมาย การเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
  ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30 
  ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 
  ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 
  ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์... 
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การด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ  
                 มัธยมศึกษาตอนต้น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ด าเนินการขับเคลื่อน     กล
ยุทธ์ที่ 1 ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564 
 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 3. โครงการอาหารกลางวันพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   

ผลการด าเนินงาน   
 จากผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว  บรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการที่ 2          
คือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ดังนี้ 
 1. ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. นักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  ศึกษาต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1   ร้อยละ 
100  
 3. นักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563    
  3.1  ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ  98.88   
   - ศึกษาต่อสายสามัญ    คิดเป็น ร้อยละ 38.73   
                   - ศึกษาต่อสายอาชีพ  และเทียบเท่า  คิดเป็น ร้อยละ 60.15   
                  3.2  ไม่ศึกษาต่อ, ประกอบอาชีพ, ไม่ศึกษาต่อ,และไม่ประกอบอาชีพ   คิดเป็นร้อยละ 1.12  

 ส าหรับโครงการที่ 1 และโครงการที่ 3 มีอันต้องยกเลิกโครงการ  ด้วยเหตุสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และด าเนินการในส่วนกิจกรรมบางส่วนคือ  

ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธ ์
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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 1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3  ครั้งที่ 16  ปีการศึกษา 2564   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2564   ไปอีก 1 รอบปี  หรือ
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  จะดีขึ้น                                     
 2. โครงการอาหารกลางวันพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 
เช่น การประชาสัมพันธ์และแจ้งโรงเรียนด าเนินการโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
ทุกโรงเรียน,  และด าเนินการแจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกกลุ่มเครือข่ายคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบอาหารกลางวัน, แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ซึ่งโรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติ แบบ On-Site จึงต้องยกเลิก
กิจกรรมการประเมินผลและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ด าเนินการขับเคลื่อน      
กลยุทธ์ที่ 2 ในการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 

1.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
2.  โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
3.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
4.  โครงการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
5.  โครงการสนับสนุนการด าเนินการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ. 2564 

6.  โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 

7  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 

ผลการด าเนินงาน   
   จากการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
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1. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่ม เครือข่ายสถานศึกษาทุกกลุ่มเครือข่าย มี
ประสิทธิภาพสูงในการจัดการและพัฒนาการจัดการศึกษา  น านโยบายจุดเน้นการบริหาร   และแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  ไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เป็นแนวเดียวกัน   

2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และบุคลิกลักษณะของครู ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี   

3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได ้

4. พัฒนาครใูห้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
   5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล  หน่วยงาน และ   
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์  ดังนี้ 
  5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล รับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ประจ าปี 2563 ระดับภาค  จ านวน 10 รางวัล 
  5.2  ข้าราชการครู สายงานการสอน  ได้รับรางวัล และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น  
“ครูดีในดวงใจ”  
        - ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 1 คน 
        - ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  2 คน 
  5.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ผู้ท า
คุณประโยชน์  ด้านการศึกษา  จ านวน  161  คน   

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ปรับรูปแบบการด าเนินงาน เช่น การจัดงาน
วันครูและการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท า
คุณประโยชน์  ด้านกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นการจัดในระดับกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา และรูปแบบการการจัดประชุมด้วยระบบ  Video Conference  เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
บรรลุวัตถุประสงค์   

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ... 
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนา 
                    มุง่สู่ไทยแลนด ์4.0 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ด าเนินการขับเคลื่อน     
กลยุทธ์ที่ 3 ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1.  โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบริหารงานบุคคล 
4.  โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.  โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
6.  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ (Could 

Computing Technology) 
7.  โครงการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 

