คำนำ
แผนพัฒนาการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็ น แผนพั ฒ นาที่ จ ะมารองรั บ ภารกิ จ การศึ ก ษาของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยมี ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาเป็ นเจ้าภาพหลักในการประสานการพั ฒ นาการศึกษา
และการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูป การศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิการในภูมิ ภาค ตามค าสั่ง หัว หน้ าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11(2) และมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2558-2564 นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น ยุ ท ธศาสตร์ ข องก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จุ ด เน้ น เชิ ง น โยบายขอ งรั ฐ มน ตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
บริบทของพื้นที่ ตลอดจนสภาพปัญ หาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของจังหวัด นครศรีธรรมราช
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด/จังหวัดแบบบู รณาการ พ.ศ. 2551 ที่ต้องการ
พัฒนาบุคคล เยาวชนของชาติให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม อันมีวิถีชีวิตตามความ
เป็นอยู่ภายใต้ร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงเป็นเป้าหมายสาคัญของชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ในการดาเนินงานดัง กล่าวนี้ สานักงานศึกษาธิการจัง หวัดนครศรีธรรมราช จึงได้
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยอาศัยความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนทางการศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมกาหนด
ทิศทาง พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และโครงการกิจกรรมที่สอดรับกัน จากเดิมต่างฝ่ายต่างทา
รวมถึงการกาหนดสภาพปัญหาความต้องการด้านการพัฒนาการศึกษาที่เป็นภาพใหญ่ที่หน่วยงานต่าง
ๆ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต้ อ งอาศั ย เจ้ าภาพที่ เป็ น ศู น ย์ ก ารประสาน จึ งท าให้ เกิ ด แผนพั ฒนา
การศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ตลอดจนครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการทุกขั้ นตอนของการจัดทาแผน
ในครั้งนี้ และหวัง เป็ นอย่างยิ่ง ว่าทุก หน่ วยงานทางการศึก ษาในจั ง หวัด นครศรีธรรมราช จะได้ใช้
เอกสารแผนพั ฒ นาการศึก ษาจั ง หวัด นครศรีธรรมราชฉบั บนี้ เป็น เครื่องมื อในการขับ เคลื่อนการ
ดาเนิน งานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายเจตนารมณ์ ของการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาที่ทุกฝ่าย
มุ่งหวังต่อไป
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
กันยายน 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 ฉบับนี้
จัด ท าขึ้ น ภายใต้ ค าสั่ ง หั ว หน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 19/2560 เรื่อ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษา ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560 ให้ จั ด ตั้ ง ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย โดยอานาจหน้าที่ข้อหนึ่ งที่มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี ดังนั้นจึงจาเป็นต้อง
มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดในทุก ๆ ด้านที่เน้นการมีส่วนร่วม
ขอ งทุ ก ภาคส่ ว น และมี ค วามสอ ดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บร่ า งก รอ บยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 2 0
ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2562-2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และบริบท
ของพื้นที่ ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระยะ
ที่ผ่านมาซึ่ งพบว่ายังมีปั ญ หาที่จาเป็ นต้อ งปรับปรุง และพั ฒ นาทั้ งด้ านการส่ง เสริมโอกาสทางการศึกษา
แก่ประชาชนด้านคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านขีดความสามารถในการ
แข่งขันของจังหวัดที่ยังอยู่ในระดับต่า ตลอดจนสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่ยังต้องเพิ่มเติม
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีภารกิจในการประสาน ขับเคลื่อน เชื่อมโยง
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานและการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กับ ทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง จึงได้จัด ท าแผนพั ฒ นาการศึ กษา (2562-2565) จั ง หวัดนครศรีธรรมราช
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

นครศรีธรรมราชเป็ นศู นย์ กลางแห่ ง การเรียนรู้ คู่ คุณ ธรรม น้ อมน าปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
และนานาชาติ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สังคมไทย
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วมและ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตลอดชีวิต
โดยน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และตลาดแรงงานทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ

4. เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เป้ำประสงค์หลัก (Goal)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีวิถีชีวิตพอเพียง
4. หน่วยงานทางการศึกษามีองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศำสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

