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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  ได้จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ข้อ 5 (1)  ที่กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
มีอำนาจหน้าที่ จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
 ในช่วงระยะการใช้แผนที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น โดยเฉพาะนโยบาย
รัฐบาล  ประกอบกับจากการติดตามประเมินการพัฒนาการศึกษา พบว่า การดำเนินงานบางเรื่องได้
ดำเนินการประสบความสำเร็จ หลายเรื่องยังไม่ประสบผลสำเร็จและมีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหาต้องเร่ง
พัฒนาปรับปรุง ตลอดจนมีประเด็นใหม่ที่ต้องเร่ งพัฒนา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
 แผน พัฒ นาการศึกษ าขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดทำขึ้นโดยการวิเคราะห์และประมวลผลบนพ้ืนฐานของข้อมูล
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ ใน
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  นโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 
และทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงปัจจุบัน (2560 – 2574) 
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สภาพทั่วไป 
     1. สถานที่ตั้ง  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 101                        
ถนนชัยชุมพล  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110 โทรศัพท์ 0-7541-1165   
โทรสาร 0-7533-2619 http://www.nst2.obec.go.th 
      2.  เขตพื้นที่บริการ 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 8 อำเภอ ได้แก่ 

อำเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ตำบล หมู่บ้าน 

เทศบาล 
อบต. 

เมือง ตำบล 
ทุ่งสง 802.97 13 124 1 4 8 
ทุ่งใหญ่ 603.29 7 63 - 2 6 
ฉวาง 528.20 10 84 - 4 8 
นาบอน  192.89 3 34 - 1 3 
บางขัน 601.70 4 60 - - 4 
พิปูน 363.80 5 43 - 4 2 
ช้างกลาง 232.50 3 36 - 2 1 
ถ้ำพรรณรา 169.10 3 29 - - 3 

รวม 3,494.45 48 473 1 17 35 
ข้อมูล   ปี 2560   ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช   
 

      3. ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
อำเภอ ชาย หญิง รวม 

ทุ่งสง 60,254 57,660 117,914 
ทุ่งใหญ่ 34,691 35,007 69,698 
ฉวาง 26,514 27,996 54,510 
นาบอน 11,971 12,290 24,261 
บางขัน 23,940 23,507 47,447 
พิปูน 8,919 9,209 18,128 
ช้างกลาง 14,603 15,147 29,750 
ถ้ำพรรณรา 9,652 9,686 19,338 

รวม 190,544 190,502 381,046 
ข้อมูล   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน ธันวาคม ปี 2562    
 
 

http://www.nst2.obec.go.th/
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อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
       1.  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
    1.1 ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดใน
มาตรา 36 และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    1.3 ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษารว่มกับสถานศึกษา 
    1.4 รับผิดชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
        2. ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.
2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนด
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    2.1 จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
    2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นทราบ รวมทั้ง
กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าวกล่าว  
    2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.4 กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

  2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.6 ประสานการระดมทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
ในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.9 ดำเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.10 ประสานส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
   2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน               
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
           2.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหาร  สำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช  เขต 2 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                               
                                                                               
 
 
                                                                          
 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 

กลุ่ม
อำนวย      

การ 

 

กลุ่ม
บริหาร  
งาน

บุคคล 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

กลุ่ม
ส่งเสริม 

การ
จัดการ
ศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม
และ

ประเมิน 
ผลการจัด
การศกึษา 

หน่วย
ตรวจ        
สอบ

ภายใน 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่ม
บริหาร    
งาน

การเงิน
และ

สินทรัพย์
ย์      

กลุ่ม
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกล

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

 

กลุ่ม
กฎหมาย
และคด ี

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั 
(กศจ.) 



 
 

 
  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                                                              หน้า 5 

 
 

 



 
 

 
  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                                                              หน้า 6 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                                                              หน้า 7 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 

 จากการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้วิ เคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมูลสถานศึกษา  ด้านโอกาส                
ทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาและกำหนดกรอบกลยุทธ์  ในแผนพัฒนาการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
       1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
           1.1  ข้อมูลจำนวนประชากรวยัเรียน  

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5  ปี ปีการศึกษา 2560 - 2562 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ทุ่งสง 4,653 4,448 4,179 
2 ทุ่งใหญ่ 3,046 2,904 2,770 
3 บางขัน 2,324 2,213 2,065 
4 นาบอน 986 982 897 
5 ถ้ำพรรณรา 859 845 758 
6 ฉวาง 2,032 1,905 1,733 
7 พิปูน 608 558 526 
8 ช้างกลาง 1,044 991 944 

รวม 15,552 14,846 13,872 
 
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ปีการศึกษา 2560 - 2562 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ทุ่งสง 8,553 8,620 8,701 
2 ทุ่งใหญ่ 5,982 6,073 5,107 
3 บางขัน 4,554 4,548 4,520 
4 นาบอน 1,899 1,902 1,915 
5 ถ้ำพรรณรา 1,683 1,682 1,685 
6 ฉวาง 3,992 4,050 4,050 
7 พิปูน 1,326 1,343 1312 
8 ช้างกลาง 2,139 2,196 2,160 

รวม 30,128 30,414 29,450 
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ตารางท่ี 3  จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 12 - 14  ปี ปีการศึกษา 2558 – 2560 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 ทุ่งสง 4,062 4,232 4,370 
2 ทุ่งใหญ่ 2,703 2,758 2,849 
3 บางขัน 2,111 2,161 2,194 
4 นาบอน 846 876 877 
5 ถ้ำพรรณรา 736 761 819 
6 ฉวาง 1,948 1,900 1,904 
7 พิปูน 616 621 622 
8 ช้างกลาง 1,090 1,072 1,071 

รวม 14,112 14,381 14,706 
     ที่มา : กรมการปกครอง พ.ศ.2560 – 2562 
 

        1.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2562   
              ระดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อนุบาล 1 906 1,020 811 
อนุบาล 2 3,128 2,832 2,678 
อนุบาล 3 3,403 3,465 3,298 
รวมระดับก่อนประถม 7,437 7,317 6,787 
ประถมศึกษาปีที่ 1 4,426 4,362 4,462 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4,265 4,142 4,112 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4,076 4,204 4,075 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4,234 4,082 4,186 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3,903 4,195 4,011 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,944 3,869 4,134 
รวมระดับประถมศึกษา 24,848 24,854 24,980 
มัธยมศึกษาปีที่  1 1,366 1,370 1,237 
มัธยมศึกษาปีที่  2 1,316 1,209 1,214 
มัธยมศึกษาปทีี ่ 3 1,038 1,132 997 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,720 3,711 3,448 

รวมทั้งหมด 36,005 35,882 35,215 
      ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2560 - 2562   
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ตารางท่ี 5  จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 – 2562 จำแนกตามระดับ 
 

ปีการศึกษา ชั้น อ. 1 ชั้น ป.1 ชั้น ม. 1 รวม 
ปีการศึกษา 2560 906 4,426 1,366 6,698 
ปีการศึกษา 2561 1,020 4,362 1,370 6,752 
ปีการศึกษา 2562 811 4,462 1,237 6,510 

ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2560 - 2562   
 

 2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 

     2.1  ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด  

ตารางท่ี 6  จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปี 2560 - 2562  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต 2 

นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,944 3,869 4,134 
    - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,835 3,869 3,764 
    - คิดเป็นร้อยละ 97.24 100 91.05 
นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1,038 1,132 997 
    - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  906 1,001 924 
    - คิดเป็นร้อยละ    87.28 88.43 92.68 

ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2560 – 2562   

      
            2.2  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางท่ี 7  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ด้านภาษาไทย 54.26 56.15 49.90 
ด้านคณิตศาสตร์ 39.26 51.05 49.50 
รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน 46.65 52.64 49.70 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2   พ.ศ.2560 – 2562  
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ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ภาษาไทย 47.41 58.00 50.88 
คณิตศาสตร์ 36.61 36.72 32.79 
วิทยาศาสตร์ 38.48 40.22 34.73 
ภาษาอังกฤษ 30.59 35.17 30.25 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 38.27 42.53 37.16 
ที่มา :  กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พ.ศ.2560 – 2562   

ตารางท่ี 9  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ภาษาไทย 45.38 52.34 53.92 
คณิตศาสตร์ 21.46 25.36 22.86 
วิทยาศาสตร์ 30.75 34.99 28.69 
ภาษาอังกฤษ 26.77 26.41 28.29 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 31.09 34.78 33.44 
ที่มา :   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 พ.ศ.2560 - 2562  

  
3.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
      3.1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ตารางที่ 10  จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา จำแนกตามตามลักษณะสายงาน 

กลุ่ม จำนวน หมายเหตุ 

1. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 78  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 159  
3. ครูสายผู้สอน 1,464  
4. ครูผู้ช่วย 324  
5. พนักงานราชการ 63  
6. ลูกจ้างประจำ  66 โรงเรียน 
7. ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง,ครูพี่เลี้ยง,ครูธุรการ,ครูวิทย์-คณิต,ภารโรง) 327 โรงเรียน 

รวม 2,481  
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2562 
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ตารางท่ี 11  จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวิทยฐานะ 

กลุ่ม ระดับตำแหน่ง/จำนวน 
ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม (คน) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - 2 21 135 1 159 

2. ครูสายผู้สอน - 335 463 666 - 1,464 

3. ครูผู้ช่วย 324 - - - - 324 

รวม 324 337 484 801 1 1,947 
ที่มา  :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 

 
ตารางท่ี 12 จำนวนข้าราชการครู / ครูอัตราจ้าง จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

กลุ่ม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา - 24 126 9 159 
2. ครูสายผู้สอน 3 1,064 397 - 1,464 
3. ครูผู้ช่วย - 324 - - 324 

รวม 3 1,412 523 9 1,947 
ที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  2 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562 

ตารางท่ี 13  อัตราคร ู: นักเรียน  ปีการศึกษา 2560 - 2562  

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวนคร ู อัตราครู:นักเรียน 
ปีการศึกษา 2560 36,005 2,131 1 : 16.90 
ปีการศึกษา 2561 35,882 2,133 1 : 16.82 
ปีการศึกษา 2562 35,215 2,051 1 : 17.17 
ที่มา  :  จำนวนครูและนักเรียน ข้อมูล 10 มิ.ย. ปี 2560 – 2562  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 

            3.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที ่14  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของสำนักงานรับรอง 
               มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม 

ระดับ 

จำนวน
สถานศกึษาท่ี

รับการประเมิน
ทั้งหมด 

ระดับคณุภาพ ผลการรับรอง 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก ไม่รับรอง รับรอง 

ปฐมวัย 181 - - 5 136 40 6 175 
ประถม-

มัธยมศึกษา 
192 - - 18 170 4 20 172 

 ที่มา :   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) 
 ในการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ตัวแทน ก.ต.ป.น. 
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครูผู้สอน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถสรุปความคิดเห็นจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal Environment Analysis)              

1. จุดแข็ง (Strength) 
                 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็งเป็นการประเมินจุดเด่น หรือจุดแข็ง ภายใน
ของการดำเนินการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจากการวิเคราะห์จุดแข็งพบว่ามีดังนี้ 

1.  โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
2.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความถนัดในงานที่รับผิดชอบ 
3.  กลยุทธ์และนโยบายในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน 
4.  การบริหารจัดการที่เป็นระบบและชัดเจน 
5.  รูปแบบการนิเทศติดตามที่ชัดเจนเป็นระบบและต่อเนื่อง 
6.  การบริการที่ด ี
7.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
8.  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
9.  ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ เช่น บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียน 

ในถิ่นทุรกันดาร (ตชด.) สถานศึกษารางวัลพระราชทาน และส่งเสริมความดีเด่นของ
สถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน 

10. การใช้งบประมาณที่ถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และมีแผนกำกับ ติดตามการใช้
งบประมาณ 

11. การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 2. จุดอ่อน (Weakness) 
                 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดอ่อนเป็นการประเมินจุดด้อยภายในของการ
ดำเนินการให้ภารกิจขององค์กรทีไ่ม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อนพบว่ามีดังนี้  

1. ภารกิจบทบาทในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูมีมาก เพราะต้องไปปฏิบัติงานอื่น ๆ  
ตามนโยบายต่าง ๆ  

2. ครมูุง่ทำผลงานทางวิชาการ ทำให้มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ครูน้อยลง 
3. การพัฒนาสมรรถนะของครูไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง 
4. การเปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ทำให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง 
5. งบประมาณ เครื่องมือ เทคโนโลยี ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับความต้องการและ 

ความจำเป็น 
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6. บุคลากรไม่เหมาะสมกับภารกจิงาน 
7. คุณภาพผู้เรียนไม่ได้ตามมาตรฐาน    

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก           
        1. โอกาส (Opportunity) 
                 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาสเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้
การดำเนินการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจากการวิเคราะห์โอกาส พบว่ามีดังนี้ 
                1. มีสถานประกอบการทางธุรกิจหลากหลายส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
       2. มีสถาบันการศึกษาทุกระดับในพื้นที ่
       3. ประชากรในพ้ืนที่นครศรีธรรมราชมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อความพร้อมในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
       4. ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
       5. ความเจริญและการเปลี่ยนแปลงเป็นผลดีต่อการสื่อสาร ก่อให้เกิดความคล่องตัวในด้าน
บริหารจัดการศึกษา 
    2. อุปสรรค (Threat) 
              การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกด้านอุปสรรคเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคาม             
ต่อการดำเนินการให้ภารกิจขององค์กรไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์อปุสรรคพบว่ามีดังนี้ 

1. ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลต่อการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา 
2. โครงสร้างในระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการเร่งรัดพัฒนา 
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ของผู้ปกครองนักเรียนต้องย้ายถิ่นฐาน ส่งผลต่อการออก

กลางคัน 
4. ปัญหาด้านระเบียบกฎหมายตามโครงสร้างการบริหารความซ้ำซ้อนของหน่วยงาน 
5. สภาพปัญหาสถาบันครอบครัวในยุคปัจจุบันไม่เข้มแข็ง มีแรงเสียดทานจากสภาพสังคมสูง 
6. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดส่งผลต่อการจัดการศึกษาภาพรวม 
7. ปัญหาด้านงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจ ไม่เพียงพอและล่าช้า 
8. ปัญหาด้านภารกิจ นอกเหนือจากงานในภารกิจหลักมากเกินไป 
9. ปัญหาด้านอัตรากำลัง ขาดแคลนบุคลากร 
10. ปัญหาด้านเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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สว่นที่ 2 
ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง 

