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ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต ๒

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



ค ำน ำ 

              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 4  
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา 20 “เพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่ต้องใช้แต่ละงานหรือโครงการ และ
ต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย” 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบนโยบายในการด าเนินงานให้
เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ และใช้เป็นคู่มือในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
              ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงาน  
สถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะได้น า ไปเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป 

 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 
                                                                       



สารบัญ 
ค าน า    หน้า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า ๑ 
 ความเป็นมา ๑ 
 สภาพทั่วไป ๒ 
 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๓ 
 โครงสร้างการบริหาร ๔ 
 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานศึกษาในสังกัด ๕ 
 ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ๖ 
 ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา ๗ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) ๑๓ 
ส่วนที่ ๒ ความเชื่อมโยงนโยบาลและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๑๗ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราฃอาณาจักรไทย ๑๗ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ ๒๐ ปี ๑๘ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๒๐ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ ๒๐ ป ี ๒๔ 
 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ๒๗ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓๓ 
ส่วนที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓๕ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) ๓๕ 
 พันธกิจ (Mission) ๓๕ 
 เป้าประสงค์ (Goal) ๓๕ 
 กลยุทธ์  (Strategy) ๓๖ 
 จุดเน้นในการปฏิบัติ ๔๑ 
 ค่านิยม (Value) ๔๑ 
 ความเชื่อมโยงการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔๒ 
ส่วนที่ ๔ การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏบิัติ ๔๓ 
 ตารางการเชื่อมโยงนโยบาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ ๔๓ 
 ตารางการเชื่อมโยงนโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ๔๙ 
 มาตรการ/แนวทางและโครงการ/กิจกรรม ๔๙ 
ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี สู่การปฏิบัติ ๗๖ 
 การติดตามและประเมินผล ๗๖ 
 ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ ๗๗ 
ภาคผนวก 
 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2564) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

 

 

บทที่ 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 แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน 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
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ                    
ในด้านต่าง 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 และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาทีก่ำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น 
    1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    1.3 ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
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
กำกบั 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 ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
           2.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 กลุ่มกฎหมาย
และคดี 
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ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 

 จากการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้วิ เคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อมูลสถานศึกษา  ด้านโอกาส                
ทางการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือนำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาและกำหนดกรอบกลยุทธ์  ในแผนพัฒนาการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
       1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
           1.1  ข้อมูลจำนวนประชากรวยัเรียน  

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5  ปี ปีการศึกษา 2561 - 2563 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1 ทุ่งสง 4,653 4,448 4,179 
2 ทุ่งใหญ่ 3,046 2,904 2,779 
3 บางขัน 2,324 2,213 2,065 
4 นาบอน 986 982 1,029 
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 14,013 
 
ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ปีการศึกษา 2561 - 2563 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1 ทุ่งสง 8,553 8,620 8,701 
2 ทุ่งใหญ่ 5,982 6,073 6,016 
3 บางขัน 4,554 4,548 4,520 
4 นาบอน 1,899 1,902 1,826 
5 ถ้ำพรรณรา 1,683 1,782 1,685 
6 ฉวาง 3,992 4,050 4,052 
7 พิปูน 1,326 1,343 1,312 
8 ช้างกลาง 2,139 2,196 2,160 

รวม 30,128 30,515 30,272 
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ตารางท่ี 3  จำนวนประชากรกลุ่มอายุ 12 - 14  ปี ปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกรายอำเภอ  
 

ที ่ อำเภอ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1 ทุ่งสง 4,062 4,232 4,370 
2 ทุ่งใหญ่ 2,703 2,758 2,848 
3 บางขัน 2,111 2,161 2,194 
4 นาบอน 846 876 883 
5 ถ้ำพรรณรา 736 761 819 
6 ฉวาง 1,948 1,900 1,892 
7 พิปูน 616 621 622 
8 ช้างกลาง 1,090 1,072 1,071 

รวม 14,112 14,381 14,699 
     ที่มา : กรมการปกครอง พ.ศ.2561 – 2563 
 

        1.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 

ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2563   
              ระดับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อนุบาล 1 1,020 811 867 
อนุบาล 2 2,832 2,678 2,657 
อนุบาล 3 3,465 3,298 3,140 
รวมระดับก่อนประถม 7,317 6,787 6,664 
ประถมศึกษาปีที่ 1 4,362 4,462 4,305 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4,142 4,112 4,366 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4,204 4,075 4,135 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4,082 4,186 4,133 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4,195 4,011 4,233 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,869 4,134 3,989 
รวมระดับประถมศึกษา 24,854 24,980 25,161 
มัธยมศึกษาปีที่  1 1,370 1,237 1,304 
มัธยมศึกษาปีที่  2 1,209 1,214 1,120 
มัธยมศึกษาปทีี ่ 3 1,132 997 1,066 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,711 3,448 3,490 

รวมทั้งหมด 35,882 35,215 35,315 
      ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2561 - 2563   
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ตารางท่ี 5  จำนวนนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 – 2563 จำแนกตามระดับ 
 

ปีการศึกษา ชั้น อ. 1 ชั้น ป.1 ชั้น ม. 1 รวม 
ปีการศึกษา 2561 1,020 4,362 1,370 6,752 
ปีการศึกษา 2562 811 4,462 1,237 6,510 
ปีการศึกษา 2563 867 4,305 1ล304 6,476 
ที่มา : ข้อมูล 10 มิ.ย. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ปี 2561 - 2563   
 

 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 3,764 4,134 
    - จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,835 3,764 4,134 
    - คิดเป็นร้อยละ 97.24 100 100 
นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1,038 1,001 997 
     - จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  906 998 924 
     - คิดเป็นร้อยละ    87.28 99.70 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 
ด้านภาษา 54.26 56.15 49.90 
ด้านคำนวณ 39.26 51.05 49.50 
ด้านเหตุผล 46.42 50.73 - 
รวมความสามารถทั้ง 3 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 5.392 
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. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 78  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา 199  
3. ครูสายผู้สอน 1,399  
4. ครูผู้ช่วย 385  
5. พนักงานราชการ 60  
6. ลูกจ้างประจำ  57 โรงเรียน 
7. ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง,ครูพ่ีเลี้ยง,ครูธุรการ,ครูวิทย์-คณิต,ภารโรง) 301 โรงเรียน 