1. หลั ก สู ต รและกระบวนการจั ด การเรีย นรู้ ได้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของชาติ แ ต่ ล ะระดั บ ของ
การศึกษาและนานาชาติ
2. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัย และนาผลการวิจัย นวัตกรรมมาใช้
6. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
7. หน่วยงานการศึกษาใช้ห ลักธรรมาภิ บาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการศึกษา
8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
9. หน่ ว ยงานการศึ ก ษามี ร ะบบฐานข้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ
10. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการศึ ก ษาทุ ก ประเภท ทุ ก ระดั บ ทุ ก สั ง กั ด จั ด การศึ ก ษา
ที่ ย กระดั บ สู่ ความเป็นสากล

ทั้งนี้ ได้บรู ณาการงบประมาณจากทุกภาคส่วนให้ใช้งบประมาณร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
ได้มีการกากับ ติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดนครแห่งศูนย์การเรียนรู้ นครแห่งคุณธรรม นครที่นาในเรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นสากล ซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจะพบว่า
ในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช มี ค วามต้ อ งการ
ให้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มีการจัดตั้ง
สมัชชาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีฐานรากมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา
เครือข่ายการศึกษาในพื้นที่ ประชาชน ครู ภูมิปัญ ญา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มี
ประสบการณ์ ด้านต่ าง ๆ ในท้ องถิ่ น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ ง ในจัง หวัด เช่ น สภาหอการค้าจั ง หวั ด
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาวัฒ นธรรมจังหวัด องค์ กรทางศาสนา ให้เข้ามาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือสร้างอาชีพที่ตอบสนองกับตลาดแรงงานในพื้นที่ และร่วมยกระดับพัฒนาการศึกษาต่อยอดไปสู่การ
ประกอบอาชีพ เพื่ อการดารงชีวิตในอนาคต และเพื่ อให้ก ารด าเนิน การเป็ น ไปตามแนวทางประชารัฐ
ของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดประชารัฐ (สมัชชาการศึกษาจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช) รองรั บ และให้ เน้ น ความเป็ น สากล โดยการให้ เพิ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การส่ ง เสริ ม
และพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล ซึ่ง เป็นจุดเด่นในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.1 หลักการและเหตุผล (ความเป็นมา)
1.1 บริบทที่เกีย่ วข้อง
1) สภาพทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช
2) สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
1.2 ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565)
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี)
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 พันธกิจ
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
2.4 เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสาเร็จ/กลยุทธ์

55
55
55
57

ส่วนที่ โครงการ/งบประมาณ
4.1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกหน่วยงาน (แผนงานพื้นฐาน)

67

ส่วนที่ 5 การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
5.1 การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
5.2 การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก

 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการและเหตุผล (ความเป็นมา)
คำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ให้ จั ด ตั้ ง ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด สั ง กั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ศึกษำธิกำร เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่
กฎหมำยกกำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
ที่ ม อบหมำย โดยอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข้ อ หนึ่ งที่ ม อบหมำยให้ ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั งหวั ด รั บ ผิ ด ชอบใน
ข้อ 11 (2) คือกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร

กรอบแนวคิดและหลักการ

เพื่อให้กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในอนำคต จึงกำหนดหลักกำรสำคัญ ดังนี้
1. เป็ นแผนที่ มีกำรกำหนดอนำคตและทิศทำงของตำแหน่งกำรพัฒนำกำรศึกษำในระยะ 3 - 5 ปี
ของจังหวัด
2. เป็นแผนที่มุ่งเน้นควำมเชื่อมโยงจำกนโยบำยและแผนในระดับต่ำง ๆ ลงมำที่ผลลัพธ์
2.1 นโยบำยเกี่ยวกับกำรศึกษำของรัฐบำล
2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
2.3 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
2.4 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
2.5 แผนพัฒนำกำรศึกษำสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.6 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
3 เป็ น แผนที่ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ ต่ อ ศั ก ยภำพ โอกำส สภำพ ปั ญ หำและตอบสน อง
ควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำของประชำชนในพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำลังคน
และกำรมีงำนทำ
4 เป็ นแผนที่มองกำรพั ฒนำกำรศึกษำของจั งหวัดแบบองค์รวมที่มีควำมครอบคลุมทุ กมิติ
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคง
5 เป็นแผนบูรณำกำรกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด ที่มีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่ำงต่อเนื่อง และเป็นระบบ