  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จะมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลได้ ก็ต่อเมื่อมีการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ และโครงการทีส่อดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อ 25 กรกฎาคม 
2563 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศกึษาธิการ และ
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงนโยบาย
ต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระสำคัญเกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน 
  ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำใน
การศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์
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ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทัง้นี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การ
บริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้นำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ของ
สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดี                  
ศรีสินทรมหาวชิราวงกรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่  10  
  การศึกษาต้องมุ่งพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 
  ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นใน
ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีการเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

  ด้านที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม  รู้จักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ/ชั่ว ดี  ปฏิบัติ
แต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
  ด้านที่ 3 มีงานทำ และมีอาชีพ  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งมั่นให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานทำงานจนสำเร็จ การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตรต้องมีจุดหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมี
อาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
  ด้านที่  4 การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว 
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมสร้างให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็น
พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ 
งาน   สาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 
2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
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       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด      
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)                   
“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน 
ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เ พ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพืน้ฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน      
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มี
ความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพล เมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตาม                    
ความถนัดของตนเอง    
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การ
พัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำ เพ่ือส่วนรวม การ
กระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง      
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง      
     ยุทธศาสตร์ที ่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                       
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของ
รัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรบัวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารทีมี่ประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก 
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”และ “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” 
 วิสัยทัศน ์
 สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2564) ซ่ึงแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยใหเ้ป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
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ทีก่ำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจาก
ภายในและภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาส
และความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้
แผนพัฒนา ฯ ฉบับต่อ ๆ ไป  ดังนั้น การพัฒนาประเทศไทยระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมทีด่ี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยมคีวามมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมทีม่ีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้ เสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มแข็งมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ 
  1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตทีเ่ป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศมีบทบาทนำและสร้างสรรค์
ในดา้นการค้า การบริการ และการลงทนุภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก 
      2. เป้าหมายรวม  
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการ พัฒนาของแผนพัฒนา ฯ            
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรบัตัวได้อย่างรู้เท่ากันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
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 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกจิปรับสู่เศรษฐกิจฐานบรกิาร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้ เดิมที่ มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึน้ และมีการลงทนุในการผลิตและบริการฐานความรู้
ขั้นสูงใหม ่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดีและเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินคา้และค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศมีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึน้ 
      2.6 มีระบบบริการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ภาครับในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการปัญหาคอรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมบีุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
      3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตัง้แต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพและใจที่ดีมีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพฒันาคนไทยในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนด ีมสีุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทกัษะ
ความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบัน
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ทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชนและภาคเอกชนที่
ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
    3.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท้ัว่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปน็การดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานทีส่นับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้าง
โอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความ
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี 
และผูสู้งอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการ
เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ีอการลดความเหลื่อมล้ำ 
    3.3 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และ
ข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ  ขยายตัวอย่างช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นเศรษฐกิจเติบโต
ได้ตามศักยภาพและเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผลิตภาพการผลิตของประเทศมากข้ึน ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
ภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
  3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ได้แก่ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมาก
ขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถ ในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง และ
ยั่งยนื ให้ความสำคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
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เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 3.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาคและท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
 3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่าง
เป็นระบบ โดยมโีครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ     
ต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 
 3.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร ์ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วจิัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 3.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การ
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ
การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ซึ่งการตอบสนองต่อ
เป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ การดำเนิน
ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ 
ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้
ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน ช่วยลด
แรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคกลางซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา 
และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เกิดผลตอบแทนในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะ
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เป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ทำให้มีโอกาสเป็นเขตเศรฐกิจชั้นนำของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการ
เปิดพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก คิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นกาพัฒนา
และขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศและขณะเดียวกันก็
เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรเีปิดกว้าง 

และเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกิจดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด
ใหม ่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการ
เรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ กฎระเบียบ ภาครัฐที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และการปฏิรูป
ภาคบริการภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจเอเปค การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามาตรฐานสากล 

มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทุนมนุษย์ เป็นต้น 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
    แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local lssues) โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
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ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศกัยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

    เป้าหมายสุดท้าย (Ends)  
       1. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์
ความรู้ที่สำคัญ และทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการดำรงชีวิต และ
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ 
    2. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์ การ
เรียนรู้ (Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การทำงาน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge based Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
     3. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการ
บริการด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 
    4. ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอ สำหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานจากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม ผ่าน
การเสียภาษีตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา  
    5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ รวมทั้งเพ่ิมผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างยัง่ยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21  
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5. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 25 กรกฎาคม 2562 
  การพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้คนไทยใน
อนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รฐับาลได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความ
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกัน
ทางสังคมที่เหมาะสมแก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ สำหรับนโยบายในข้อที่ 8 ที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษา มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     1.1 จัดให้ระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาตาม
ศักยภาพ เพ่ือสรา้งคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว 
เพ่ือส่งต่อครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพการ
อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกีย่วข้องโดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
   1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 
 2. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
    2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของทุกช่วงวัยสำหรับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่นำไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ 
สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเหน็ให้มากขึน้ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 
   2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในส่วน
ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต 
และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
       3. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการ
จัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
กำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและ
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พัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่วรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีมี่ศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
 4. ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้าร่วมทำงานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง สนับสนุนให้
ธุรกจิชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป็น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณค์วามรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศโดยในระยะแรกให้ความสำคัญ
กับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทัง้มพ้ืีนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษท่ีมีศักยภาพสูงได้ทำงานร่วมกันหรือ
ร่วมกับเครือขา่ยอ่ืน ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ 
 5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
    5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสสำหรับผู้ด้วยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุคดจิิทลัและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่าง
ครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสรา้งความเป็นเลิศของประเทศ
ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระ
การวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทกุฝ่ายทัง้ภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน 
และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช้ประโยชน์   
ในเชิงพาณิชย์ 
  5.3 สร้างเครือข่ายการทำวิจยัระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการทำงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการ
การทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย 
สู่การเพ่ิมศกัยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
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 6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
    6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงความจำเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่
ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่
สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่จำเป็น รวมถึงจัดให้
มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรอืส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อุทยานการเรียนรู้สำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยจัดการศึกษา
กับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดการสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของ
สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การออกแบบการศึกษาในพ้ืนที ่สนับสนุนเดก็ท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน
แก้ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน
รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
 6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
 6.5 ส่งเสริมหลักคิดทีถู่กต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคม
เข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
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สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
 7. จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยใน
พ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิตซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหน่วยกิต ของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทำงานไปพร้อมกัน 
หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดำรงชีวิต 
6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 จดุเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) 
 1. ให้ความสำคัญกับประเดน็คุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศกึษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได ้เพ่ือดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
 ระดับกอ่นอนุบาล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม ่ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
สำคญัด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวธิีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์
จรงิหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ  และเปิดโลกทศันม์ุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
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 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 
 8. จัดให้มี 1 ตำบล 1 โรงเรยีนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจดุเน้น ดังนี้ 
          1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน
ทำ เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
       การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
            1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ 
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
  2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
  3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเปน็เครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบรหิารจัดการ 
  4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
  5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังตามความ
ต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค 
  6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วย
จัดการศึกษา 
  7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... โดยปรับปรุงสาระสำคัญให้เอ้ือ
ต่อการขบัเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน เช่น จำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายทำ
ความเข้าใจที่ชัดเจนกบัชุมชน 
  9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
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  10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจั งหวัด นำเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

7. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น

อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ ซึ่ ง เป็นยุทธศาสตร์ที่ เน้นการวางรากฐานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมี
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที ่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม                            
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และมาตรการ และแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย ์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทกุคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 



 
 

 
  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                                                              หน้า 30 

 
 

๕. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๖. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
๗. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

๒. ผู้เรียนทีมี่ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

๓. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสรา้งสรรคน์วัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มสีุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

๗. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้ 
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นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที ่๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
นโยบายที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                    และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์  
๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อืน่ และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรพัย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

๔. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกนัดาร 
เช่น พ้ืนทีสู่ง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรมอัตลักษณ์                   
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
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๔. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๕. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขัน้พื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

๖. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. จำนวนสถานศึกษาท่ีจดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
นโยบายที ่๒  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรยีนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ  นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตวัชี้วัด 

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. รอ้ยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสรา้งเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สั งคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

๓. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
๔. ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๖. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อำนวยการการเรียนรู ้
๗. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ตัวช้ีวัด 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
๓. รอ้ยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๖ มีทกัษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได้ 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มกีารเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
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นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 

๒. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิน่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

๓. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
๔. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา 

๕. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

๔. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้ เป็น
เครือ่งมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

๕. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
๖. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
๘. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 



 
 

 
  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                                                              หน้า 35 

 
 

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค 
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  
ฉลากสีเขยีวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชวีิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค        

สู่การลดปริมาณคารบ์อนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน                    

ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เ พ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

๖. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๗. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน 
๘. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ ใช้ ในการผลิตและบริโภคที่ เป็น

มิตรกบัสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖,๐๐๐ โรงเรียน 
9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
๑. สถานศึกษาในสังกดัมนีโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการ

ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่ง เสริมอาชีพที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

๓. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

๔. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

๕. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศกึษาและทีบ่้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR 
CODE และ Paper less  
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๖. ครู มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

๗. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผา่นกระบวนการคิดมาประยุกต์ ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๘. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้
เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมนีโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมติรกับสิ่ งแวดล้อมที่ เ อื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรยีนและชุมชน  
นโยบายที ่๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศกึษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

๒. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ ยนให้เป็นหน่วยงานใหม้ี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เ พ่ือเ พ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตวัชี้วัด 

๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เ พ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

๓. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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๖. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกดัมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

๗. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

๘. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศกึษา 

๙. สถานศึกษาทุกแห่งมรีะบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สว่นที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
1. วิสัยทัศน์  (Vision) 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรคุณภาพและบริการ
ทีเ่ป็นเลิศ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนา ตามศาสตร์พระราชา  และ
พระบรมราโชบาย 
 คุณภาพ หมายถึง บรรลุเป้าหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม บริการที่ดี 
 บริการ หมายถึง ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉับไวบริการ เอาใจใส่งาน ผู้รับบริการพอใจ 
2. พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวชิาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. พัฒนาผู้เรยีนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงพัฒนาภูมิทัศน์ของสำนักงาน และ
หน่วยงานในสังกัดให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจดัการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการนิ เทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและ
สามารถให้บริการที่เป็นเลิศ 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายที่กำหนด 
3. ค่านิยม (Value)                                                                                                                                                                   
 บรรลุเป้าหมาย ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม บริการที่ดี 
4. เป้าหมาย (Goal) 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
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           2. ผู้ เรียนทุกคนได้รับการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพ
และผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21  

3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ สามารถ
ทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย และปรับตัวเ พ่ือเป็น                     
พลเมืองโลกท่ีดี 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ                       
ที ่21 มีทักษะด้านเทคโนโลยี และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถนำไป
ปฏิบัติจริงจนเป็นวิถีชีวิต 

6. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษามีรูปแบบหรือกลไกการนิเทศอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ทีส่่ งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างมีระบบ 
5. กลยุทธ์  (Strategy) 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้มสีมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
4. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
5. การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกบัภัยคุกคามทุกรูปแบบทีมี่

ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรพัย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมัน่การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์   

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จำนวนสถานศึกษาที่จดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที ่๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ  นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสูเ่วทกีารแขง่ขันระดับนานาชาติ 
ตวัชีวั้ด 

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
เป้าประสงค์ 

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้อง
กับทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 
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3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่ อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ด ีสามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

5. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้และเป็นแบบอยา่งด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ตวัชีวั้ด 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชวีิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะทีดี่ สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปลีย่นบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิน่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

2. สถานศกึษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที ่
3. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ

ข้อเท็จจริง เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มโีอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตวัชี้วัด 
๑. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
3. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและครูตามความจำเป็นขาดแคลน 
4. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพฒันา 
               คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนทีม่ีนโยบายและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้
ด้านการสร้างจิตสำนึกการผลิตและบรโิภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทกุโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนทีมี่การจดัทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและ

บริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน สู่ชุมชนคารบ์อนต่ำ 
๕. มีสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์และนำ 3Rs             

มาประยุกตใ์ช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน

ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเ อ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
ตัวช้ีวัด 

๑. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ มีนโยบายและจัดกิจกรรมใหค้วามรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒.  นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์                        
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและทีบ่้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  

3. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้
เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ เ อื้ อต่อการเรียนรู้ของ
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นักเรยีนและชุมชน นักเรียนและสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือ
ลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือลดปริมาณคารบ์อนที่โรงเรียนและชุมชน 

4. ครู และนกัเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐๓. สถานศึกษา                 
มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. ครู มคีวามคิดสร้างสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมได้ 

6. บุคลากรและนักเรียนเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

7. สถานศึกษามีการบูรณาการและนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ 
                  เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศกึษา หรือศูนย์ เครือข่ายการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมทีจ่ะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  

๔. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

๕. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
ตวัชีวั้ด 

๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ

ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
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หน่วยงานทีมี่หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา และหนว่ยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริต และประพฤตมิิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกจิด้านบริหารจัดการศึกษา 

5. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

5. จุดเน้นในการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

1. เรง่รัดแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
2. เร่งรัดการพฒันาทักษะทางคณิตศาสตร์ขัน้พ้ืนฐาน ทั้ง บวก ลบ คณู หาร ของนักเรียน 
3. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
4. พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนด้วยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
5. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการแก่นักเรียน 
6. พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการของนักเรียน 
7. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
8. เสริมสร้างความเข้มแขง็ของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
9. ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการปฏิบัตงิาน 
10. ส่งเสริมความเข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา 
11. พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษา 
12. ส่งเสริม สนับสนุน ศักยภาพในการแข่งขันด้านต่าง ๆ แก่สถานศึกษา 
13. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บรหิารสถานศึกษา คร ูและนักเรียน พัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการเป็น

