
 



 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เปนหนวยงานทาง

การศึกษา ที่มีภารกิจในการสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน อยางเสมอภาค ทั่วถึง ใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน โดยมียุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ 

จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหบรรลุเปาหมาย

 รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต ๒ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ

จุดเนน และภาพรวมของความรวมมือ ในการผนึกกำลังขับเคลื่อนนโยบายสูความสำเร็จ ตาม

เปาประสงคท่ีกำหนด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชน

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

 ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีใหความรวมมือในการจัดทำรายงานผลการดำเนิน

งานฉบับนี้ และหวังวา จะเปนประโยชนในเชิงพัฒนาตอไป

                                                                          

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
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 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เปนหนวยงานภายใต
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไป
ตามอำนาจหนาท่ี ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดอำนาจหนาที่ ในการจัดทำ
นโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการ
ของทองถิ่น
 จากอำนาจหนาที่ดังกลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต ๒ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อนำนโยบายสูการปฏิบัติ
และดำเนินงาน  ตามโครงการ/กิจกรรม ใหบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด  และจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือรายงานผลตอตนสังกัด และเผยแพร
ตอสาธารณชน

                                      ขอมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต
 ท่ีต้ัง  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ต้ังอยูเลขท่ี ๑๐๑
ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย ๘๐๑๑๐
หมายเลขโทรศัพท ๐-๗๕๔๑-๑๑๖๕, ๐-๗๕๓๓-๒๖๑๙, ๐-๗๕๔๑-๑๖๗๐ โทรสาร ๐-๗๕๔๒-๐๔๒๖
ตอ ๑๐๓,๑๑๘ เวบไซต http://www.nst2.go.th
 เขตพ้ืนท่ีบริการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๘ อำเภอ จาก ๒๓ อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย อำเภอทุงสง
อำเภอฉวาง อำเภอทุงใหญ อำเภอพิปูน อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา และ
อำเภอชางกลาง โดยมีอาณาเขตติดตอกับอำเภอและจังหวัดตางๆ ดังนี้
 - ทิศเหนือ   ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานี
 - ทิศใต            ติดตอกับจังหวัดตรัง
 - ทิศตะวันออก  ติดตอกับอำเภอรอนพิบูลย อำเภอลานสกาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 - ทิศตะวันตก     ติดตอกับจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดกระบี่

บทที่ ๑ บทนำ

๑



๒

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

ตารางที่ ๑. ตารางสรุปขอมูลโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด



๓

(ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ สพป.นศ. ๒  ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



๔

 จากตารางที่ ๑ จำนวนสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ รวม ๒๐๒ โรง (มีสถานศึกษาไปเรียนรวม จำนวน ๑๓ โรง) 
นักเรียน รวม ๓๕,๓๑๕ คน หองเรียน รวม ๑,๙๙๕ หอง และครู รวม ๒,๑๕๗ คน

                ตารางที่ ๒ ขอมูลจำนวนนักเรียน หองเรียนและครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓

 (ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ สพป.นศ.๒ ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓)
 
 จากตารางที่ ๒ จำนวนนักเรียน หองเรียน และครูในสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงาน
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ รวมท้ังส้ิน มีนักเรียนจำนวน ๓๕,๓๑๕ คน หองเรียน จำนวน 
๑,๙๙๕ หองเรียน และมีครูจำนวน ๒,๑๕๗ คน โดยจำแนกเปนระดับกอนประถมศึกษา มีนักเรียน 
๖,๖๖๔ คน หองเรียน ๔๘๓ หอง ระดับประถมศึกษามีนักเรียน ๒๕,๑๖๑ คน หองเรียน ๑,๓๓๒ หอง 
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีนักเรียน ๓,๔๙๐ คน หองเรียน ๑๘๐ หอง และจำแนกจำนวน
นักเรียน หองเรียน ตามชั้นเรียนไดดังตารางที่ ๓

   ตารางที่ ๓ ขอมูลจำนวนนักเรียน หองเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ปการศึกษา ๒๕๖๓
                                          จำแนกตามชั้นเรียน



๕

          ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ 

ตารางที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

    จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู

            ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
                                           

               (ที่มา : งานขอมูลสารสนเทศ สพป.นศ.๒ ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ตารางที่ ๔ คะแนนเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ในการทดสอบความสามารถ

      พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)



๖

ตารางที่ ๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จำแนกตามกลุมสาระ
              การเรียนรู

   ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

ตารางที่ ๘ ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผน
      ปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ที่มา : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ 
                                             พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๗ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสี่



๗

ตารางที่ ๑๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

                (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ

     พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

ตารางที่ ๑๐ ผลคะแนนตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
                ในการปฏิบัติราชการ

ตารางที่ ๙ ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน
              คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
              (พ.ศ.๒๕๖๐) พ.ศ.๒๕๖๓



๘

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายจุดเนนของกระทรวง
ศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไดกำหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการ และแนวทางในการดำเนินการ ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓
ที่สอดคลองกับนโยบายที่เกี่ยวของทุกระดับ ดังนี้

นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ไดดำเนินการสอด
คลองกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ดังนี้
๑. วิสัยทัศน (Vision)
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เปนองคกรคุณภาพ
และบริการที่เปนเลิศ ยกระดับคุณภาพผูเรียน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูการพัฒนา ตาม
ศาสตรพระราชา และพระบรมราโชบาย 
๒. พันธกิจ (Mission)
 ๒.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๒.๒ พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
 ๒.๓ พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
 ๒.๔ สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทาง
การศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
 ๒.๕ สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมีสมรรถนะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
 ๒.๖ สงเสริมและสนับสนุนการนอมนำศาสตรพระราชาและพระบรมราโชบายมาใชพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตลอดถึงพัฒนาภูมิทัศนของ
สำนักงาน และหนวยงานในสังกัดใหเอื้อตอการจัดการศึกษา
 ๒.๗ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดย
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0

บทที่ ๒ ทิศทางการพัฒนา



๙

 ๒.๘ สงเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ๒.๙ สงเสริมความเขมแข็งของระบบการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพ
และสามารถใหบริการที่เปนเลิศ
 ๒.๑๐ สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพผูเรียนตามเปาหมาย
ที่กำหนด
๓. คานิยม (Value)                                                                     
 บรรลุเปาหมาย ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม บริการที่ดี
๔. เปาหมาย (Goal)
 ๔.๑ ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 
 ๔.๒ ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาท่ีกำหนด อยางมีคุณภาพและผูเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๔.๓ ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีศักยภาพในการเปนผูนำ
สามารถทำงานเปนทีม มีความสามารถในการดำรงชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย และปรับ
ตัวเพื่อเปนพลเมืองโลกที่ดี
 ๔.๔ ผูบริหาร ครูและบุคลากรมีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปน
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะดานเทคโนโลยี และมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
 ๔.๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดนำศาสตรพระราชาและพระบรม
ราโชบายมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
สามารถนำไปปฏิบัติจริงจนเปนวิถีชีวิต
 ๔.๖ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีรูปแบบหรือกลไกการนิเทศอยางเปน
ระบบตอเน่ือง ท่ีสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางมีระบบ
๕. กลยุทธ (Strategy)
 ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย
 ๒. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหมีสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑
 ๓. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร
 ๔. การสรางโอกาสและความเทาเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน
 ๕. การนำศาสตรพระราชาและพระบรมราโชบายมาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพและการบริการท่ีเปนเลิศ โดย
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา



๑๐

กลยุทธที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย
 เปาประสงค
 ๑. ผูเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 ๒. ผูเรียนทุกคนเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค 
 ๓. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
 ตัวชี้วัด
 ๑. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
 ๒. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลัก
คิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค 
 ๓. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน
 ๔. จำนวนสถานศึกษาที่นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 ๕. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธท่ี ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหมีสมรรถนะในศตวรรษท่ี ๒๑
 เปาประสงค
 ๑. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร
 ๓. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ



๑๑

 ตัวชี้วัด
 ๑. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลองกับทักษะ
ที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จำเปนดานการรูเรื่องการอาน
(Reading Literacy) ดานการรูเร่ืองคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเร่ือง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
 ๓. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ

กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากร
 เปาประสงค
 ๑. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ 
 ๒. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  และมีทักษะความสามารถที่
สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงาน
รวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนำไปปฏิบัติได
 ๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ มีทักษะ
อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  
 ๔. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
 ๕. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรูและเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม
 ตัวชี้วัด
 ๑. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C) 
 ๒. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑที่กำหนด
 ๓. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกวารอยละ ๕๐ ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา 
 ๔. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ ๖ มีทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความ
ตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได
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 ๕. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปน
พหุวัฒนธรรม
 ๖. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ
 ๗. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอำนวยการการเรียนรู

กลยุทธที่ ๔ การสรางโอกาสและความเทาเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน
 เปาประสงค
 ๑. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับ
พื้นที่ รวมมือในการจัดการศึกษา
 ๒. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
 ๓. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง กับ
สภาพขอเท็จจริง เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
 ๔. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเคร่ืองมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขา
ถึงบริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด
 ๑. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ๒. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน
 ๓. สถานศึกษาไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device)
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนและครูตามความจำเปนขาดแคลน
 ๔. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ ๕ การนำศาสตรพระราชาและพระบรมราโชบายมาใชพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 เปาประสงค
 ๑. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่มีนโยบายและสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากร
ไดรับความรูดานการสรางจิตสำนึกการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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 ๒. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความ
รู เร่ืองฉลากสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดลอม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง
Thailand ๔.๐
 ๓. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่มีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
 ๔. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเร่ืองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิต
และบริโภคสูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียน สูชุมชนคารบอนต่ำ
 ๕. มีสถานศึกษาตนแบบและสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบนำขยะมาใชประโยชนและ
นำ 3Rs มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปน
หนวยงานตนแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับ
สนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน
 ๗. สถานศึกษาตนแบบนำขยะมาใชประโยชนเพื่อลดปริมาณขยะ
 ตัวชี้วัด
 ๑. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่  มีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู  ที่ถูกตอง
และสรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมนำไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน
เชน การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ
 ๒. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต  
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon Footprint 
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 
 ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและ
สถานที่ใหเปนสำนักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่
เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน นักเรียนและสถานศึกษาสถานศึกษามีการนำขยะมา
ใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีสงเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชน เพื่อลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน
 ๔. ครู และนักเรียนสามารถนำส่ือนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจำวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand ๔.๐
 ๕. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวม และการนำขยะมา
ใชประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
 ๖. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาส่ือนวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัย
ดานการสรางสำนึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
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 ๗. บุคลากรและนักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน
โรงเรียน ชุมชน เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปน
แหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรม
สีเขียว ฯลฯ
 ๘. สถานศึกษามีการบูรณาการและนำขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงาน
เพ่ือลดปริมาณขยะและสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน

กลยุทธที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพและการบริการ
        ท่ีเปนเลิศ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เปาประสงค
 ๑. สถานศึกษา หรือศูนยเครือขายการศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการ
ศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
และดานการบริหารงานทั่วไป
 ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย 
พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับ
สนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ๓. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัด
การตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน
 ๕. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
 ตัวชี้วัด
 ๑. สถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ 
 ๒. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานท่ีมี
ความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอด
เวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
 ๓. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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 ๔. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform)
เพื่อสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา
 ๕. สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ

 ๕. จุดเนนในการทำงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของผูอำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
 ๑) เรงรัดแกไขปญหาอานไมออก เขียนไมไดของนักเรียน
 ๒) เรงรัดการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง บวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียน
 ๓) เรงรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 ๔) พัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนดวยรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการ
 ๕) สงเสริมการปลูกฝงคานิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการแกนักเรียน
 ๖) พัฒนาศักยภาพในการแขงขันทางวิชาการของนักเรียน
 ๗) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ
 ๘) เสริมสรางความเขมแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ๙) สงเสริมศักยภาพของผูบริหารสถานศึกษาและครูในการปฏิบัติงาน
 ๑๐) สงเสริมความเขมแข็งของการนิเทศการศึกษา
 ๑๑) พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการใหบริการของบุคลากรทางการศึกษา
 ๑๒) สงเสริม สนับสนุน ศักยภาพในการแขงขันดานตางๆ แกสถานศึกษา
 ๑๓) สงเสริมใหบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน พัฒนาศักยภาพเพื่อ
รองรับการเปนประเทศไทย 4.0
 ๑๔) เสริมสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
 ๑๕) เสริมสรางความพรอมในการเปนพลเมืองของประชาคมอาเซียน แกบุคลากร ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู  และนักเรียน
 ๑๖) สงเสริมการพัฒนาภูมิทัศนของโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม เอื้อตอการจัด
การเรียนการสอน