คุณภาพของแผน

ในกำรจัดทำแผนพัฒ นำกำรศึ ก ษำจัง หวัด จะต้อ งผ่ำนกระบวนกำรเห็น ชอบร่ว มกัน ของ
ทุกฝ่ำย และแผนดังกล่ำวจะต้องมีควำมชัดเจน ควำมเป็นเหตุ เป็นผลที่สอดคล้องเชื่อมโยง ตั้ง แต่
วิสัย ทัศ น์ พัน ธกิจ ประเด็น ยุท ธศำสตร์ เป้ำ ประสงค์ ตัว ชี้วัด ค่ำ เป้ำ หมำย กลยุท ธ์ จนถึง
แผนงำน/โครงกำร โดยมีรำยละเอียดดัง นี้
1. มีก ำรก ำหนดประเด็น ปัญ หำและโอกำสกำรพัฒ นำชัด เจนทั ้ง ในเชิง ของขนำด
และพื้นที่ พร้อมทั้งจัดลำดับควำมสำคัญ ของปัญ หำและโอกำสกำรพัฒนำนั้น ๆ
2. มีเป้ำประสงค์ ตัว ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยในเชิง ปริมำณและคุณภำพที่ชัดเจน สะท้อ น
ให้เห็นถึงกำรแก้ปัญหำ และกำรใช้โอกำสในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจัง หวัด

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1

3. มีป ระเด็น ยุท ธศำสตร์แ ละแนวทำงกำรพัฒ นำ และกำรแก้ไ ขปัญ หำที่ต อบสนองกับ
วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ำ หมำยของแผน โดยในกำรก ำหนดประเด็น ยุท ธศำสตร์จ ะต้อ งมีก ำร
หำข้อตกลงร่วมกันเพื่อยืนยันประเด็นยุทธศำสตร์นั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับของทุก ภำคส่วน
4. มีกำรจัดลำดับควำมสำคัญของประเด็นยุทธศำสตร์
5. มีแผนงำน/โครงกำร ตอบสนองกับแนวทำงพัฒนำนั้น ๆ

ภารกิจของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตำมคำสั่งหัวคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร
ข้อ 11 ให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่ อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริห ำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ นโยบำย และยุ ท ธศำสตร์ ข องส่ ว นรำชกำรต่ ำ ง ๆ
ที่มอบหมำยและให้มีอำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
1.รับผิดชอบงำนธุรกำร ของ กศจ. อกศจ คณะอนุกรรมกำรกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำน รวมทั้งปฏิบัติงำน
รำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำทีของ กศจ. และตำมที่ กศจ.มอบหมำย
2.จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร
3. สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
4.จั ด ระบบ ส่ ง เสริ ม และประสำนงำนเครื อ ข่ ำ ยข้ อ มู ล สำรสนเทศและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อกำรศึกษำ
5.ส่งเสริม และสนับสนุนกำรศึกษำเพื่อคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
6.ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของช้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ งำนด้ ำนวิช ำกำร กำรนิ เทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
8.ด ำเนิ น กำรเกี่ย วกั บ กำรตรวจสอบด้ ำนกำรบริห ำร ด้ำ นกำรเงิน และกำรบั ญ ชีข องส่ว น
รำชกำร หรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
9.ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพื่อกำรศึกษำ
10.ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน
11.ปฏิ บัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึก ษำธิกำรหรือตำมที่ไ ด้รับ มอบหมำยรวมทั้ ง
ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด
ข้อ 12.ให้มีศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงใน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของศึกษำธิกำรภำค มีอำนำจหน้ำที่รับผิดชอบกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งให้มอบอำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่ กำรศึกษำประถมศึก ษำและผู้อ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึ กษำ เฉพำะงำน
ที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และ
มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองำนศึกษำธิกำรจังหวัด จำนวนสำมคน
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ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดและรองศึก ษำธิกำรจังหวัด และข้ำรำชกำรที่ป ฏิบัติง ำนในสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นข้ำรำชกำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งนี้ ให้ศึกษำธิกำรจังหวัด ดำรงตำแหน่ง
เทียบเท่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ประเภทอำนวยกำรระดับสูง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำร
จังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหนงผู้อำนวยกำรประเภทผู้บริหำรกำรศึกษำหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้
ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรภำคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้ งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ข้ อ 13.กำรบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในจั ง หวั ด หรื อ
กรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ 53 (3) และ (4) แห่ง พระรำชบั ญ ญั ติระบี บ ข้ำรำชกำครูแ ละบุ คลำกร
ทำงกำรศึก ษำ พ.ศ. 2547 ซึ่ง แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระรำชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ ำรำชกำรครูแ ละบุ คลำกร
ทำงกำรศึกษำ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดโดยควำมเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอำนำจสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง
ข้ อ 14.เพื่ อป ระโยชน์ ใ น ก ำรบริ ห ำรงำน ก ำกั บ ดู แ ล และบู ร ณ ำกำรศึ ก ษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดหรือกรุงเทพมหำนคร ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เลขำธิกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มอบอำนำจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุค คล วิช ำกำร กำรบริห ำรทั่ วไป งบประมำณ และทรัพ ย์ สิ น ให้ กั บ ศึ กษำธิ ก ำรจั ง หวัด เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ
รำชกำรแทนในเรื่องนั้น
ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนมอบอำนำจในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินกำรแทน
กำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่ ง และวรรคสองให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำร
ที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำม ข้อ 2