ประเทศไทย 4.0 
14. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 
15. เสริมสร้างความพร้อมในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน แก่บุคลากร ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู และนักเรียน 
16. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียน    

การสอน 
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6. ความเชื่อมโยงการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                      
                  

 
  
 
  

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าหมาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปน็องค์กรคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 
ยกระดับคุณภาพผู้ เรี ยน  นำ เทคโนโลยีและนวั ตกรรมสู่การพัฒนา ตามศาสตร์พระราชา   
และพระบรมราโชบาย 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาผู้เรยีนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทา งก ารศึ กษ า ให้มีคุณภาพและมี ส มร ร ถนะ ในศตวรรษที่ 21 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงพัฒนาภูมทิัศน์ของสำนักงาน และหน่วยงานในสังกัดให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อ
พัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการนิ เ ทศ เพื่ อ ย กระดั บ คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถให้บริการที่เป็นเลิศ 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายที่กำหนด 

 
 1. ผู้เรยีนมีความรกัในสถาบนัหลักของชาต ิและยึ ดมั่ น การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข มีทัศนคติทีถู่กต้องตอ่บ้านเมือง  
2. ผู้ เ รี ยนทุกคนได้ รั บการศึกษาตาม พระราชบัญญัตกิารศึกษาที่กำหนด อยา่งมคีุณภาพและ ผู้ เ รี ยนที่ มี
ความสามารถพิเศษ ไดร้ับการพัฒนาเต็มศกัยภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21  
3. ผู้เรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ มีศักยภาพในการเป็นผูน้ำ สามารถทำงานเป็นทีม                             
มี ความสามารถในการดำรงชวีิตมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย และปรับตัวเพือ่เป็นพลเมืองโลกทีด่ ี
4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มทีักษะด้าน
เทคโนโลยี และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา และสร้างเสรมิคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มสามารถนำไปปฏบัิติจริงจนเป็นวิถีชีวติ 
6. สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาและสถานศึกษามีรูปแบบหรอืกลไกการนเิทศอย่างเปน็ระบบต่อเนือ่ง ที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศกึษา มเีทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ และมีการกำกับ ติดตาม 
ประเมนิผล และการรายงานผลอย่างมรีะบบ 
 

 

 
กลยุทธ์ที ่1
การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของมนุษย ์

 
 
 

กลยุทธ์ที ่๒ 
การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
เพิ่มความ 
สามารถใน
การแข่งขัน
ให้มีสมรรถนะ 
ในศตวรรษ 
ที่ 21 
 

กลยุทธ์ที ่๓ 
การพัฒนา
และ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
นักเรียน ครู
และ
บุคลากร 
 

กลยุทธ์ที ่5                  
การนำศาสตร์
พระราชาและ
พระบรมรา
โชบายมาใช้
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 
 

กลยุทธ์ที ่4  
การสร้าง
โอกาสและ
ความเท่า
เทียมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

กลยุทธ์ 

กลยทุธ์ที่ 6 การ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองค์กร
ให้มคีุณภาพ
และการบริการ
ที่เป็นเลิศ  ฯ
โดยการนำ           

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมา
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
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ส่วนที่ 4  
การนำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัต ิ

4.1 ตารางการเชื่อมโยง นโยบาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1การ
จัดการศึกษาเพ่ือ
ความมัน่คงของ
มนุษย์ 

 
 
 

๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. จำนวนสถานศึกษาทีน่้อมนำพระบรม             
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กำหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนทุกคน เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์  
 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเปน็พลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์                    
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรกัษาศีลธรรม 
4. จำนวนสถานศึกษาทีจ่ัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติทีดี่ต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีความพร้อมสามารถรับมือกบั
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ อาชญา 
กรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ  

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรปูแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มัน่คง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การคา้
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที ่๒ การ
จัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขนัให้มี
สมรรถนะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

4. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ    
มีทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

6. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความ
ถนดัและความสนใจ นำไปสู่การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

7. ผู้เรียนระดับมธัยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

6. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันระดับนานาชาติ 

8. ร้อยละของผู้เรียนทีมี่ศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การ
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร 
 

7. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มี
การพัฒนาที่สอดคล้องกบัแนวโน้ม
การพฒันาของประเทศ 

9. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคญัตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ               
ที่ ๒๑ (3R8C)  

10.ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปกีารศึกษาท่ีผ่านมา 

 



 
 

 
  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2                                                              หน้า 48 

 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ ๓ การ
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร 
 (ต่อ) 

8.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทำงานร่วมกบัผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สั งคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อ
การวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

12. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มคีวามยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ   

13. รอ้ยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
มีทกัษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ
มีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้ 

10. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
รา่งกายและจิตใจ 

14. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

11. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 
 
 

15. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้
คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้และเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กลยุทธ์ที่ ๔ การ
สร้างโอกาสและ
ความเท่าเทียมเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

12. สถานศึกษากับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดบัพ้ืนที่ รว่มมือใน
การจัดการศึกษา 

16. สถานศกึษาที่มีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

13. สถานศึกษามีคุณภาพ และมี
มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

17. ผู้เรยีนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาทีม่ีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

14. งบประมาณ และทรัพยากร
ทางการศึกษามีเพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ
ข้อเท็จจริง เพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

18. สถานศกึษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและครูตาม
ความจำเป็น 

15. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือให้
ผู้ เรียนได้มโีอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

19. สถานศกึษานำเทคโนโลยีดิจทิัล 
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 การนำ
ศาสตร์พระราชา
และพระบรม           
ราโชบายมาใช้
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

16. สถานศึกษา และสำนักงานเขต
พ้ืนที่มีนโยบายและส่งเสริมให้
นักเรียนและบุคลากรไดร้ับความรู้    
ด้านการสร้างจติสำนึกการผลิตและ
บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

20. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนทีมี่
นโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทีถู่กต้อง
และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค
ทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่
บ้านและชุมชน เช่น การลดใช้สารเคมีจาก
ปุย๋และยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

17. สถานศึกษาสามารถนำ
เทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศ
การเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทกุ
โรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 
๔.๐ 

21. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอน 
ไดออกไซด์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน
ในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less  
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 5 การนำ
ศาสตร์พระราชา
และพระบรมรา
โชบายมาใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
ชวีิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 

18. สถานศึกษา และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีการจัดทำนโยบาย
จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

22. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สถานศึกษามีการปรับปรงุและพัฒนา
บุคลากรและสถานทีใ่ห้เป็นสำนักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน  

19. สถานศึกษามีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่
การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

23. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชน
ได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

20. มีสถานศึกษาต้นแบบและ
สถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบนำขยะ
มาใช้ประโยชน์และนำ 3RS มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค              
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

24. คร ูมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

21. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุง
และพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ
สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เ พ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือ
หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 

25. บุคลากรและนักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรยีน 
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว  

22. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมา
ใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
 