รวม 2,479  
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2564 
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ตารางท่ี 11  จำนวนข้าราชการครูจำแนกตามวิทยฐานะ 

กลุ่ม 
ระดับตำแหน่ง/จำนวน 

ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 รวม (คน) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 0 2 46 151 0 199 
2. ครูสายผู้สอน 0 489 342 568 0 1,399 
3. ครูผู้ช่วย 385 0 0 0 0 385 

รวม 385 491 388 1,107 0 2,166 
ที่มา  :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 

ตารางท่ี 12 จำนวนข้าราชการครู / ครูอัตราจ้าง จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

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

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 0 16 178 5 199 
2. ครูสายผู้สอน 0 1,057 342 0 1,399 
3. ครูผู้ช่วย 0 385 0 0 385 

รวม 0 1,458 520 5 1,983 
ที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  2 ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564 

ตารางท่ี 14  อัตราคร ู: นักเรยีน  ปีการศึกษา 2561 - 2563  

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน จำนวนคร ู อัตราครู:นักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 35,882 2,133 1 : 16.82 
ปีการศึกษา 2562 35,215 2,051 1 : 17.17 
ปีการศึกษา 2563 35,315 2,157 1 : 16.37 
ที่มา  :  จำนวนครูและนักเรียน ข้อมลู 10 มิ.ย. ปี 2561 – 2563  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 

            3.2  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางที ่15  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของสำนักงานรับรอง 
                มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี่ 

 ที่มา :   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

ระดับ 

จำนวน
สถานศึกษาท่ี

รับการประเมิน
ทั้งหมด 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ด้านกระบวนการ

บริหารและการจัดการ 

ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ดี ดีมาก ดีเยี่ยม ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ปฐมวัย 17 10 7 - 6 11 - 9 8 - 
ประถม -

มัธยมศึกษา 
17 6 10 1 3 12 2 4 12 1 
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 3.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ า
นครศรีธรรมราช เขต 2  

ตารางท่ี 16 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

2.84 (ดีมาก) 4.51 (ดีเยี่ยม) 4.22 (ดีเยี่ยม) 

 

ตารางท่ี 17  ผลการติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงาน 
                 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2563 
  

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ดี 4 (ดีมาก) 5 (ดีเยี่ยม) 

 

ตารางท่ี 18 ผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
                ในการปฏิบัติราชการ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

4.14216 (คุณภาพ) 4.55193 (คุณภาพ) 4.30663 (มาตรฐานขั้นสูง) 

 

ตารางท่ี 19 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                 (ITA) 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

83.85 83.58 85.59 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis) 
 ในการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถสรุปความคิดเห็นจากการศึกษาและ
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (Internal Environment Analysis)              

1.  จุดแข็ง (Strength) 
           การประเมินสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดแข็งเป็นการประเมินจุดเด่น หรือจุดแข็ง ภายในของ               
การดำเนินการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดแข็งพบว่ามีดังนี้ 
    1.1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย S1 : Structure & Policy 
              1) มีคำสั่งมอบหมายแก่บุคลากรที่ชัดเจน 
             2) มีนโยบายในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน 

          1.2 ด้านบริการและผลผลิต S2 : Service & Product 
                1) ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ ได้รับโอกาสเขา้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
จนจบหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
                      2)  สถานศึกษาในสังกัด มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                3) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมดีเด่นเป็นแบบอย่าง/ต้นแบบ  ได้แก่  
                    (1) สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

         (2) สถานศึกษาพอเพียง 
         (3) สถานศึกษาส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
         (4) สถานศึกษาสีขาว 
         (5) โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
         (6) ค่ายลูกเสือสำโรงเป็นแหล่งรู้ที่มีความพร้อมในการบรกิารด้านการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

           1.3 ด้านครูและบุคลากร M1 : Man 
                 1) อัตรากำลังครูในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช  เขต 2 มีเพียงพอเกินเกณฑ์อัตรากำลังที ่กคศ. กำหนด  
                2) ครูและบุคลากรทางการศกึษา  มีความเข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                3) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริหารจัดการองคก์รให้มคีุณภาพ 
ประสิทธิภาพ  ทำให้เกิดการพัฒนางานสู่ระบบสมัยใหม่ 
           1.4 ด้านงบประมาณ M2 : Money 
                 1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
                 2) ปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี   
                        3)  มีแผนกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 
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 1.5 ด้านสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ M3 : Materials 
               1) มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณท์างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี 
ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

          2) มีระบบรบั-ส่งหนังสืออิเลคทรอนิคส์ มีบุคลากรที่ดูแลด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 
          1.6 ด้านการบริหารจัดการ  M4 : Management 
               1) มีนโยบายในการบริหารระบบจัดการคุณภาพและการบริหารจัดการที่                
มุ่งผลสัมฤทธิ์ภายใต้  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ชัดเจน  
               2) การบริหารจัดการในรูปแบบศูนย์เครือข่ายทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง โดยการจัดสรร
งบประมาณให้ศูนยเ์ครือข่าย จัดกิจกรรมร่วมกัน และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับศูนยเ์ครือข่าย 
        2. จุดอ่อน (Weakness) 
            การประเมินสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดอ่อนเป็นการประเมินจุดด้อยภายในของการดำเนินการ
ให้ภารกิจขององค์กรทีไ่ม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อนพบว่ามีดังนี้ 
            2.1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย S1 :  Structure & Policy 
                1) การประสานงานของหน่วยงาน/องคก์ร ยังขาดระบบการประสานที่มีประสิทธิภาพ 
                2)  บุคลากรบางลักษณะงาน  ไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกนัได ้ ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน ขาดการวิเคราะห์ภาระงานที่เป็นระบบและทดแทนกันได้ 
            2.2 ด้านบริการและผลผลิต S2 : Service & Product 
                 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย ต่ำกว่าเป้าหมายและไม่ถึงร้อยละ 50 
                2) ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคดิสังเคราะห์  คิดไตร่ตรอง คิดอย่างม ี
วิจารณญาณ และคิดอย่างมีวิสัยทัศน์  
                3) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ  
โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
                      4)  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมยังไมไ่ด้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 5) นักเรยีนส่วนหนึ่งยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  โดยเฉพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์สุจริต 
                6) การพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและการบริการไม่สามารถบริการทาง 
วิชาการได้เต็มประสิทธิภาพ 