วัตถุประสงค์การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดทั้งภำครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ได้ร่วมคิด
ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำกำรศึกษำของจังหวัด ให้บรรลุควำมสำเร็จและ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
2. เพื่ อ ให้ ก ำรวำงแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำของทุ ก หน่ ว ยงำนสอดคล้ อ ง และบู รณำกำรกั บ
แผนพัฒนำจังหวัด ทั้งในส่วนโครงกำรและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เพื่อให้ประชำคมทุกภำคส่วนของจังหวัด มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำและกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำจังหวัดทุกระดับ อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
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สภาพทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพทั่วไป
ลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้งและอาณาเขต
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช ตั้ ง อยู่ ท ำงตอนกลำงของภำคใต้ ห่ ำ งจำกกรุ งเทพมหำนคร
780 กิ โลเมตร มี เนื้ อ ที่ ป ระมำณ 9,942.502 ตร.กม. หรื อ ประมำณ 6,214,064 ไร่ มี พื้ น ที่ ม ำก
เป็น ลำดับที่ 16 ของประเทศ หรือประมำณ ร้อยละ 1.98 ของพื้น ที่ทั้งประเทศ ที่ตั้งของจังหวัด
ตั้งอยู่ประมำณละติจูดที่ 9 องศำเหนือ และลองติจูด 10 องศำตะวันออก
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสงขลำ จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่ำวไทยเป็นชำยฝั่งทะเล มีควำมยำวประมำณ 225 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และจังหวัดกระบี่
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมรำช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ
1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง
ได้แก่บริเวณเทือกเขำนครศรีธรรมรำช มีอำณำเขตตั้งแต่ตอนเหนือของจังหวัดลงไปถึงใต้
สุด ได้แก่ อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอท่ำศำลำ อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช อำเภอลำนสกำ อำเภอ
พรหมคีรี อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอชะอวด อำเภอจุฬำภรณ์ และอำเภอพระพรหม ในเขตเทือกเขำนี้มี
ภูเขำสูงสุดในจังหวัด คือ เขำหลวง ซึ่งสูงประมำณ 1,835 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
2. บริเวณที่ราบชายฝั่งด้านตะวันออก
ได้ แก่ บริ เวณเทื อกเขำตอนกลำงไปทำงตะวั นออกถึ งฝั่ งทะเลอ่ ำวไทย จ ำแนกได้ เป็ น
2 ตอน คือ ตั้ง แต่อำเภอเมือ งนครศรีธรรมรำช ลงไปทำงใต้ ที่ มีควำมกว้ ำงจำกบริเวณเทื อ กเขำ
ตอนกลำงไปถึง ชำยฝั่งทะเลระยะทำงประมำณ 95 กิโลเมตร ได้แก่ อำเภอปำกพนั ง อำเภอเชียรใหญ่
อำเภอหั วไทร และอำเภอชะอวด และอีก บริเวณหนึ่ ง คื อตั้ ง แต่อ ำเภอท่ ำศำลำขึ้น ไปทำงทิ ศ เหนื อ
อำเภอที่อยู่ในเขตพื้นที่รำบด้ำนนี้คือ อำเภอขนอม อำเภอสิชล อำเภอท่ำศำลำ
3. บริเวณที่ราบด้านตะวันตก
ได้แก่บริเวณที่รำบระหว่ำงเทือกเขำนครศรีธรรมรำช และเทือกเขำบรรทัด ซึ่งมีลักษณะ
เป็นเนินเขำอยู่เป็นแห่ง ๆ อำเภอที่อยู่ที่รำบด้ำนนี้ คือ อำเภอพิปูน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอฉวำง อำเภอนำบอน
อ ำเภอบำงขั น อ ำเภอถ้ ำพรรณรำ และอ ำเภอทุ่ ง สง สำยน้ ำส ำคั ญ ได้ แ ก่ แหล่ ง ต้ น น้ ำของแม่
น้ำตำปี
ลักษณะภูมิอากาศ
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช ตั้ ง ใกล้ เส้ น ศู น ย์ สู ต รมี ภู เขำและเป็ น คำบสมุท รทั ้ง 2 ด้ำ น
คือ ด้ำนตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้ มหำสมุทรแปซิฟิก ด้ำนตะวันตกเป็นทะเลอันดำมันมหำสมุทร
อินเดีย ทำให้น ครศรีธรรมรำชได้รับอิท ธิพลลมมรสุม จำกมหำสมุทรอินเดี ย และพำยุห มุนเขตร้อ น
จำกทะเลจีนใต้สลับกัน
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ความมั่นคง