๑๖

๓.๑ วิธีดำเนินงาน
 การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ไดนำวิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงค ยุทธศาสตร และตัวชี้วัด
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจ บทบาทหนาที่ ที่สอดคลองกับนโยบาย เปาประสงค
กลยุทธ และตัวช้ีวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษา มุงเนนผลผลิตคือ ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการ
ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาสมรรถภาพ และเด็กดอยโอกาส ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยการประสานงาน สนับสนุน สงเสริม กำกับติดตาม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ของการจัดการ
ศึกษาใหเปนตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และตัวช้ีวัด ท่ีไดรับการวิเคราะห และ
สังเคราะห จากผูเกี่ยวของตามภารกิจ ซึ่งสรุปวิธีการดำเนินงานนโยบาย นำสูการปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้
 ๑. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และแตงตั้งคณะทำงาน วิเคราะห สังเคราะห 
ผลการดำเนินงาน สรุป ประมวลผล ปญหา อุปสรรคในการทำงานนำมาเปนฐานขอมูลในการ
ปฏิบัติงาน
 ๒. ศึกษาวิเคราะหนโยบาย กลยุทธ เปาประสงค และตัวช้ีวัดของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมากำหนดเปนแนวทางเปนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
และตัวชี้วัด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
 ๓. แจงนโยบาย มอบหมายงานเชิงกลยุทธวัตถุประสงค และเปาหมาย ตอผูรับผิดชอบ
ตามบทบาทหนาที่ การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
 ๔. พิจารณาสนับสนุน สงเสริมบุคลากร และงบประมาณ การดำเนินงานในการจัดการศึกษา
 ๕. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อทราบผลผลิตเปาหมาย และ
เปนขอมูลในการบริหารจัดการ
 ๖. วิเคราะหขอมูลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
 ๗. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำรายงานผล
 ๘. ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบ 
 ๙. ปรับปรุง พัฒนา การจัดการศึกษา
๓.๒ ผลการดำเนินงาน
 ๓.๒.๑ ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ดำเนินการตามนโยบาย
และจุดเนนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยเนนการบริหารแบบมี
สวนรวม จากทุกภาคสวนใหบรรลุตามกลยุทธ เปาประสงคเชิงกลยุทธ และสอดคลองกับสภาพ

บทที่ ๓ วิธีดำเนินงานและผลการดำเนินงาน



๑๗

ปญหา ความตองการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
มีการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม และผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
                ๑. ผลการดำเนินงานตามระดับคุณภาพ



๑๘

๓๒.๖๔ ๘๓.๗๑



๑๙



๒๐



๒๑



๒๒



๒๓



๒๔

๒. ผลการดำเนินงานเทียบคาเปาหมายตัวชี้วัด



๒๕

 ๓.๒.๒ ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๐) ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

ดี

ดี



๒๖



๒๗



๒๘

 ๓.๒.๓ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ดำเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลการดำเนิน
งาน คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๐๖๖๓ รายละเอียดดังนี้



๒๙

 ๓.๒.๔ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดบูรณาการความรวมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พัฒนาระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA )  เพื่อมุงเนนสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปองกันการทุจริตทั้งระบบ ใหมี
มาตรฐานสากล โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรง
ใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online) นั้น
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
มีผลการประเมิน ผาน ระดับ A คะแนนเฉล่ีย รอยละ ๘๕.๕๙ มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบ
เทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (คะแนนเฉลี่ยรอยละ ๘๓.๕๘ ระดับ B) เทากับ +๒.๐๑