ผลการด าเนินงาน   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ จ านวน 7 โครงการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพการจัดการศึกษา     
ตามภารกิจ  ดังนี้ 
 1. ประชุมผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ร่วมกันผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 2. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานให้สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาได้รับทราบ และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. จัดจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 8 อัตรา เพ่ือทดแทน
อัตราว่าง เนื่องจากขาดแคลนอัตราก าลัง 
 4. ใช้กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
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5. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน มี
ขวัญและก าลังใจที่จะร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลักดันนโยบายต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 
 6. บริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับเคลื่อนภารกิจ เช่นการประชุ ม
ออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
คลาวด์ (Could Computing Technology)  ให้มีความรู้  ทักษะ  และประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ออกแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน จัดกระบวนการเรียนรู้   และผลิต
สื่อการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบได ้
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้การสนับสนุนจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หรือจุดเน้น 
เชิงนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น  
  1) โครงการวิจัยถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
  2) โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 
  3) โครงการ English for kids ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบูรณาการด้านการจัดการศึกษา 
เหล่านี้ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   ด าเนินการเสริมสร้าง    
การมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก ภายใต้องค์คณะบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการบริหารจัดการเขต
พ้ืนที่การศึกษา และการได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอกและองค์กรภาคเอกชน  เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก 
                  ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
                  ทรงเป็นประมุข และความเป็นไทย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ด าเนินการ เพ่ือส่งเสริม       
ให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง 
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้นักเรียนในสังกัดได้เข้ารับการฝึกทักษะ อบรมให้ความรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 
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          2.  สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดีของชาติ 
          3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  และมีคุณธรรม    
ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ผ่านกระบวนการและกิจกรรม ดังนี้ 
             3.1 กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด  
                    3.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดท าโครงการวันส าคัญทางการลูกเสือ 
                    3.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมการจัดการประกวดระเบียบแถว 
                    3.1.3 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
             3.2  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง   มีความรักชาติ  มี
คุณธรรม จริยธรรม  ความเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

กลยุทธ์ที่ 6 :  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                   พอเพียงสู่การปฏิบัติ มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ด าเนินการขับเคลื่อนในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
             1.  โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ และกิจกรรมส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมสมัครเป็นโรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียง 
             2. ด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถ
จัดการเรียนการสอนและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เรียน ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
             3. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบททาง
กายภาพของสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต ส่งเสริมการมีอาชีพเสริม และทักษะการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
             4. ด าเนินการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้เรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนภาคี
เครือข่ายสถานศึกษาชะอวด 4 
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การด าเนินงานตามจดุเน้นเชิงนโยบาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3    ได้ก าหนดจุดเน้น         
เชิงนโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
  1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET/NT) 
  2. พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ (RT) 
  3. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET/NT) 
 1.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (National Test : NT) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  มีการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  เพ่ือน าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน  ในภาพรวมของโรงเรียนทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน  
และเพ่ือ              หาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระดับที่สูงขึ้น ให้มีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น มี
ทักษะในการด ารงชีวิต สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ผลการทดสอบ  ระดับชาติ (National Test: NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563   

 ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด ผลต่าง (+/-) 

สพป. 
นครศรีธรรมราช เขต 3 

จังหวัด
(นครศรีธรรมราช) 

สังกัด 
(สพฐ.) 

ประเทศ จังหวัด 
(นครศรีธรรมราช) 

สังกัด 
(สพฐ.) 

ประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

51.90 43.08 41.30 44.94 8.82 10.60 6.96 

ด้านภาษาไทย 
(Thai Language) 

56.64 50.37 47.76 47.46 6.27 8.88 9.18 

รวมทั้ง 2 ด้าน 54.27 46.73 44.53 43.97 7.54 9.74 10.30 

ผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนตามจดุเน้นเชิงนโยบาย 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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  - ด้านคณิตศาสตร์    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  51.90   
  - ด้านภาษาไทย   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  56.64  
  - คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2 ด้าน  มีคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ  54.27 
 เทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - ด้านคณิตศาสตร์     มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด  8.82 
 - ด้านภาษาไทย    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด  6.27 
 - คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัด  7.54   
 เทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด (สพฐ.)  
 - ด้านคณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) 10.60   
 - ด้านภาษาไทย    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.)  8.88 
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2 ด้าน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.)   9.74 
 เทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 - ด้านคณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 6.96 
 - ด้านภาษาไทย      มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 9.18 
 - คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2 ด้าน    มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 10.30   

 ผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (National Test: NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปี
การศึกษา 2563  ของโรงเรียน เปรียบเทียบกับผลการประเมินระดับประเทศ พบว่าสูงกว่าทุกรายการ 
ทั้งนี้เพราะครูผู้สอน  ได้ใช้ข้อสอบที่มีลักษณะข้อค าถามแบบประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน  ซึ่งลักษณะ
ของข้อค าถามแนวใหม่     ไปฝึกให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับข้อสอบรูปแบบใหม่  การประเมิน
ความสามารถท้ัง 2 ด้าน เป็นการประเมินที่ไม่อิงเนื้อหา (Content Free) นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษามีการด า เนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการประเมินตามจุดเน้นการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน
อ่านออก เขียนได ้คิดเลขเป็น ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษา ส่วนใหญ่ สามารถด าเนินการ
ตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 

 อีกทั้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการประเมินที่ดี โดยมี
การก าหนดนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง ชัดเจน เป็นรูปธรรม ให้โรงเรียนจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  มีการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่ครูผู้สอน   เกี่ยวกับ
การสร้างข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ เพ่ือ
น าไปขยายผลให้แก่ครูผู้สอนน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรในชั้นเรียน  มีการ
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ประชุมชี้แจงแนวด าเนินการประเมินให้ครูผู้สอนทราบและได้ด าเนินการวางแผนร่วมกัน มีการวิเคราะห์
ผลการสอบ    เพ่ือหาจุดเด่น  จุดด้อย  และจุดที่ควรพัฒนา สร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการสอบ   มีการ วางแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผลเปรียบเทียบ  การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test  : NT) 
                    ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563  

 
ด้าน 

เปรียบเทียบ 
ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 

ด้านภาษา 49.21 51.90 2.69 

ด้านค านวณ 49.42 56.64 7.22 

รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 49.32 54.27 4.95 

 1.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  (ตามความสมัครใจของนักเรียน) จ าแนกตามวิชา ที่มีนักเรียนในสังกัดสมัครใจสอบ  
ดังนี้ 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

วิชา มีผู้เข้าสอบ (คน) 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ 

ภาษาไทย 2401 56.20 57.82 

ภาษาอังกฤษ 2400 43.55 37.31 

คณิตศาสตร ์ 2401 29.99 29.44 

วิทยาศาสตร ์ 2401 38.78 38.82 
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สรุปผลเปรียบเทียบ  การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)  
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 

วิชา มีผู้เข้าสอบ (คน) 
 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที ่

ภาษาไทย 330 54.29 52.97 

ภาษาอังกฤษ 329 34.38 28.72 

คณิตศาสตร ์ 330 25.46 21.89 

วิทยาศาสตร ์ 329 29.89 28.40 

สรุปผลเปรียบเทียบ  การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)  
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  

 
วิชา 

เปรียบเทียบ 

ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 

ภาษาไทย 50.54 57.82 7.28 

ภาษาอังกฤษ 29.90 37.31 7.41 

คณิตศาสตร ์ 33.32 29.44 -3.88 

วิทยาศาสตร ์ 34.59 38.82 4.23 

วิชา 

เปรียบเทียบ 

ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 

ภาษาไทย 55.14 52.97 -2.17 

ภาษาอังกฤษ 33.25 28.72 -4.53 

คณิตศาสตร ์ 26.73 21.89 -4.84 

วิทยาศาสตร ์ 30.07 28.40 -1.67 
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      ทั้งนี ้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้รายงานผลการทดสอบ O-NET  ชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 โดยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานจ าแนก
ตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระ ผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th รวมถึงยัง
ได้น าข้อสอบและเฉลยค าตอบ ปีการศึกษา 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th และได้
จัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ “การน าผลสอบ O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน”เพ่ือให้
ผู้บริหารสถานศึกษา    ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าผลการทดสอบ  O-NET ไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 2. พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ (RT) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ในปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้  ได้แก่  ข้อสอบวัดสมรรถนะนักเรียน 2 ด้าน  คือ ด้านการอ่าน
ออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป และได้ด าเนินการประเมินพร้อมกันทั่วประเทศ 
 ผลการประเมินภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 3 มีผลการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1   ปีการศึกษา 2563  ในภาพรวมค่าสถิติพ้ืนฐานและจ านวนนักเรียน จ าแนกตามสมรรถนะในการ
ประเมิน พบว่า มีนักเรียนสอบทั้งหมด จ านวน  3,126 คน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน  ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน...   
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ผลการประเมิน  ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  
                    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะ 
และองค์ประกอบ 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

 
S.D. 