สถานการณ์ และแนวโน้ มด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ

ประชากรและการปกครอง
ประชากร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีประชำกรจำนวน 1,548,331 คน (เดือนมีนำคม 2560) แยกเป็น
ชำย 766,787 คน หญิ ง 781,544 คน 535,044 ครั ว เรื อ น โดยเฉลี่ ย มี ค วำมหนำแน่ น ของ
ประชำกร เท่ำกับ 155.72 คน ต่อตำรำงกิโลเมตร อำเภอที่มีประชำกรมำกที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมรำช
จำนวน 270,491 คน 102,086 ครัวเรือน และอำเภอที่มีประชำกรน้อยที่สุด คือ อำเภอถ้ำพรรณรำ
จำนวน 19,120 คน 6,889 ครัวเรือน
ข้อมูลด้านสังคม
การศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมรำช แบ่งพื้นที่กำรศึกษำออกเป็น 5 เขต ได้แก่
1. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครศรี ธรรมรำช เขต 1 รวมพื้ น ที่ อ.เมื อ ง
(ที่ตั้งเขต) อ.ลำนสกำ อ.พระพรหม และ อ.เฉลิมพระเกียรติ
2. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำนครศรี ธรรมรำช เขต 2 รวมพื้ น ที่ อ.ทุ่ ง สง
(ที่ตั้งเขต) อ.ทุ่งใหญ่ อ.บำงขัน อ.นำบอน อ.ฉวำง อ.ถ้ำพรรณรำ อ.พิปูน และ อ.ช้ำงกลำง
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึก ษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 รวมพื้นที่ อ.เชียรใหญ่
(ที่ตั้งเขต) อ.ปำกพนัง อ.ร่อนพิบูลย์ อ.หัวไทร อ.ชะอวด และ อ.จุฬำภรณ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 4 รวมพื้นที่ อ.ท่ำศำลำ
(ที่ตั้งเขต) อ.สิชล อ.ขนอม อ.พรหมคีรี และ อ.นบพิตำ
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 จำนวน 1 แห่ง ดูแลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ของจังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดพัทลุง
การศาสนา
ปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีวัด 619 แห่ง (มหำนิ กำย 538 แห่ง ธรรมยุต 81 แห่ง )
ที่พักสงฆ์ 122 แห่ง มัสยิด 122 แห่ง โบสถ์คริตต์ 38 แห่ง มหำวิทยำลัยสงฆ์ 2 แห่ง โรงเรียนปริยัติธรรม
แผนกสำมั ญ 7 แห่ ง ศู น ย์ อ บรมศำสนำอิ ส ลำมและจริย ธรรมประจ ำมั ส ยิ ด 101 แห่ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ
กำรพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์ 12 แห่ง มีพระภิกษุรวม 3,529 รูป สำมเณร 848 รูป จำนวนประชำกร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช1,546,566 คน แยเป็นชำย766,129 คน หญิง 780,437 คน จำแนกประชำกร
ที่นับถือศำสนำ ดังนี้
จำนวนประชำกรนับถือศำสนำพุทธ
1,447,740 คน คิดเป็น 93.61%
จำนวนประชำกรนับถือศำสนำอิสลำม
95,423 คน คิดเป็น 06.17%
จำนวนประชำกรนับถือศำสนำคริสต์ และอื่น
3,403 คน คิดเป็น 0.22%
ด้านแรงงาน
สถำนกำรณ์ ด้ำนแรงงำนจั งหวั ดนครศรี ธรรมรำช ไตรมำส 1 ปี 2559 ประชำกรที่ มี อำยุ 15 ปี
ขึ้นไป จำนวน 1,217,392 คน โดยเป็น ผู้อ ยู่ใ นกำลัง แรงงำนรวม 870,211 คน คิ ดเป็น 71.48%