     7) สมรรถนะภาษาท่ีสองของนักเรียนมนี้อย ไม่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

      2.3 ด้านครูและบุคลากร M1 : Man 
                 1)  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับยังดำเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
หน่วยงานไม่วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการพัฒนาอย่างจริงจัง 
                 2)  การเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของบุคลากรให้สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์น้อย ทั้งนี้
เพราะบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย 
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        3) ครแูละบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน เนื่องจากขาดความรู้ และทักษะในการใช้ ICT 

        4) บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ทำให้เกิดความไมค่ล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ขาดการวิเคราะห์ภาระงานทีเ่ป็นระบบ 
      2.4 ด้านงบประมาณ M2 : Money 
                  1) การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังไมมี่ประสิทธิภาพ  เนื่องจากไม่มี
แผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน 
                  2) การจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้การดำเนินงานในบางโครงการต้องเร่งรีบ  และซ้ำซ้อนกัน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 

2.5 ด้านสื่อ วัสดุ/อุปกรณ์ M3 : Materials 
                 1) การใช้วัสดุ อุปกรณ์ยังไม่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าขาดการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ท่ีดี  
                 2) อุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
            2.6 ด้านการบริหารจัดการ  M4: Management 
                 1) การจดัระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพป.และสถานศึกษาที่สนับสนุนการบริหาร 
จัดการไม่สมบูรณ์ เนื่องจากบุคลากรขาดความตระหนกัและทักษะในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
                 2) การนำระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ ยังไม่มีความคล่องตัว บุคลากร                  
ยังขาดองค์ความรู้ในการนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ 
                 3) การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานยังไมมี่ประสิทธิภาพ                   
ขาดระบบการจัดการที่ดี และการสรา้งความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

            4) การนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ยังไมเ่กิดผล 
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากบุคลากรทุกระดับยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการ ให้ เป็นไป             
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก              

     1. โอกาส (Opportunity) 
         การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาสเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมให้การ
ดำเนินการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์โอกาส พบว่ามีดงันี้ 
         1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  S : Social & Culture 
              1) ประชากรในพ้ืนที่นครศรีธรรมราชมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งผลต่อความพร้อมในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
              2) ขนบธรรมเนียมประเพณี ทำให้ชุมชนแข็งแรง มีความพร้อมในการจัดการศึกษาส่งผลดีใน
การบริหารจัดการ 
             3) ภาวะครอบครัวที่มีความพร้อม ทำให้การบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพ 
             4) ความเจริญก้าวหน้าของชุมชน การคมนาคม ที่คล่องตัว ทำให้จัดการได้เต็มที่ 
             5) ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
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         1.2 ด้านเทคโนโลยี T : Technology 
               1) ความเจริญและการเปลี่ยนแปลงเป็นผลดีต่อการสื่อสาร   ก่อให้เกิดความคล่องตัว 
ในด้านบริหารจัดการศึกษา 
               2) สังคมและชุมชนมีความเขม้แข็ง ช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
        1.3 ด้านเศรษฐกิจ E : Economic 
               1) มีกำลังแรงงานในชุมชนสามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 
               2) มีการใช้ข้อมูลเพ่ือจัดสรรงบประมาณได้อย่างทั่วถึง ทำให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
         1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย P : Political & Legal 
               1) ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้การบริหารจัดการมีความคล่องตวัขึน้ 
               2) บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ เป็นตัวขับเคลื่อน จึงมีความพร้อมส่งผลต่อการบริหารจัดการ  
               3) ทำให้ทราบทิศทางและมีความรอบคอบในการบริหารจัดการ 
      2. อุปสรรค (Threat) 
         การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกด้านอุปสรรคเป็นการประเมินปัจจัยภายนอกที่คุกคาม             
ต่อการดำเนินการให้ภารกิจขององค์กรไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจากการวิเคราะห์อุปสรรคพบว่ามีดังนี้ 
        2.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม  S : Social & Culture 
               1) ครอบครัวที่แต่งงานในวัยที่ไม่มีความพร้อม จะขาดความรูค้วามเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตร              
มีผลต่อคุณภาพการศึกษา 
               2) ความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 

   3) ด้านยาเสพติด ร้านเกมส์ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต 

   4) สังคมมีความเจริญทางคมนาคมทำให้ประสพภัยการเกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้น 
               5) ประชากรวัยเรียนมีค่านิยมที่ผิด ๆ ทำให้เกิดความฟุ่มเฟือยส่งผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.2  ด้านเทคโนโลยี T : Technology 
1) การใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพของการบริหารจัดการ  

               2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการยอมรับของสังคม ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
    2.3 ด้านเศรษฐกิจ E : Economic 
               1) ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลกระทบด้านการศึกษา 
        2) ขาดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ  

   2.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย P : Political & Legal 
         1) ขาดความเสมอภาค และเท่าเทียมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