ร้อยละนักเรียนจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออกเสียง 3,126 80.88 11.41 71.89 18.90 5.23 3.96 

1. การอ่านออกเสียงค า 3,126 85.83      

2. การอ่านออกเสียงข้อความ 3,126 77.58      

การอ่านรู้เร่ือง 3,126 77.02 8.26 61.42 32.57 5.02 0.97 
1. การอ่านรู้เรื่องค า  
    (จบัคูภ่าพ) 

3,126 94.11      

2. การอ่านรู้เรื่องประโยค  
    (เล่าเรื่อง) 

3,126 88.14      

3. การอ่านรู้เรื่องประโยค     
    (เลือกตอบ) 

3,126 69.92      

4. การอ่านรู้เรื่องข้อความ 3,126 62.99      

รวม 2 สมรรถนะ 3,126 78.95 17.96 69.58 23.17 5.05 2.18 
  
 - คะแนนประเมินการอ่านรวม 2 สมรรถนะ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  78.95   
  - สมรรถนะการอ่านออกเสียง      มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.88  
  - สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง      มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  77.02   
 - ระดับคุณภาพในแต่ละสมรรถนะ รวม 2 สมรรถนะ นักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ  
  - ระดับดีมาก  ร้อยละ  69.58    
  - ระดับดี ร้อยละ  23.17   
  - ระดับพอใช้ ร้อยละ   5.05  
  - ระดับปรับปรุง ร้อยละ   2.18 
 - สมรรถนะการอ่านออกเสียง  นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพ 
  - ระดับดีมาก  ร้อยละ 71.89  
  - ระดับดี ร้อยละ 18.90    
  - ระดับพอใช้ ร้อยละ   5.23  
  - ระดับปรับปรุง  ร้อยละ   3.96 
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 - สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง  นักเรียนอยู่ในระดับ 
  - ระดับดีมาก ร้อยละ 61.42    
  - ระดับดี ร้อยละ 32.57    
  - ระดับพอใช้ ร้อยละ   5.02  
  - ระดับปรับปรุง  ร้อยละ   0.97 

สรุปผลเปรียบเทียบ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
                         ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

จากผลการประเมิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาด้านการอ่าน
ของนักเรียนในสังกัด ดังนี้ 
   1. พัฒนารูปแบบการนิเทศที่เป็นระบบ มีข้ันตอนและกระบวนการที่ชัดเจน ซึ่งต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะน าเสนอหรือแนะน าเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ แก่ครูผู้สอน ใช้หลักการ
มีส่วนร่วมระหว่างผู้นิเทศกับครูผู้สอน 
   2. ควรด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนทั้งระบบ และ
ระบบสอนเสริมแก่ผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารงานของสถานศึกษามาควบคุม ก ากับ ติดตาม 
   3. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท า เลือกสรร นวัตกรรมด้านการอ่านมาใช้  สร้างความตระหนัก    
ให้สถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการใช้นวัตกรรมด้านการอ่านที่หลากหลาย 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเน้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
   5. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่าน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านรูปแบบ PLC 
   6. ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา วัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน โดยใช้
เครื่องมือวัดและประเมินตามจุดเน้น และ รายงานผลเป็นระยะ 
   7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 

2562 2563 ผลต่าง 

การอ่านออกเสียง 76.03 80.88 6.74 

การอ่านรู้เรื่อง 78.30 77.02 -1.28 
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   8. สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ในการจัดประชุม อบรม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 
  1. สถานศึกษา ต้องตระหนัก และเห็นความส าคัญของการทดสอบ ทั้งจากภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาและการทดสอบระดับชาติ 
   2. ครูผู้สอนควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนจัด
กิจกรรมด้านการอ่านให้แก่ผู้เรียน 
   3. สถานศึกษาควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประเมิน   
การอ่าน รู้จักวิเคราะห์ผลการประเมินและน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   4. สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการด าเนินการ ในลักษณะการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย       
ที่เกี่ยวข้อง สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งคณะกรรมการสถานศึ กษา ผู้น าชุมชน 
ผู้ปกครอง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
   5. สถานศึกษาควรด าเนินการจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นระบบ 