ของประชำกรรวม โดยแยกออกเป็นกำลังแรงงำนปัจจุบันทั้งหมด ทั้งนี้กำลังแรงงำนปัจจุบัน แยกเป็น ผู้มี
งำนท ำ 865,477 คน คิ ด เป็ น 99.46% ของก ำลั ง แรงงำน และผู้ ว่ ำ งงำน 4,735 คน คิ ด เป็ น
0.54% แรงงำนต่ำงด้ ำวที่ มำท ำงำน (ณ วัน ที่ 20 เมษำยน 2559) ในพื้น ที่ รวม 24,193 คน โดยมี
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แรงงำนเมียนมำ มำกที่สุด 20,612 คน รองลงมำกัมพูชำ 1,297 คน และแรงงำนชำวลำว 1,288 คน
นำยจ้ำงหรือผู้ประกอบกำร 2,577 แห่ง
ด้านสาธารณสุข
ผลกำรกำรดำเนินงำน โครงกำรหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำมีกำรขึ้นทะเบียนหน่วยบริกำร
คู่สัญญำ ทั้งหมด 25 เครือข่ำย
กำรขึ้ น ทะเบี ย นและกำรออกบั ต ร จั งหวัด นครศรีธรรมรำช ได้ ดำเนิน กำรออกบั ตรประกั น
สุขภำพถ้วนหน้ำให้แก่ประชำชนผู้มีสิทธิ ณ เดือน กันยำยน 2558 จำนวน 1,550,867 คน คิดเป็นควำม
ครอบคลุมร้อยละ 99.75 ของประชำกรทั้งหมด ดังนี้
สิทธิประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
จำนวน 1,255,956 บัตร
สิทธิประกันสังคม
จำนวน 181,321 บัตร
สิทธิข้ำรำชกำร/สิทธิรัฐวิสำหกิจ
จำนวน 41,703 บัตร
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
ผลกำรจัดเก็บข้อมูลควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) ปี 2559 ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่
ชนบทและเขตเมือง ของจังหวัดนครศรี ธรรมรำช 1,522 หมู่บ้ำน 162 ตำบล 25 เทศบำล 23 อำเภอ
พบว่ำครัวเรือนทั้งหมด 319,324 ครัวเรือน (เขตชนบท 279,147 ครัวเรือน เขตเมือง 40,177 ครัวเรือน)
คุณ ภำพชีวิตของคนในทุ กระดับของจั งหวัดนครศรีธรรมรำช เครื่อ งชี้วัด จปฐ. จำนวน 5 หมวด 30
ตัวชี้วัด สรุปในภำพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมรำช ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ จปฐ. มำกที่สุด 3 อันดับแรกคือ
1. ตัวชี้วัด ที่ 19 เด็กจบกำรศึกษำภำคบัง คับ 9 ปี ที่ ไม่ไ ด้เรียนต่อส ำรวจ 530 คน ไม่ ผ่ำน
เกณฑ์ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42
2. ตัวชี้วัดที่ 26 ในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 122,203 คน ร้อยละ 12.24
3. ตัวชี้วัดที่ 22 คนที่อำยุมำกกว่ำ 60 ปี ขึ้นไปมีอำชีพและรำยได้จำกกำรสำรวจ
160,876 คน ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 14,611 ร้อยละ 9.36
- ครัวเรือนที่มีรำยได้ต่ำกว่ำ 30,000 บำท ต่อต่อปี จำนวน 4,396 ครัวเรือน ทั้งหมด
319,324 ครัวเรือน แยกเป็นในชนบท 1,249 ครัวเรือน ในเขตเมือง 3,147 ครัวเรือน
- รำยได้เฉลี่ยของคนนครศรีธรรมรำช 69,533 บำท/คน/ปี และมีรำยจ่ำยเฉลี่ย 47,120 บำท/
คน/ปี ข้อมูล กชช.2ค ปี 2558 หมู่บ้ำนเร่งรัดพัฒนำอันดับ 1 (ล้ำหลัง) 20 หมู่บ้ำน เร่งรัดพัฒนำ อันดับ
2 (ปำนกลำง) 404 หมู่บ้ำน และเร่งรัดพัฒนำอันดับ 3 (ก้ำวหน้ำ) 1,098 หมู่บ้ำน