26. สถานศกึษามีการบูรณาการและนำขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือ
ลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่
โรงเรียนและชุมชน 
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กลยุทธ์  เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 6 การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
องค์กรให้มีคุณภาพ
และการบริการที่
เป็นเลิศ โดยการนำ           

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมา
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. สถานศกึษา หรือศูนย์เครือข่าย
การศึกษา มีความเปน็อิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบรหิารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

27. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการศกึษาอย่างเป็นอสิระ 

24. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้อง
ปรับเปลีย่นให้เปน็หนว่ยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าทีส่นับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจดัการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

28. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้รับการพัฒนาใหเ้ป็นหน่วยงานที่มี
ความทนัสมัย ยืดหยุน่ คล่องตวัสูง พร้อมทีจ่ะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานทีมี่หน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ตดิตาม เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจดัการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตำบล 

25. หน่วยงานทุกระดบั มีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ บริหารจัดการตามหลัก              
ธรรมาภิบาล 

29. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
ทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บรหิารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA 

26. หน่วยงานทุกระดับมี
กระบวนการ และการวิธีงบประมาณ
ด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย
การจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

30. สถานศึกษา และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา 

27. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

31. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
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ตารางการเช่ือมโยงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย มาตรการ/แนวทาง และโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
                    ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดง 
ออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรม             
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
  

80 85 
 

 

 

 

 

 

 

 

90 - ส่งเสริม และสนับสนุนให้
สถานศึกษาใช้หลักสูตรเชิงบูรณา
การให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
  โครงการ/กิจกรรม 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพกิจการ
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
2. สร้างจิตสำนึกความรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

✓ ✓ ✓  
 
 
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม ฯ 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๕๓ 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกคน เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดง 
ออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รบัผิด 
ชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

4. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

85 
 
 
 
 
 
 
 

85 

90 
 
 
 
 
 
 
 

90 

95 
 
 
 
 
 
 
 

95 

- ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษา 
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ เป็น
พลเมืองดีของชาติ 
    โครงการ/กิจกรรม 
- ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
- ส่งเสริมและสนบัสนนุให้สถานศึกษา
ใช้หลักสูตรเชิงบรูณาการใหผู้้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลกั
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    โครงการ/กิจกรรม 
- น้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

✓ ✓ ✓ กลุ่มนิเทศ
ติดตาม ฯ 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ
ติดตาม ฯ  



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๕๔ 

 

เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด  
                     ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

85 90 95 - สนับสนุน กำกับ ติดตาม และ
ประเมินสถานศึกษา 
   โครงการ/กิจกรรม 
- สร้างความเข้มแข็งองค์กรสภา
นักเรียน (ค่ายภาวะผู้นำ) 

✓ ✓ ✓ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

  

กลยุทธ์ที่ 2    การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
เป้าประสงค์ที่ 4  ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

6. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

85 90 95 - สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
  โครงการ/กิจกรรม 
- การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

✓ ✓ ✓ กลุ่มนิเทศ
ติดตาม ฯ 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๕๕ 

 

เป้าประสงค์ที่ 5  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

7. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

80 85 90 - ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่ม
ศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด 
และความสนใจ 
   โครงการ/กิจกรรม 
- ติดตามการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 16 จุดเน้นในการ
บริหารงานสของ ผอ.สพป.นศ. 2 

✓ ✓ ✓ กลุ่มนิเทศ
ติดตาม ฯ และ
กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

เป้าประสงค์ที่ 6  ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
 

90 90 95 - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัด
เวทีการแข่งขันระดับภาค 
  โครงการ/กิจกรรม 
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

✓ ✓ ✓ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๕๖ 

 

กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
เป้าประสงค์ที่ 7  หลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการ
พัฒนาของประเทศตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 

ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 2563  2564 2565 2563 2564 2565 

9. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
(3R8C)  
10.ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 
 
 

85 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 

 

95 
 
 
 
 

 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  
   โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ อ่านคล่อง                   
เขียนคล่อง 
2. อ่านออกเขียนได้และลายมือสวย 
3. เขียนได้ลายมือสวย 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้กับครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย 

✓ ✓ ✓ กลุ่มนิเทศ
ติดตาม ฯ 

 
 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๕๗ 

 

เป้าประสงค์ที่ 8  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
                     มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้ 
                     เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

12. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

85 90 95 - ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนที่ให้มีความสามารถดำรง 
ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  โครงการ/กิจกรรม 
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
- ค่ายผู้นำเยาวชน 

✓ ✓ ✓ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 9  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

13. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ
มีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้ 

85 90 90 - ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถเฉพาะ
เพ่ือนำไปสู่การประกอบอาชีพ  
   โครงการ/กิจกรรม 
- การเรียนรู้อาชีพ 

✓ ✓ ✓ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๕๘ 

 

เป้าประสงค์ที่ 10  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

14. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

90 90 95 - ดำเนินการติดตามและ
ตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับ
ประทานอาหารอย่างครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ 
  โครงการ/กิจกรรม 
- พัฒนาการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
ประถมศึกษา สพป.นศ. 2 

✓ ✓ ✓ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 11  ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  
                       และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

15. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการ
การเรียนรู้และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

90 90 95 - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมี
ความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
  โครงการ/กิจกรรม 
- พัฒนาตนเองด้วยระบบดิจิทัล 
และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 

✓ ✓ ✓ กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๕๙ 

 

กลยุทธ์ที่ 4   การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
เป้าประสงค์ที่ 12  สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

16. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

90 90 95 - ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีข้อมูลประชากรวัย
เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  โครงการ/กิจกรรม 
- จัดทำข้อมูล 10 มิ.ย. 

✓ ✓ ✓ กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ 

เป้าประสงค์ที่ 13  สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

17. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน                  
เสมอกัน 
 
 
 
 

90 90 95 - ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรยีน
สร้างความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น 
  โครงการ/กิจกรรม 
- การเสนอของบประมาณจาก
ท้องถิ่น 

✓ ✓ ✓ กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๖๐ 

 

เป้าประสงค์ที่ 14  งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษา 

                         อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

18. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและครูตามความจำเป็น 

85 90 95 - สนับสนุนงบประมาณให้กับ
สถานศึกษา 
  โครงการ/กิจกรรม 
1. ตรวจสอบ และพัฒนา
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การเงินบัญชีและพัสดุ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพครูผู้ปฏิบัติ 
งานพัสดุในระดับสถานศึกษา 

✓ ✓ ✓ กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

เป้าประสงค์ที่ 15  นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

19. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

85 90 95 - ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษา 
นำเทคโนโลยีมาใช้ 
  โครงการ/กิจกรรม 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 

✓ ✓ ✓ กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล ฯ 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๖๑ 

 

กลยุทธ์ที่ 5   การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 16 สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่มีนโยบายและส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้  ด้านการสร้างจิตสำนึกการผลิตและบริโภค 
                      ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

20. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่มี
นโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้อง
และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน เช่น การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและ
ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

90 90 95 - ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
จิตสำนึกการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ/กิจกรรม 
- สพป.นศ. 2 คัดแยกขยะ                 
มูลฝอย 