๓๐

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ดำเนินงานตามนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติ
การประจำปงบประมาณ การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม จากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
และไดสรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตามกลยุทธ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
 ปญหา อุปสรรค
 ๑) การดำเนินงานปองกันภัยจากยาเสพติด เชน ครู D.A.R.E มีนอยไมพอกับหองเรียน
แมจะมีการจัดสรรจากสำนักงานตำรวจแหงชาติ แตเน่ืองจากขอจำกัดดานภารกิจ ไมสามารถ
เขาปฏิบัติหนาที่ครบทุกโรงเรียน 
 ๒) ปญหาการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เชน โรงอาหารมีพ้ืนท่ี
ในการรับประทานอาหารกลางวันไมเพียงพอ โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ
และจัดกิจกรรม เพื่อปองกันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Onsite มีนักเรียนเกินจำนวนตามที่กำหนด จำเปนตองแบงนักเรียนออกเปน 
๒ หองเรียน ทำใหครูไมเพียงพอในการสอน
 ๓) บุคลากรสวนหนึ่งขาดเขาใจและขาดความตระหนักในการเรียนรู แผนการจัดการ
เรียนรู หลักสูตรสถานศึกษา
 ๔) สถานศึกษาสวนใหญขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะอยางยิ่งขาดครูผูสอนวิชาเอก
ซึ่งมีความรูความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในแตละกิจกรรม 
อาทิ กิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
 ๕) โรงเรียนสวนหน่ึงใหความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
มากกวากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
 ขอเสนอแนะ
    ๑) ดานการปองกันภัยจากยาเสพติด ควรใหมีครู D.A.R.E ( Drug Abuse Resistance 
Education) ซึ่งสอนโดยเจาหนาที่ตำรวจในเครื่องแบบ (ตำรวจ D.A.R.E.) เพื่อใหนักเรียนเขาใจ
เกี่ยวกับการตอตานการใชยาเสพติด และวิธีหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง ประจำโรงเรียนทุกโรง
 ๒) ควรจัดสรรงบประมาณ สำหรับดำเนินการตามมาตรการการปองกัน COVID-19 ให
แกโรงเรียน และสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนเก่ียวกับการปองกันโรค และสรางความตระหนัก
ใหนักเรียน พรอมทั้งขยายผลไปยังผูปกครองและชุมชน

บทที่ ๔ สรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ



๓๑

   ๓) ควรนิเทศ ติดตามอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสถานศึกษามีความตระหนัก และมีชองทาง
เพิ่มความรูความเขาใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
 ๔) จัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาครูโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการพัฒนาครูใน
ดานการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวิจัย การวัดและประเมินผล
 ๕) จัดสรรอัตราบุคลากรใหพอเพียง โดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูสอนวิชาเอกซึ่งมีความรู
ความสามารถความถนัดเฉพาะทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในแตละกิจกรรม อาทิ กิจกรรม
ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
 ๖) ควรใหความสำคัญกับนโยบายเร่ืองคุณธรรมในทุกระดับ และบูรณาการกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
 ๗) สถานศึกษาควรจัดเก็บหลักฐาน รองรอยการดำเนินงานอยางเปนระบบ ใหพรอม
รองรับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
 ๘) ควรพัฒนาบุคลากรท่ีรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยการฝกอบรม หรือขอ
ความรวมมือจากหนวยงานภายนอก ในการพัฒนาอบรมตามความตองการ

นโยบายท่ี ๒ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 ปญหา อุปสรรค
 ๑) ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาครู เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ PISA
(Programmed for International Student Assessment) ซึ่งเปนการประเมินสมรรถนะ
ในสามดาน ไดแก การรูเร่ืองการอาน (Reading Literacy) การรูเร่ืองคณิตศาสตร (Mathematical 
Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
 ๒) เนื่องจากสถานการณ COVID-19 ทำใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานไมเต็มตาม
ศักยภาพ
 ขอเสนอแนะ
 ควรมีการพัฒนารูปแบบขอสอบแนว  PISA มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลในชั้นเรียนมากขึ้น และควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการอยางตอเนื่อง

นโยบายที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
 ปญหา อุปสรรค
 ๑) ในดานการคิดวิเคราะห ครูขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ การจัดการเรียนรูท่ีเนน
ทักษะทฤษฎีและปฏิบัติฝกความคิดสรางสรรคและการแกไขปญหา ท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนได
ลงมือปฏิบัติจริง