              2) ผลทางการเมอืงทำให้การบริหารจัดการในบางโอกาสมีปัญหาต่อคุณภาพการศึกษา 
                    3)  การบริหารจัดการขาดความเป็นเอกภาพส่งผลกระทบในการบริหารโดยเฉพาะงานบุคคล  
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ส่วนที่ 2 
ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง                      
พ.ศ. 2564) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้ ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทาง/มาตรการ และ
โครงการที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) คำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อ 25 กรกฎาคม 2563 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงนโยบายต่าง 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              
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
  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 และมีความรับผิดชอบต่อครอบครวั ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
  ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน 
  ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำใน
การศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพคร ู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การ
บริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้นำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
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(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าทีข่องสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 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
แตส่ิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ช่วยกันสร้างคนดใีห้แก่บา้นเมือง 
  ด้านที่ 3 มีงานทำ และมีอาชีพ  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุง่มั่นให้เด็กและเยาวชนรักงาน 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
ยุทธศาสตร์ในการดำเนนิงานไว้ 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 
       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
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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 เพ่ือ
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 รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของ
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 และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้ งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ      
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการ
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เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อนัจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง      
     ยุทธศาสตร์ที่  6 ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                       
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของ
รัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมยั 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
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไมเ่ลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก 
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”และ “คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา” 
 วิสัยทัศน์ 
 “สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
 กรอบวิสัยทศัน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรยีมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบที่แผนพัฒนา ฯ ฉบับที ่12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
ทีก่ำหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจาก
ภายในและภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาส
และความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการตอ่ยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้
แผนพัฒนา ฯ ฉบับต่อ ๆ ไป  ดังนั้น การพัฒนาประเทศไทยระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ดังนี้ 
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 1. วัตถุประสงค์ 
    1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มรีะเบียบวินัยค่านิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรพัยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้ เสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมทีเ่ขม้แข็งมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ 
  1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่ งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพฒันาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศมีบทบาทนำและสร้างสรรค์
ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและโลก 
      2. เป้าหมายรวม  
 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการ พัฒนาของแผนพัฒนา ฯ            
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมือง ต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่ากันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2.2 ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกจิฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เขม้แข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้ เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึน้ และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ขั้นสูงใหม ่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมเีสถียรภาพ 
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 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดีและเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี
ความพร้อมที่จะปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศมีส่วนร่วมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 
      2.6 มีระบบบริการจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน ภาครบัในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการปัญหาคอรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่มีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ
อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้ น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
      3.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพและใจที่ดีมีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบัน
ทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชนและภาคเอกชนที่
ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทัง้ยังเป็นทุนทางสังคมสำคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
    3.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้
ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและ
การใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้าง
โอกาส ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความ
ช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพสำหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ำสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี 
และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการ
เขา้ถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพี่อการลดความเหลื่อมล้ำ 
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    3.3 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา และ
ข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ  ขยายตัวอย่างช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นเศรษฐกิจเติบโต
ได้ตามศักยภาพและเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผลิตภาพการผลิตของประเทศมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
ภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
  3.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้าทายที่
ต้องเร่งดำเนินการในช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และ
ยั่งยืน ให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยสำคัญตอ่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 3.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 
และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง 
ภูมภิาคและท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579 
 3.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่าง
เป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ     
ต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการ
ในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทำธุรกิจในต่างประเทศ 
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 3.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออำนวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย 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
เป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับคุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ทำให้มีโอกาสเป็นเขตเศรฐกิจชั้นนำของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการ
เปิดพื้นท่ีเศรษฐกจิใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก คิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาสโดยมุ่งเน้นกาพัฒนา
และขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศและขณะเดียวกันก็
เป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรีเปิดกว้าง 

และเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการประกอบธุรกจิดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาด
ใหม่ 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 
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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 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
 4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

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

    เป้าหมายสุดทา้ย (Ends)  
       1. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
ที่มีอยู่ในตัวตนของแตล่ะบุคคล 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
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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
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21  
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6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฐพล ทีปสุวรรณ)  
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7. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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สว่นที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

ด้วยสำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีหน้าที่ในการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 
โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการ
ดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ จึงได้เชื่อมโยงนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การบูรณาการของกระทรวงต่าง ๆ และบริบทในพ้ืนที่จังหวัด 
บนพืน้ฐานการมีส่วนร่วม จึงได้กำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์  (Vision) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรชั้นนำ น้อมนำ
ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
2. พันธกิจ (Mission) 
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และพัฒนาศักยภาพ คุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นมืออาชีพ  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 
 5. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และศาสตรพ์ระราชา สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. เป้าประสงค ์(Goal) 
           1. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ         

อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
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4. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริ เริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี 
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย                       
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่
ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้นทุกด้านและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี 

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ  

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
8. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  

Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
4. กลยุทธ์ (Strategy) 
          1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 
          2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     4. การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
     5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

6. การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้องเปน็พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มคี่านิยมที่ พึงประสงค์  

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

4. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมรา โชบายด้านการศึกษ าของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดทีถู่กต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลยุทธ์ที ่๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้มีสมรรถนะในศตวรรษที ่21 
เป้าประสงค์ 

๑. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สรา้งนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

๓. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทกีารแข่งขันระดับนานาชาติ 
ตวัชีวั้ด 

๑. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ทีส่อดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑  

๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์  
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที ่๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร 
เป้าประสงค์ 

๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเ้พ่ือการวางแผนชีวิต ทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัตไิด ้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
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4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

5. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรกึษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้และเป็นแบบอยา่งด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
ตวัชีวั้ด 

๑. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C)  
๒. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑท์ี่กำหนด 

๓. ร้อยละของผู้เรียนทีมี่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

๔. ร้อยละผู้เรยีนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง                      
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได ้

๕. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางดา้นความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม 

๖. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

๗. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้
หรอืผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้รียน 
เป้าประสงค์ 

1. สถานศกึษากับองค์กรปกครองท้องถิน่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

2. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่
3. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ

ข้อเท็จจริง เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียน ได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ตวัชี้วัด 