✓ ✓ ✓ กลุ่มอำนวยการ 

เป้าประสงค์ที่ 17 สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมา 
                      ประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

21. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนได                  
ออกไซด์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less  

90 90 95 - ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอน
ต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศ 
  โครงการ/กิจกรรม 
- สนับสนุนให้โรงเรียนลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

✓ ✓ ✓ กลุ่มอำนวยการ 

 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๖๒ 

 

เป้าประสงค์ที่ 18 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

22. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

85 90 95 - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เป็น
สำนักงานสีเขียวต้นแบบ  
   โครงการ/กิจกรรม 

- สำนักงานสีเขียว 

✓ ✓ ✓ กลุ่มอำนวยการ 

เป้าประสงค์ที่ 19 สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำ 

                      สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

23. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรม
ที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand ๔.๐ 
 

 

85 90 95 - ส่งเสริมให้นำสื่อนวัตกรรมมา
ประยุกตใช้ในโรงเรียน 
  โครงการ/กิจกรรม 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ กลุ่มอำนวยการ 

 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๖๓ 

 

เป้าประสงค์ที่ 20 สถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์และนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
                      กับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

24. ครู มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

80 85 90 - ส่งเสริมให้ครูมีจิตสำนึกด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  โครงการ/กิจกรรม 
- สร้างจิตสำนึกท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

✓ ✓ ✓ กลุ่มอำนวยการ 

เป้าประสงค์ที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)  
                 เพื่อให้ มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

25. บุคลากรและนักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน 
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 

85 90 95 - ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
ลดการใช้พลังงาน 
  โครงการ/กิจกรรม 
- ลดการใช้พลังงาน 

✓ ✓ ✓ กลุ่มอำนวยการ 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๖๔ 

 

เป้าประสงค์ที่ 22 สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

26. สถานศึกษามีการบูรณาการและนำขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพ่ือลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่
โรงเรียนและชุมชน 

80 85 90 - ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษา 
บูรณาการและนำขยะมาใช้
ประโยชน์ 
  โครงการ/กิจกรรม 
- คัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณ
คาร์บอน 

✓ ✓ ✓ กลุ่มอำนวยการ 

กลยุทธ์ที่ 6    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริหารที่เป็นเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 23  สถานศึกษา หรือศูนย์เครือข่ายการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ  
                       ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

27. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
 
 
 

 

90 90 95 - สนับสนุนให้อำนาจการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
  โครงการ/กิจกรรม 
- กระจายอำนาจการบริหาร
การศึกษา 

✓ ✓ ✓ กลุ่มอำนวยการ 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๖๕ 

 

เป้าประสงค์ที่ 24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ 
                      ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

28. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เ พ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตำบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80 85 90 - ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย 
  โครงการ/กิจกรรม 
- พัฒนาสถานศึกษายุคดิจิทัล 

✓ ✓ ✓ กลุ่มอำนวยการ 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๖๖ 

 

เป้าประสงค์ที่ 25  หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

29. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุก
ระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก                      
ธรรมาภิบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

90 95 95 - ส่งเสริมให้หน่วยงาน และ
สถานศึกษาปลอดการทุจริต 
  โครงการ/กิจกรรม 
- สพป.นศ. 2 เขตสุจริต 

✓ ✓ ✓ กลุ่มนิเทศ
ติดตาม ฯ 

 
เป้าประสงค์ที่ 26 หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

                      โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

30. สถานศึกษา และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร
จัดการศึกษา 
 

80 85 90 - สนับสนุนภารกิจด้านการ
บริหารจัดการ 
   โครงการ/กิจกรรม 
- สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน 

✓ ✓ ✓ กลุ่มนโยบาย
และแผน 



  
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  หน้า ๖๗ 

 

เป้าประสงค์ที่ 27 หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

                             และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทาง/มาตรการ 
ปีท่ีดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2563  2564 2565 2563 2564 2565 

31. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 85 90 - ส่งเสริมให้สถานศึกษานำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารจัดการ 
   โครงการ/กิจกรรม 
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

✓ ✓ ✓ กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ป ีสู่การปฏิบัติ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ขึ้นเพ่ือเป็นเครือ่งมือในการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบ
มีทิศทางที่เป็นระเบียบแบบแผน ที่มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่
กำหนด การดำเนินงานจะเกิดผลลัพธ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับแนวคิด 
ค่านิยม เป้าหมาย วิธี และกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ จะต้องทำให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆที่เกี่ยวข้องยอมรับแนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ และพร้อมนำแนวทางดังกล่าวไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การระดมทรัพยากร แสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและ
สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้กำหนดแนวทางในการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ 

2. มีการเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และค่านิยม ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพือ่ให้การนำแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา และกลุ่มต่าง ๆ ตามแนวทาง/
มาตรการรวมถึงแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพฒันาการศึกษา 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่มุ่งการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จ ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน 
และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ปี             
(พ.ศ.2563 - 2565) เพ่ือหาข้อสรุปผลการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้                                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร การประเมินขั้นตอนนี้เพ่ือทราบข้อมูลความสำเร็จและ                        
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ความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจสำหรับการดำเนินงานใหม่ รวมทั้งการ
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับท่ีไดป้ระเมิน 
แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.1 สร้างระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3 ระยะเวลา ดังนี้ 
      - ระยะก่อนการดำเนินงานหรือก่อนเริ่มโครงการ/กิจกรรม เป็นการประเมินบริบท สภาวะ

ก่อนการดำเนินการ 
      - ระยะระหว่างดำเนินการ เป็นการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าในระยะที่กำลัง

ดำเนินงานเพื่อศึกษาว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการดำเนินงาน ทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอก                
ทีม่ีผลกระทบต่อการดำเนินงาน 

      - ระยะการประเมินผลหลังการดำเนินงาน เป็นการประเมินผลภายหลังจากสิ้นสุดแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อสรุปว่ามีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจน
ผลกระทบทั้งบวกและลบ 

1.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการประเมินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน 
กลุม่เป้าหมายผู้รับบริการการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนได้รับทราบผลการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.3 ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องสภาพการณ์ปัจจุบัน 
3. ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ (Key Success Factors)  
 การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะประสบความสำเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาได้ 
หน่วยงานทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานและม ี                 
การทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จใหท้ันต่อการเปลี่ยนแผลงที่เกิดขึ้นในแต่ละบริบท 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย ซึ่งต้องดำเนินการดังนี้ 
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรในสังกัดใน
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนระดับการศึกษา                          
ขัน้พื้นฐาน 
 2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษา                   
ขัน้พื้นฐานของหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและเชื่อมโยงกลยุทธ์และแนวทางมาตรการให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์                
การบริหารจัดการศึกษา มีคณะกรรมการกำกับดูแลให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็น
กลไกสนับสนุนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม 
 3. การจัดให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเสมือนแผนแม่บทด้านการบริหารการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการ 
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พัฒนาที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์และแนวทาง/มาตรการของแผนพัฒนาการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหลักในการ
พิจารณา เพ่ือให้การดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาท่ีกำหนด 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าว
ข้างต้นเป็นสำคัญ หากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินการ และผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได ้              
ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทของตนและรวมพลังดำเนินงานตามกลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการ
ทีก่ำหนด ย่อมส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุผลสำเร็จตาม
วสิัยทศัน์และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนตามความมุ่งหวัง 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒ 
ที ่25/๒๕63 

               เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  
……………………………………………….. 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำหนดให้รัฐต้องพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดให้มแีผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ภายใต้บทบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่ ใช้ เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรทางการศึกษา  ทั้งในระดับกระทรวง เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นส่วนราชการที่จะต้อง
ขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เ พ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 สำหรับ
ใช้เป็นกรอบ ทิศทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  ดงันี้ 
1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าทีก่ำหนดแนวทางการดำเนินงาน อำนวยความสะดวก ให้
คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการ 
1.2 ว่าที่ร.ท.สุเวศ  กลับศรี   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   รองประธานกรรมการ 
1.3 นายมังกรแกว้  ดรุณศิลป์   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2   รองประธานกรรมการ
1.4 นายสุวิทย์  ใจห้าว         รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   รองประธานกรรมการ 
1.5 นายสมชาติ ไกรแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   รองประธานกรรมการ 
1.6 นางประชุมพร  ไศลแก้ว   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.7 นายพินิจ  ขุนนุ้ย     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             กรรมการ 
1.8 นายวิจัย  ไกรสิทธิ์     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ            กรรมการ 

          1.9 นายโกศล  มณีชัย    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ  กรรมการ 
1.10 นายอธิคม นาคฤทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี       กรรมการ 
1.11 นายพิชัย  อิ่มด้วง                  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคร ูฯ                  
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          1.13 นางสุธิณี  ทรงอาวุธ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
 1.14 นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ    กรรมการ 
          1.15 นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
 1.16 นางสิริพร  บัวจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    กรรมการและผช.เลขานุการ 
 1.17 นางสาวสุฑา แดงขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      กรรมการและผช.เลขานุการ 
2. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 มีหน้าที่ศึกษา 
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดมความคิดเพ่ือกำหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำร่างแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  ประกอบด้วย  

2.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 2    ประธานกรรมการ 
2.2 ว่าที่ร.ท.สุเวศ  กลับศรี   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2    รองประธานกรรมการ 
2.3 นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต  2   รองประธานกรรมการ      
2.4 นายสุวิทย์  ใจห้าว         รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   รองประธานกรรมการ           
2.5 นายสมชาติ ไกรแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   รองประธานกรรมการ       
2.6 นางประชุมพร  ไศลแก้ว   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
2.7  นายพินิจ  ขุนนุ้ย     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             กรรมการ 
2.8  นายวิจัย  ไกรสิทธิ์     ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ            กรรมการ 

          2.9 นายโกศล  มณีชัย    ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงนิ ฯ         กรรมการ 
2.10 นายอธิคม นาคฤทธิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี       กรรมการ 
2.11 นายพิชัย  อิ่มด้วง                  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคร ูฯ                  กรรมการ 

          2.12 นางสาวสฎุารัตน์ เกษา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ              กรรมการ 
          2.13 นางสุธิณี  ทรงอาวุธ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
 2.14 นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ    กรรมการ 
          2.15 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่อม  

(ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ในก.ต.ป.น.)      กรรมการ  
 2.16 นายอนันต์ มีแก้ว             ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 2              กรรมการ 
 2.17 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ            กรรมการ 
 2.18 นางอรชร ดำประสงค์       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส                         กรรมการ 
 2.19 นายวันชัย  วงศ์ศิลป์         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี                            กรรมการ   
           2.20 นางอาภรณ์  อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง           กรรมการ 
           2.21 นายอำนวย ดำประสงค ์      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ                    กรรมการ 

2.22 นายเสรี  ริยาพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณาราม           กรรมการ 
           2.23 นางดวงพร หวานเย็น ครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังหีบ            กรรมการ 
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2.24 นางจำเริญสุข  ภู่ดอก       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
 2.25 นางวิภาวี  ด้วงฉีด           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                       กรรมการ           
  2.26 นางทพิวรรณ์ พัลวรรณ   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ                         กรรมการ 

2.27 นางเสาวณี   แก้วมรกต    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
          2.28 นางนิศากร  ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
          2.29 นางทัศนันท์ รักษ์กำเนิด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ          กรรมการ 
          2.30 นางพรทิพย์  รัตนบุรี       นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ 
 2.31 นางสกรีนรักษ์  บุญมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ 
          2.32 นางธนวรรณษ ์ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          กรรมการ 
          2.33 นางกชมล  วิชยัดิษฐ        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
 2.34 นางสุภัตรา จิตโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ         กรรมการ                
           2.35 นายถาวร  ปลอดชูแก้ว     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
           2.36 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
  2.37 นางปิยกมล  พูลเสน        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ 
  2.38 นางสาวปรีดา  จำนงจติ    ศึกษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  2.39 นางบำเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  2.40 นางสายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
  2.41 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 2.42 นายนิติธร ปิลวาสน ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 2.43 นายจำรัส สุขเล็ก  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ                    
 2.44 นางพุทธชาติ  ทวี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 2.45 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
           2.46 นายปริวัติ  รตันบุรี         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ           กรรมการ   
           2.47 นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนนัท ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                        กรรมการ 
    2.48 นายอภิสิทธิ์  นิระโส       ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์                                กรรมการ 
           2.49 นางสาวสลีวล ี เรืองรักษ์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
           2.50 นางสิริพร  บวัจันทร์          นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ 
           2.51 นางสาวสุฑา แดงขาว        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ 
           2.52 นางปรีดา พิพัฒน์ผล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ  
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3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าทีเ่บิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนถึงจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบการประชุม และตรวจเอกสารหลักฐานการเงิน ประกอบด้วย 
 3.1 นายโกศล  มณีชัย        ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงนิ ฯ  ประธานกรรมการ 
          3.2 นางจิราพร  เรือนสูง      นักวชิาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
          3.3 นางวาสนา  อนรุักษ์      เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน         กรรมการและผช.เลขานุการ 
4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับรายงานตัว  มีหน้าที่ประสานงานและรับรายงานตัว ผู้เข้าร่วม
ประชุมตามโครงการ ฯ    ประกอบด้วย 
 4.1 นางสาวสุฑา  แดงขาว      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 4.2 นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์ เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน                                       กรรมการ 
 4.3 นางปรีดา  พิพัฒน์ผล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร  มีหน้าที่จัดทำเอกสารรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้สำเร็จ
ลุล่วง ทันตามเวลาทีก่ำหนด ประกอบด้วย 

5.1 นางสาวสีลวลี  เรืองรักษ์   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน             ประธานกรรมการ 
5.2 นางปรีดา พิพัฒน์ผล       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                กรรมการ  

          5.3 นายปริวัติ  รัตนบุรี         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                กรรมการ 
 5.4 นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                            กรรมการ  
 5.5 นายอภิสิทธิ์  นิระโส        ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์                                    กรรมการ 
 5.6 นางสิริพร  บัวจันทร์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ                                        
          5.7 นางสาวสุฑา แดงขาว       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผช.เลขานุการ                

  ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3  กุมภาพันธ์  ๒๕63 

          สั่ง ณ วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

                                                               
                                                        (นายมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์) 
                                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 

 