        3. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ได้ด าเนินงานจุดเน้น
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  ดังนี้ 
 1. จัดท าโครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้งบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ด าเนินการนิเทศสถานศึกษาครบ ร้อยละ 100  
 2. จัดกิจกรรมพัฒนาปฐมวัย ภายใตง้บประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. โรงเรียนผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 70 โรงเรียน 
 4. ครูปฐมวัย ได้รับการอบรมพัฒนา การทดลอง หน่วยน้ าและอากาศ ครบร้อยละ 100      
โดยการอบรมออนไลน์ และมีสื่อคลิป จ านวน 8 คลิป 
 5. จัดท าเอกสารนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย 1 เล่ม ส่งไปยังสถานศึกษา 
  6. จัดท าเว็บไซต์ “ห้องเรียนปฐมวัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3”  ส าหรับครูปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์  
   1) เพื่อนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย ในสังกัด  
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   2) เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน พัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และเพ่ิมศักยภาพสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  
   3) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยครูทุกคนที่ท าหน้าที่สอนระดับชั้นปฐมวัย ในสังกัด 
ต้องเข้าเป็นสมาชิก กลุ่มนี้ใช้เฟซบุ๊ก กดลิงค์ https://www.facebook.com/groups/835926633977952 
 7. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 218 โรง  ได้ส่งรายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ภายในเวลาที่ สพฐ. ก าหนด ร้อยละ 100 
 

ผลการบรหิารจัดการองค์กร ตามภารกิจส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

1. ผลการประเมิน  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (KRS : KPI Report System)  
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  ระดับคะแนนที่ได้  4.45929  ร้อยละ 89.19 
  ระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 
เปรียบเทียบ  ผลการประเมินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
ผลการประเมิน ล าดับที่ 

ของ สพฐ. คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 

2562 4.27143 85.43 มาตรฐานช้ันสูง 125 

2563 4.45929 89.19 มาตรฐานช้ันสูง 72 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช    
เขต 3  มีคะแนนผลการประเมินสูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ผลการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินการบริหาร   

และจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
     มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3  สรุปในภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับดีมาก ยังมีบางมาตรฐานและตัวชี้วัด  ที่ต้องก ากับ 
ดูแล และพัฒนา 

https://www.facebook.com/groups/835926633977952
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เปรียบเทียบ  ผลการประเมินปีงบประมาณ 2562  และปีงบประมาณ 2563 
มาตรฐานที่ รายการ/การจัดการของส านักงาน ปี 2562 ปี 2563 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   

 ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี ด ี ด ี
 ตัวบ่งช้ีที่ 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรยีนรู้ ดีมาก ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบริหาร

และการจัดการศึกษา 
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

สรุป ดีมาก ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   

 ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดีเยี่ยม พอใช้ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีมาก ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล ดีมาก ดีมาก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการจดัการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ 
ด ี ด ี

สรุป ด ี ด ี

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและ
เป็นแบบอย่างได ้

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 2  สถานศึกษาท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรยีนระดับปฐมวัยและระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดร้ับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับท่ีสงูขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  มี
ผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  ไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกยีรติ 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

 ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม ดีมาก 

สรุป ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมท้ัง 3 มาตรฐาน ดีมาก ดีมาก 
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3. ผลการติดตามประเมินผล   การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  
                                 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.ประจ าปีงบประมาณ  2563   
  สพฐ. ได้ก าหนดการติดตามใน 6 นโยบาย  ดังนี ้

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 6 นโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3  อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ผลการติดตาม ประเมินผล  การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งยังมีบางนโยบายที่ผลการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามเป้า         
ที่ก าหนด   ในปีงบประมาณต่อไปต้องพัฒนาให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นทุกนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประเมินผล การบริหารและ การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการติดตามประเมินผล...   
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เปรียบเทียบ  ผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่ 
                      การศึกษา  ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2562    และ 
                ปีงบประมาณ 2563   

 
 
 

4. ผลการประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใส... 