๓๒

 ๒) ครูผูสอนระดับปฐมวัยสวนหน่ึงไมมีวุฒิทางการศึกษาปฐมวัย ไมสามารถจัดประสบการณ
ที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
 ๓) สวนหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ คือ ครูไมครบชั้น และครูมีภาระงานอื่นๆ
นอกเหนือจากงานสอนคอนขางมาก โดยเฉพาะงานรายงานขอมูลตอตนสังกัด หรือการจัดทำ
ขอมูลเพื่อรายงานหนวยงานหลายหนวยงาน ทำใหการจัดการเรียนการสอนไมเต็มที่
 ๔) ขอจำกัดดานการนิเทศ ติดตาม เนื่องจากศึกษานิเทศกมีจำนวนนอย
 ๕) ในดานการจัดการสุขภาวะของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดไมไดจัดเมนูอาหารกลางวัน
โดยใชโปรแกรม Thai school lunch ครบทุกโรง เน่ืองจากบุคลากรยังขาดความชำนาญในการ
จัดเมนูอาหารดวยโปรแกรมดังกลาว
 ๖) การตรวจ ติดตาม เก็บขอมูลตางๆ มีมากเกินไป ทำใหกระทบกับการจัดการเรียน
การสอน เน่ืองจากครูรับภาระงานมากหลากหลาย นอกเหนือจากงานสอน จึงไมไดสอนนักเรียน
เต็มที่ 
 ขอเสนอแนะ
 ๑) ควรจัดใหมีการอบรมเร่ืองการจัดการเรียนรู ท่ีเนนทักษะทฤษฎีและปฏิบัติ ฝกความ
คิดสรางสรรคและการแกไขปญหา 
 ๒) ควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
 ๓) คืนครูใหกับนักเรียน โดยลดภาระงานอื่นที่ไมจำเปนนอกเหนือจากงานสอน และ
จัดใหมีบุคลากรสนับสนุนใหเพียงพอ
 ๔) ควรจัดอบรมใหความรูแกครูผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในการจัดเมนู
อาหารดวยโปรแกรม Thai school lunch และควรใหความรูแกผูปกครอง และครูในเร่ืองสุขภาพ
จิตเด็กและวัยรุน เพื่อใหสามารถใหคำปรึกษา หรือแกไขปญหาสุขภาพจิตของนักเรียนได
 ๕) ควรยกเลิกกิจกรรมการตรวจเย่ียมโรงเรียนท่ีไมจำเปน หรือบูรณาการตามภารกิจ 
เน่ืองจากการตรวจแตละคร้ัง ครูตองเตรียมรับการตรวจซ่ึงใชเวลาหลายวัน ทำใหไมมีเวลาสอน
นักเรียนไดเต็มที่

นโยบายที่ ๔ ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 ปญหา อุปสรรค
 ๑. การสำมะโนประชากรวัยการศึกษาภาคบังคับ ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสใน
การเขารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น สถานศึกษาบางแหงหางไกลจากที่วาการอำเภอ ทำให
เสียเวลาเดินทาง เพื่อไปขอคัดลอก ทร.๑๔



๓๓

    ๒. สถานศึกษาบางแหงประสบปญหาในการติดตามเด็กในพื้นที่บริการที่ไปเรียนที่อื่น
เนื่องจากมีขอจำกัดตางๆ เชน การขาดความเขาใจและขาดความตระหนักของครูผูรับผิดชอบ
ผูปกครองไมใหความรวมมือ นักเรียนยายถิ่นฐานตามผูปกครอง
 ๓. ระบบฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคลขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
 ๔. สวนหนึ่งของปญหาการออกกลางคัน คือ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ 
ทำใหขาดแรงจูงใจในการเรียนใหสำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด
 ๕. ปญหาในเรื่องระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน 
    ๑) บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ขาดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย 
    ๒) ส่ือ อุปกรณ ในการสรางความรูยังไมเพียงพอ เน่ืองจากขาดงบประมาณในการ
ดำเนินการ ขาดการบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
    ๓) บุคลากรดานแนะแนว สวนหน่ึงขาดความรู ความเขาใจ การทดสอบเชิงจิตวิทยา 
และขาดทักษะในการวิเคราะหขอมูล เนื่องจากไมมีครูที่จบดานแนะแนวโดยตรง 
    ๔) ผูปกครองขาดความพรอมท้ังดานขอมูลและดานเศรษฐกิจ ในการใหคำแนะนำ
บุตรหลานในการศึกษาตอ
 ขอเสนอแนะ
           ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรทำขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
ในการใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา เขาไปสืบคนขอมูลประชากรวัยเรียน 
(ทร.๑๔) ไดเองโดยไมตองขอคัดลอกจากที่วาการอำเภอ
     ๒. ควรจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา เพื่อใชในการติดตามนักเรียน  ในกรณี
นักเรียนไปเรียนที่อื่น หรือมีแนวโนมออกกลางคันจากสาเหตุตางๆ
 ๓. ควรสรางความรูความเขาใจในภารกิจงานที่ตองดำเนินการของสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการรายงานขอมูล เพื่อใหสถานศึกษารายงานขอมูลนักเรียนได
ถูกตอง ทันเวลา 
 ๔. ในสวนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ครูแนะแนว ครูผูรับผิดชอบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง และควรมีนักจิตวิทยา
แนะแนวใหครบทุกโรงเรียน