๑. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและครูตามความจำเป็นขาดแคลน 
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4. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพฒันา 
               คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 

๑. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนทีม่ีนโยบายและส่งเสรมิให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้
ด้านการสร้างจิตสำนึกการผลิตและบรโิภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทกุโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

๓. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนทีมี่การจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและ

บรโิภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน สู่ชุมชนคารบ์อนต่ำ 
๕. มีสถานศึกษาต้นแบบและสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์และนำ 3Rs             

มาประยุกตใ์ช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน

ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบรบิที่เป็นแบบอย่างเ อ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นกัเรยีนและชุมชน 

7. สถานศกึษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
ตวัชีวั้ด 

๑.  สถานศกึษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ มนีโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

๒.  นักเรียน สถานศึกษามีการ เก็บข้อมูล เปรียบ เทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์                        
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  

3. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานทีใ่ห้
เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ เ อื้อต่อการเรยีนรู้ของ
นักเรยีนและชุมชน นักเรียนและสถานศึกษาสถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือลดปริมาณคารบ์อนทีโ่รงเรยีนและชุมชน 

4. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐๓. สถานศึกษา                 
มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. ครู มีความคิดสรา้งสรรค์  สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการ
สร้างสำนึกดา้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมได ้
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6. บุคลากรและนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่ง เรียนรู้ และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

7. สถานศึกษามีการบูรณาการและนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน เพ่ือ                  
ลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปรมิาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ โดยการนำ 
                  เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

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

๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  

๔. หน่วยงานทกุระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

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

๑. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
๒. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความ

ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา และหนว่ยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

4. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกจิด้านบรหิารจัดการศึกษา 

5. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
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5. นโยบายและจุดเน้นในการปฏิบัติงานของผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 2 
    นโยบาย 
      1. ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณได้ตามระดับชั้นทุกคน 
          2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ   
รวมทัง้มกีารจดัสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมสีุขภาวะที่ดี 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และมจีติวิญญาณความเป็นครู 
 4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      จุดเน้น 

1. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น/1 โครงการเด่น 
2. 1 โรงเรียน 1 ทักษะอาชีพ (โรงเรียนขยายโอกาส) 
3. 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 โครงงาน 
4. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ยกชั้นเรียน 
5. นักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามระดับชั้น 

6. ค่านิยม (Value) 
          “คุณธรรมนำคุณภาพ  เตม็ใจบริการ  ดำเนินงานฉับไว” 
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6. ความเชื่อมโยงการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                      
                  

 
  

 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

สำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรชั้นนำ น้อมนำ
ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข และพัฒนาระบบการดแูลความปลอดภัยใหก้ับผู้เรียน ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพบิัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเป็นมืออาชีพ  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทกุคนได้รับบริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึงและเทา่เทียม 
5. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กร และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์
พระราชา สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 1. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
2. ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
3. ผู้เรียนที่มคีวามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ อื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
4. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มสีมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงข้ึนทุกด้านและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. ผู้เรียนที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
8. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 

นโยบายที่ 1 
ด้านการจัด
การศึกษา
เพื่อความ
มั่นคงของ
มนุษย์และ
ของชาติ  

นโยบายที่ 2
ด้านการจัด
การศึกษา
เพื่อเพิ่ม
ความสามาร
ถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ 

นโยบายที่ 3 
ด้านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

 

นโยบายที่ 5 
ด้านการจัด
การศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตร
กับ
สิง่แวดล้อม 

นโยบายที่ 4 
ด้านการสร้าง
โอกาสในการ
เข้าถึงบริการ
การศึกษาทีม่ี
คุณภาพมี
มาตรฐานและ
ลดความเหลือ่ม
ล้ำทางการ
ศึกษา 

นโยบาย 

นโยบายที่ 6 
ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 

4.1 ตารางการเชื่อมโยง นโยบาย เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

นโยบายที่ 1  
ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ 
ความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ  

 
 
 

๑. ผู้ เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑. ร้อยละของผู้ เรียนที่ มี พฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
2. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรม             
ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                       
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กำหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒. ผู้ เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พล เมืองดีของชาติ  มีคุณ ธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์    
มี จิ ต ส า ธ า ร ณ ะ  มี จิ ต อ า ส า 
รับผิดชอบต่อครอบครัวผู้อ่ืน และ
สั งคม โดยรวม  ซ่ื อสั ตย์  สุ จ ริ ต 
มัธยัสถ์  อดออม โอบ อ้อมอารี            
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3 . ร้อยละของผู้ เรี ยนที่ มี พ ฤติ กรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม  โอบ อ้อมอารี  มี วิ นั ย  และรักษ า
ศีลธรรม 
4. จำนวนสถานศึกษาที่ จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของช าติ  ยึ ดมั่ น ก ารป กครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
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นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 ๓. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพ
ติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น  ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์  
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ 

นโยบายที่ 2            
ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

4. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ 
มีทักษะที่จำเป็นในศวตวรรษที่ 21 
 

6. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

5. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความ
ถนัดและความสนใจ  นำไปสู่การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

7. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy)  ด้ า น ก า ร รู้ เ รื่ อ ง
ค ณิ ต ศ าส ต ร์  (Mathematical Literacy) 
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

6. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการ
แข่งขนัระดับนานาชาติ 

8. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

นโยบายที่ 3     
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

7. หลักสูตรปฐมวัยและหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ 

9. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ (3R8C)  

10.ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ ๕๐ ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
นโยบายที่ 3     
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์(ต่อ) 

8.  ผู้ เรียนได้รับก า รพัฒ น าต าม
จุดมุ่ งหมายของหลักสูตร และมี
ทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำ เป็น ในศตวรรษที่ ๒๑ 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
ส า ม า ร ถ ท ำ งานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  
ภ า ย ใต้สั งคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือ
การวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 

12. ผู้ เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เชื ่อ ม โ ย งสู ่ อ า ชีพ และ
ก ารมี ง าน ท ำ  มี ทั ก ษ ะอ าชี พ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ   

13. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความ
ถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการ
เงินทีเ่หมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้

10. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ ดี  สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้ งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

14. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและ
จิตใจ 

1 1 . ค รู  เป ลี่ ย น บ ท บ า ท จ า ก 
“ครูผู้ สอน” เป็น “Coach” ผู้ ให้
คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ และเป็น
แ บ บ อ ย่ า ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม 

1 5 . ค รู  มี ก า ร เป ลี่ ย น บ ท บ า ท จ า ก 
“ ค รู ผู้ ส อ น ”  เป็ น  “ Coach”  ผู ้ ใ ห ้
คำป รึกษ าข้อ เสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้และเป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
.  
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นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
นโยบายที่ 4            
ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่
มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและการ
ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา  

12. สถานศึกษากับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่  ร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 

16 . สถานศึ กษ าที่ มี ระบบฐานข้ อมู ล
ประชากรวัย เรียนและสามารถนำมาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. สถานศึกษามีคุณภาพ และมี
มาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่

17 . ผู้ เรียนทุ กคนสามารถเข้าเรี ยน ใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

14. งบประมาณ และทรัพยากร
ท า งก ารศึ ก ษ ามี เพี ย งพ อ  แ ล ะ
เหมาะสม สอดคล้ อง  กับสภาพ
ข้อ เท็ จจ ริ ง เพ่ื อ ให้ ส ถานศึ กษ า
บ ร ิห ารงานจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

18. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุ ป ก รณ์  แ ล ะ อุ ป ก รณ์ ดิ จิ ทั ล  (Digital 
Device) เ พื ่อ ใ ช ้ เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและครูตาม
ความจำเป็น 

15. นำเทคโน โลยีดิ จิทัล (Digital 
Technology) มาเป็นเครื่องมือ ให้
ผู้ เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

19 . สถานศึ กษ าน ำเทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล 
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบายที่ 5 ด้าน
การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

16. สถานศึกษา และสำนักงานเขต
พ้ืน ที่ มี น โยบ ายและส่ ง เส ริม ให้
นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้    
ด้านการสร้างจิตสำนึกการผลิตและ
บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

20. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ มี
นโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้อง
และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่
บ้านและชุมชน เช่น การลดใช้สารเคมีจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

1 7 . ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ น ำ
เทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศ
การเก็บข ้อ ม ูล ด ้ านความรู้  เรื่อง  
ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
และสามารถนำมาประยุกต์ ใช้ ในทุก
โรงเรียน ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

21. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ใน
การดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษา
แ ล ะ ที่ บ้ า น  แ ล ะ ข้ อ มู ล ข อ ง  Carbon 
Footprint ใน รู ป แ บ บ  QR CODE แ ล ะ 
Paper less  
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นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
นโยบายที่ 5             
ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

18. สถานศึกษา และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีการจัดทำนโยบาย
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

2 2 . ส ำนั ก ง า น เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  
สถานศึกษามีการปรับปรุ งและพัฒ นา
บุคลากรและสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน  

19. สถานศึกษามีการบูรณาการ
หลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่
การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

2 3 . ค รู  แ ล ะนั ก เรี ย น ส าม ารถน ำสื่ อ
น วั ต ก ร รม ที่ ผ่ า น ก ระบ วน ก ารคิ ด ม า
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้  
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชน
ไดต้ามแนวทาง Thailand ๔.๐ 

20 . มีสถานศึ กษาต้นแบบ และ
สถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบนำขยะ
มาใช้ป ระโยชน์ และนำ 3RS ม า
ประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค              
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

24. ครู มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

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

25. บุคลากรและนักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียน  ชุ มชน  เรียนรู้ ด้ านการลดใช้
พลั งงาน  การจั ดการขยะและอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อมเพ่ือ เป็นแหล่ งเรียนรู้  แ ล ะ
ตัวอย่า งรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว  

22. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมา
ใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
 

26. สถานศึกษามีการบูรณาการและนำขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือ
ลดป ริม าณ ข ย ะและส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่
โรงเรียนและชุมชน 

 
 

 

 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2564) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 

 
 

. นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
นโยบายที่ 6             
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัด
การศึกษา 

23. สถานศึกษา หรือศูนย์เครือข่าย
การศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บ ริ ห า ร งบ ป ระม าณ  ด้ า น ก า ร
บริหารงานบุ คคล และด้ านการ
บริหารงานทั่วไป 

27. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

24. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเป ลี ่ย น แ ป ล ง ข อ ง
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที ่ ม ีห น ้ า ที ่ ส นั บ ส นุ น  ส่ ง เส ริ ม 
ต ร ว จ ส อ บ  ติ ด ต า ม  เ พ่ื อ ให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

28. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที ่
ก า ร ศ ึก ษ า  ไ ด ้ร ับ ก า ร พ ัฒ น า ให้ เป็ น
หน่ วยงานที่ มี ค วามทั น สมั ย  ยื ด ห ยุ ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะป รับ ตัว ให้ทัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู ่ต ล อด เวลา 
เ ป ็น หน่ วยงานที่ มี ห น ้ า ที ่ ส น ับ ส น ุน 
ส่ ง เส ริม  ต รวจสอบ  ติ ดต าม  เ พื ่อ ใ ห ้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

25. หน่วยงานทุกระดับ มีความ
โป ร่ ง ใส  ป ล อ ด ก าร ทุ จ ริ ต แ ล ะ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

29. สถานศึกษา และหน่วย ง านในสังกัด
ทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก                
ธรรมาภิบาลผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ค ว าม โป ร่ ง ใส ใน ก ารด ำ เนิ น งาน ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA 

2 6 .  ห น่ ว ย ง า น ทุ ก ร ะ ดั บ มี
กระบวนการ และการวิธีงบประมาณ
ด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

30. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร
จัดการศกึษา 

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

31 . สถานศึ กษ า สำนั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
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ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. การนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 3 ปี สู่การปฏิบัติ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ไดจ้ัดทำแผนพัฒนาการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบมีทิศทางที่เป็นระเบียบแบบแผน ที่มีความสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด การดำเนินงานจะเกิดผลลัพธ์ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้อง
ผลักดันให้มีการปรับแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย วิธี และกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ จะต้องทำให้
หน่วยงาน บุคลากร ชุมชน องค์กรต่าง ๆที่เกี่ยวข้องยอมรับแนวทาง/มาตรการ แผนงาน/โครงการ และ
พร้อมนำแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การระดมทรัพยากร แสวงหาการ
สนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของและมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้กำหนด
แนวทางในการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารการศึกษาต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ 

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

3. ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา และกลุ่มต่าง ๆ ตามแนวทาง/
มาตรการรวมถึงแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่มุ่งการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จ ทั้งดา้นปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน 
และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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2. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ปี             
(พ.ศ.2563 - 2565) เพ่ือหาข้อสรุปผลการดำเนินงาน ว่า เป็นไปตามเป้ าหมายที่ กำหนดไว้                            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร การประเมินขั้นตอนนี้เพ่ือทราบข้อมูลความสำเร็จและ                  
ความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจสำหรับการดำเนินงานใหม่ รวมทั้งการ
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับที่ได้ประเมิน 
แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

การดำเนินการ 
  - ระยะระหว่างดำเนินการ เป็นการติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าในระยะที่กำลังดำเนินงาน

เพ่ือศึกษาว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในการดำเนินงาน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงาน 

  - ระยะการประเมินผลหลังการดำเนินงาน เป็นการประเมินผลภายหลังจากสิ้นสุดแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสรุปว่ามีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจน
ผลกระทบทั้งบวกและลบ 

1.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการประเมินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการการศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนได้รับทราบผลการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.3 ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องสภาพการณ์ปัจจุบัน 
3. ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ (Key Success Factors)  
 การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละกลยุทธ์ตามที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสำเร็จตามที่ ระบุไว้ในแต่ละกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาได้ 
หน่วยงานทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานและมีการ
ทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแผลงที่เกิดขึ้น ในแต่ละบริบท เพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัย ซึ่งต้องดำเนินการดังนี้ 
 1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรในสังกัดใน
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงานของแผนพัฒนาการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การ
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ปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและเชื่อมโยงกลยุทธ์และแนวทางมาตรการให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์การ
บริหารจัดการศึกษา มีคณะกรรมการกำกับดูแลให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม 
 3. การจัดให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเสมือนแผนแม่บทด้านการบริหารการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์และแนวทาง/มาตรการของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักในการ
พิจารณา เพ่ือให้การดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
การบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่กำหนด 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประสบความสำเร็จ จึงต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าว
ข้างต้นเป็นสำคัญ หากทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมสนับสนุนการดำเนินการ และผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทของตนและรวมพลังดำเนินงานตามกลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการที่
กำหนด ย่อมส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์
และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนตามความมุ่งหวัง 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒ 
ที ่ 282/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา                     
           ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการ     
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
           นครศรีธรรมราช เขต 2 

 ……………………………………………….. 
  ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติตามนโยบาย 6 นโยบาย โดยยึดหลักของการพัฒนาทีย่ั่งยืน และการ
สร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 
2560 – 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุง่สู่ Thailand 4.0 เพ่ือการนำ
นโยบายทุกระดับไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุม้ค่า  
  เพ่ือให้การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดรับกับตัวชี้วัด  
เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ  สำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช  เขต 2 
ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
 มีหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการดำเนินงาน 
ตามโครงการ ฯ ประกอบด้วย 
 1.  นายสุรทิน ทิพย์อักษร     ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2        ประธานกรรมการ 

2.  นายสมชาติ  ไกรแก้ว     รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   รองประธานกรรมการ 
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3.  นายอัมพร  ภาระพันธ์    รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
4.  นางจอมขวัญ นครไธสง   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
5.  นายสุวิทย์  ใจห้าว     รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
6.  นางประชุมพร  ไศลแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

          7.  นายพินิจ  ขุนนุ้ย        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        กรรมการ 
          8.  นายวิจยั  ไกรสิทธิ์         ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศติดตาม ฯ  กรรมการ 

                     9. นายโกศล  มณีชัย         ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุม่บริหารงานการเงิน ฯ     กรรมการ 
                   10.  นางสุธณิี  ทรงอาวุธ       ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
          11.  นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ    กรรมการ 
                   12.  นางสาวสุฎารัตน์ เกษา   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ          กรรมการ 
                   13.  นายพิชัย  อ่ิมด้วง         ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุม่พัฒนาคร ูฯ              กรรมการ 
                   14.  นายอธิคม นาคฤทธิ์        ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
          15.  นางสิริพร บัวจนัทร์ ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
          16.  นางสาวสุฑา แดงขาว  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ 
 2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดมความคิดเ พ่ือกำหนดกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 
– 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ประกอบด้วย  

1. นายสุรทิน ทิพย์อกัษร      ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2       ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาติ  ไกรแก้ว        รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  รองประธานกรรมการ 
3. นายอัมพร  ภาระพันธ์      รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2            กรรมการ 
4. นางจอมขวัญ นครไธสง     รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2             กรรมการ 
5.  นายสุวิทย์  ใจห้าว      รอง ผอ.สพป.นครศรธีรรมราช เขต 2            กรรมการ 
6.  นางประชุมพร  ไศลแก้ว   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

          7.  นายพินิจ  ขุนนุ้ย         ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        กรรมการ 
          8.  นายวิจัย  ไกรสิทธิ์          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ  กรรมการ 