ปี/นโยบาย นโยบาย ระดับคุณภาพ 

ปี 2562 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 5.00 ดีเยี่ยม 

 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 3.56 ดีมาก 

 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 

 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.14 ดีมาก 

 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4.00 ดีมาก 

สรุปคะแนนเฉลี่ยรวม 5 นโยบาย 4.34 ดีเยียม 

ปี 2563 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 4.50 ดีเยียม 

 นโยบายที่ 2 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

ไม่ประเมิน 

 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ 4.00 ดีมาก 

 นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคณุภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.40 ดีเยี่ยม 

 นโยบายที่ 5 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.00 ดีเยี่ยม 

 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.00 ด ี

สรุปคะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 4.11 ดีมาก 
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4. ผลการประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                       ออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2564   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
 - อยู่ในล าดับที่ 48 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 - ได้คะแนน 96.37  อยู่ในระดับ AA  ซ่ึงเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ   
 - เปรียบเทียบกับผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ 2563 มีคะแนน เพ่ิมข้ึน 18.15   

เปรียบเทียบ  ผลการประเมินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ปีงบประมาณ คะแนน ระดับ 

2563 78.22 B 

2564 96.37 AA 

ผลต่าง +18.15  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

ส่วนที่ 4  
บทสรุป/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
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สวนท่ี 4  
บทสรุป/ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

บทสรุป 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย

และบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 17 โครงการ มีโครงการ

สํารอง  จํานวน  8 โครงการ แตดวยขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัส    

โคโรนา 2019 (COVID-19)  สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ บางโครงการตองยกเลิก  หรือจัดกิจกรรม

ไมไดตามเปาหมาย หรือตองปรับแผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เชน การประชุม  อบรม  สัมมนา  ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบดําเนินการผานระบบออนไลน เชน 

Video Conference, ระบบ Zoom Cloud Meeting   และบางโครงการตองบูรณาการกิจกรรมและ

งบประมาณ     ท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

 การจัดการเรียนการสอน 

 ในสวนของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3  ไมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ไดในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2564 ซ่ึงสงผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษาในภาพรวม 

 ผลการใชจายงบประมาณ   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ 

เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ จุดเนนเชิงนโยบายและการบริหารตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   จํานวน 5,000,000.00 บาท    เพ่ือเปน  

 - คาใชจายสําหรับงบประจํา  จํานวน 2,601,800.00 บาท   

 - คาใชจายสําหรับบริหารโครงการ จํานวน 2,398,200.00 บาท   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเงินงบประมาณ 

รายการดังกลาว  ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3   เปนจํานวนเงิน 
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4,700,000.00 บาท ซ่ึงสรุปการเบิกจายในภาพรวม ไดดังนี้ 

 - คาใชจายสําหรับงบประจํา   เบิกจาย  จํานวน 2,601,800.00 บาท   

 - คาใชจายสําหรับบริหารโครงการ เบิกจาย   จํานวน 2,001,766.84 บาท    

  รวมเบิกจาย จํานวน 4,603,566.84 บาท    คิดเปนรอยละ 97.95  

ปญหา/อุปสรรค 

 จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สงผลกระทบตอการบริหาร    

จัดการศึกษา ท้ังในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และสถานศึกษา   

ในสังกัด จึงตองใหความสําคัญและพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก 

 1. การประเมินความสามารถดานการอานของผู เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียน              

ชั้นประถมศึกษาป ท่ี 1 ปการศึกษา 2563  การอานออกเสียง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.88 สูงกวา

ระดับประเทศ 6.74 การอานรูเรื่อง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 77.02 สูงกวาระดับประเทศ 5.16  จึงตองพัฒนาให

สูงข้ึน 

 2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบแหงชาติ (National Test : NT) ชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563  คะแนนเฉลี่ยท้ัง 2 ดาน (ดานภาษาและดานคํานวณ)  54.27  คาเฉลี่ยสูงกวา 

ปการศึกษา 2562 จึงตองพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบแหงชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET)   