นโยบายท่ี ๕ ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
 ปญหา อุปสรรค
 ในดานการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม งบประมาณ
ไมเพียงพอ ขอจำกัดของบุคลากรท่ีรวมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนไมเพียงพอ และภารกิจ
ที่ซ้ำซอนกับงานประจำ 



๓๔

 ขอเสนอแนะ
 ควรมีการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องพรอมทั้งสนับสนุนงบประมาณดำเนินการเพิ่มขึ้น
 
นโยบายที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
 ปญหา อุปสรรค
 ๑. การดำเนินงาน ในการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตนสังกัดแจงเครื่องมือติดตามและแนวทาง
ประเมินผล มายัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลาชา ทำใหการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำ
ป อาจจะไมสอดคลองกับหลักเกณฑตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัด
 ๒. ปญหาในบริหารจัดโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ เชน
     ๑) ขอจำกัดในการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก เน่ืองจากการจัดสรร
งบประมาณใหกับโรงเรียน มีขนาดโรงเรียนเปนหลักเกณฑสวนหน่ึงในการจัดสรรเน่ืองจากมีการ
คำนึงถึงประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ ดังนั้นจึงทำใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับจัดสรร
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง จำนวนนอย
     ๒) ปญหาครูไมครบช้ัน ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหาครูไมครบ
ชั้น ครูสอนไมตรงตามวิชาเอก
     ๓) ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ ไมเอื้อตอการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 ๓. ในสวนของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ขาดแคลนบุคลากรท่ี
มีทักษะดานการบริหารจัดการขอมูล
 ๔. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบงานขอมูล ทำใหขาดความรู ความชำนาญ
 ๕. ปญหาความซ้ำซอนของโครงสรางการบริหารและกระบวนการทำงานมีข้ันตอนมาก 
อาจสงผลใหงานลาชา ขาดความคลองตัว
 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแจงหลักเกณฑและรายละเอียด
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในชวงตนปงบ
ประมาณเพื่อใหผูปฏิบัติดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสอดคลองกับมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 ๒. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
     ๑) ปรับปรุงหลักเกณฑที่ใชในการจัดสรรดานบุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ สิ่ง
กอสราง ใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก 



๓๕

     ๒) นโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทุกระดับ ควรมี
ความชัดเจนตอเนื่องสอดคลองกันอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
     ๓) ควรสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือพัฒนาตนเองใหเขมแข็งมากข้ึน เชน สนับ
สนุนปจจัยตางๆ ทั้งงบประมาณ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ใหชัดเจนและตอเนื่อง รวมทั้งจัดหาทุนการศึกษา สนับสนุนสื่อ การเรียนการสอน เปนตน
     ๔) ควรจัดสรรอัตราผูบริหารสถานศึกษา อัตราครูผูสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่
     ๕) เนื่องจากสภาพสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ผูปกครองนักเรียนไมมีความพรอม
ที่จะใหบุตรหลาน ไปเรียนในโรงเรียนที่อยูไกลบาน เห็นควรสนับสนุนดานตางๆ ใหกับโรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท หางไกล ไดบริหารจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง
     ๖) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายใหเอื้อตอการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให
ครอบคลุมงานทั้ง ๔ ดาน
 ๓. ในสวนของการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ ควรจัดสรรอัตรากำลัง หรือจาง
บุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดานเพิ่มขึ้น
 ๔. ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหผูที่รับผิดชอบงานขอมูล
ของโรงเรียน ปฏิบัติงานไดถูกตอง
 ๕. หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรปรับลดขั้นตอนและบูรณาการ
ภารกิจที่ซ้ำซอน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ
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ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก
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ภาคผนวก ค
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