9. นายโกศล  มณีชัย          ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานการเงิน ฯ    กรรมการ 
                  10.  นางสุธิณ ี ทรงอาวุธ          ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
         11.  นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสรมิการศึกษาฯ   กรรมการ 
                  12.  นางสาวสุฎารัตน์ เกษา     ปฏิบัติหนา้ทีผู่้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ        กรรมการ 
                  13.  นายพิชัย  อ่ิมด้วง          ปฏิบัตหิน้าที่ผู้อำนวยการกลุม่พัฒนาครู ฯ             กรรมการ 
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                  14.  นายอธิคม นาคฤทธิ์      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
                   15.  นายวิจักษณ์ ทพิย์อักษร  ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1           กรรมการ 
         16.  นายวิโรจน ์ นุ่นสงัข์     ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2           กรรมการ 
         17.  นายจงศักดิ์ มาตา     ประธานศูนย์เครอืข่ายการศกึษาที่ 3               กรรมการ 
         18.  นายอนันต์ มีแก้ว          ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาท่ี 4               กรรมการ 
         19.  นายสุรัช วัฒนสงค ์     ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที ่5           กรรมการ 
         20.  นางอรชร ดำประสงค์     ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6               กรรมการ 
         21.  นายจิระศกัดิ์ อนุพงศ์     ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 7               กรรมการ 

22.  นายโกศล  ละม้าย     ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8               กรรมการ 
23.  นายสมหมาย สุดถนอม   ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 9              กรรมการ 

                  24.  นายธีรพงศ์  คงแก้ว        ประธานศูนย์เครือข่ายการศกึษาที่ 10             กรรมการ 
         25.  นายเอกชัย ส่งทวี          ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 11             กรรมการ 
         26.  นายอำนวย ดำประสงค ์    ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที ่12             กรรมการ 
         27.  นางจำเริญสุข  ภูด่อก     นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
         28.  นางวิภาวี  ด้วงฉีด         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                     กรรมการ 
         29.  นางทิพย์วรรณ ์พัลวรรณ   นักประชาสัมพนัธ์ชำนาญการ                       กรรมการ 
                  30.  นางเสาวณี   แก้วมรกต   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
         31.  นางทัศนันท์  รักษ์กำเนิด นักทรพัยากรบคุคลชำนาญการ            กรรมการ 
         32.  นางมัลลิกา  คงเกตุ     นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ                     กรรมการ 
                  33.  นางพรทิพย์  รัตนบุรี      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ 
                  34.  นางจุลีพร  โภชนาทาน     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                      กรรมการ 
         35.  นางสาวธนวรรณษ ์ลีเผ่าพันธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ            กรรมการ 
                 36.  นางกชมล  วิชัยดิษฐ       นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
         37.  นางจิราพร เรือนสูง        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 
                  38.  นายถาวร  ปลอดชูแก้ว    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ 
                  39.  นางอรอนงค์ พรหมวิหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ 
         40.  นางสาวปรีดา  จำนงจิต   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
         41.  นางสายพิน เพชรศรีเงิน   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ 
         42.  นางบำเพ็ญ หนูกลับ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
         43.  นางกมลทิพย์  สินยัง     ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
                  44.  นางกรุณา  โชติวัน         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
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                  45. นางพุทธชาติ  ทวี            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ  
                  46  นายปริวตัิ  รัตนบุรี          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ        กรรมการ  
         47.  นางจุรีรัตน์ สุดใจ      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                       กรรมการ 
                  48.  นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                     กรรมการ 
           49.  นายอภิสิทธิ์  นิระโส       เจ้าหน้าทีไ่อซทีี                                       กรรมการ 
                  50.  นางสิรพิร  บัวจันทร ์ปฏิบัตหิน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ 
                  51.  นางสาวสฑุา แดงขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผช.เลขานุการ 
                  52.  นางปรีดา พิพัฒน์ผล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     กรรมการและผช.เลขานุการ  
 3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าทีเ่บิกจ่ายงบประมาณ ตลอดถึงจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ประกอบการประชุม และตรวจเอกสารหลักฐานการเงิน ประกอบด้วย 

1. นายอัมพร  ภาระพันธ์   รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2       ประธานกรรมการ 
2.  นายโกศล  มณีชัย      ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิ ฯรองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวนสัชนก จนิดาวงศ์ นกัวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ                 
4.  นางสุภัตรา  จิตโสภา       นักวชิาการพัสดุชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
5.  นางวาสนา  อนุรักษ์       เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  กรรมการและผช.เลขานุการ 

4. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับรายงานตัว  มีหน้าทีป่ระสานงานและรับรายงานตัว 
ผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการ ฯ ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุฑา  แดงขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
  2. นางจุรีรัตน์  สุดใจ      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                            กรรมการ 
  3. นางสภุัสสรณ ์ธนโชคพัธนนัท์ เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน                               กรรมการ 
  4. นางปรีดา  พิพัฒน์ผล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
           5.  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร 
  มีหน้าที่จัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัตกิารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ให้สำเร็จลลุ่วง ประกอบด้วย 

1.  นายสมชาติ  ไกรแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2       ประธานกรรมการ 
2.    นางปรีดา พิพัฒน์ผล   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ            กรรมการ 
3.  นางจุรีรัตน์  สุดใจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                           กรรมการ 

                     4.  นายปรวิัติ  รัตนบุรี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ             กรรมการ 
  5.  นางสุภสัสรณ์ ธนโชคพัธนันท ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                    กรรมการ  
  6.  นายอภิสิทธิ์  นิระโส        เจ้าหน้าที่ไอซีที                                      กรรมการ 
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                   7.  นางสิริพร  บัวจันทร์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
                   8.  นางสาวสฑุา แดงขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและผช.เลขานุการ                

  ขอให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ทีไ่ดร้ับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 

          สั่ง ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563       

 

 
                                                          (นายสุรทิน  ทิพย์อักษร) 
                              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

 

 



ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรธีรรมรำช เขต ๒ 

๑๐๑  ถนนชยัชมุพล ต ำบลปำกแพรก อ ำเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

๘๐๑๑๐  Tel : ๐๘ – ๖๔๗๐ - ๔๓๕๔