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ท้ังสิ้น 224 โรงเรียน มีนักเรียนเขาสอบ จํานวน 170 โรงเรียน  จากนโยบายใหเปน

ตามความสมัครใจเขารับการประเมิน ในจํานวน 4 สาระวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร)  2 กลุมสาระ ไดแก ภาษาไทย และวิทยาศาสตร คะแนนสูงกวาระดับประเทศ และ มีวิชา

ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร คะแนนต่ํากวาระดับประเทศ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3  จึงตองรณรงคใหสถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญของการประเมิน และสมัครเขารับ

การประเมินเพ่ิมมากข้ึน 

 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการทดสอบแหงชาติ  (Ordinary  National  Education  Test  :  O-NET)     

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จํานวน 40 โรงเรียน มีโรงเรียนเขาสอบ  จํานวน 27 

โรงเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติขันพ้ืนฐาน จํานวน 4 สาระวิชา ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา

ระดับประเทศทุกกลุมสาระวิชา  จึงเปนความทาทายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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นครศรีธรรมราช เขต 3  ท่ีจะตองกําหนดนโยบายขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในสังกัด 

 5. นักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2563 จากนักเรียนตนปการศึกษ 27,919 คน  นักเรียนออก

กลางคัน  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.01  เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ดวยเหตุมีปญหา

ครอบครัวและสมรส จากการลงพ้ืนท่ีติดตาม นักเรียนท้ัง 2 คน ไดเขาเรียนกับศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยแลว 

 6. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2563  จํานวน  537  คน        

(จากจํานวนนักเรียนตนปการศึกษา จํานวน 578 คน) คิดเปนรอยละ 92.91 

  - ศึกษาตอสายสามัญ จํานวน  208  คน  คิดเปน รอยละ 38.73   

                  - ศึกษาตอสายอาชีพ จํานวน 286  คน และเทียบเทา จํานวน  37  คน รวม 323 คน คิด

เปน รอยละ 60.15   

                  - ไมศึกษาตอ,  ประกอบอาชีพ 5 คน   ไมศึกษาตอและไมประกอบอาชีพ 1 คน  รวม 6 คน  

คิดเปน รอยละ 1.12  

7. การบริการจัดการองคกรเพ่ือมุงสูองคกรคุณภาพ  โดยเฉพาะดานการประเมินประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (KRS : KPI Report System),  การประเมินตามมาตรฐาน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ARS) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ผลการประเมินยังตองไดรับการพัฒนาใหผลการประเมินสูงข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ไดนําเสนอขอมูล ปญหา อุปสรรค เพ่ือประกอบการวิเคราะห  

ในการกําหนดแนวทาง จุดเนนเชิงนโยบาย โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการในปงบประมาณตอไป 

นอกจากนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใชรูปแบบการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ 

ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรใหความสําคัญกับขอมูลสารสนเทศ  นําผลการทดสอบ

ระดับชาติ ข้ัน พ้ืนฐาน  (Ordinary National Education Test : O-NET)  ท้ั งระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาตอนตน  ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
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ปท่ี 3  ปการศึกษา 2563 มาวิเคราะหและวางแผนปรับปรุง พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนเขารับ

การประเมิน เพ่ือใหโรงเรียนไดนําขอมูลไปพัฒนาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 2. การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน ของผูเ้รียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

1 ปการศึกษา 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ควรมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง ท้ังดานรูปแบบการนิเทศท่ีเปนระบบ สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาวัดความสามารถดาน

การอานของนักเรียน โดยใชเครื่องมือวัดและประเมินตามจุดเนนและรายงานผลเปนระยะ 

 3.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ควรมีการนิเทศ กํากับ 

ติดตามอยางตอเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงยังเรียนตอไมครบ 100 %   เพ่ือเพ่ิมอัตรารอยละ        

ของการศึกษาตอ ใหสูงข้ึน 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ควรใหความสําคัญ และ

กําหนดเปนนโยบายท่ีชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมี

ความรู ความเขาใจและความตระหนักในการรวมกันดําเนินงาน ผลักดันองคกรไปสูความเปนเลิศ มีคุณภาพ

ดานการบริหารท้ังระบบ  

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