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคมและความมั่นคง

ประชากร แรงงาน และการมีงานทา
โครงสร้างประชากรของจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปี 2557
โดยสัดส่วนโครงสร้ำงประชำกรที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 12.54 ในปี 2554 เป็นร้อยละ
12.75 ในปี 2555 และ 13.00 13.29 ในปี 2556 และปี 2557 ตำมลำดั บ แม้ ว่ ำอั ต รำประชำกรวั ย
สูงอำยุ จะเพิ่ ม ขึ้น แต่จั งหวั ด นครศรีธ รรมรำช ยั ง ไม่ มี ปั ญ หำกำรพึ่ ง พิ ง เนื่ อ งจำกประชำกรวั ยเด็ ก
ยังลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 – 2557 ทำให้อัตรำวัยแรงงำนยังเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจำกร้อย
ละ 65.08 ในปี 2554 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.10 ในปี 2555 ส ำหรั บ ในปี 2556 วั ย แรงงำนลดลง
ร้อยละ 65.04 และกลับเพิ่มขึ้นในปี 2557 ร้อยละ 64.93
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สัดส่วนคนจน
จังหวัด นครศรีธรรมรำช มี สั ดส่ วนคนจนลดลงจำกร้อ ยละ 11.24 ในปี 2554 ลดลงร้ อยละ
10.87 ในปี 2555 และ 9.91 ในปี 2556 ซึ่ งน้ อ ยกว่ ำสั ด ส่ ว นคนจนในระดั บ ภำคใต้ ที่ ร้ อ ยละ 10.96
โดยในปี 2555จังหวัดนครศรีธรรมรำชมีสัดส่วนคนจนร้อยละ 9.91 อันดับสอง รองจำกจัง หวัดพัทลุง
ร้อยละ 15.24 จำนวนคนจนปี 2556 จังหวัดนครศรีธรรมรำชมีจำนวน 31,200 คน เป็นร้อยละ 22.9
ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นอันดับสองรองจำกจังหวัดพัทลุง จำนวน 75,400 คน
คุณภาพชีวิต ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
ในปี 2558 ครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ 30,000 บำท ต่ อ คนต่ อ ปี จำนวน 4,521 ครั ว เรื อ น
จำกจำนวน 318,805 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ปี 2557 ครัวเรือนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 30,000 บำทต่อ
คนต่อปี จำนวน 618 ครัวเรือนจำกครัวเรือนที่สำรวจ 275,410 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.22 ครัวเรือน
ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์เพิ่มขึ้นในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 84.39 จำกปี 2557 ปัญ หำที่ควรได้รับกำรแก้ไขของ
คุณ ภำพชีวิตของประชำชนพื้ นที่จัง หวัดนครศรีธรรมรำช อัน ดับหนึ่ งกำรกีฬ ำคิด เป็นร้อยละ 61.37
ปัญหำรองลงมำคือกำรเรียนรู้โดยชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60.51 และอันดับ 10 ปัญหำกำรมีที่ดินทำกิน
ร้อยละ 15.24
การจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
ข้อมูลพื้นฐำนระดับหมู่บ้ำน ซึ่งจำกกำรประมวลผล กชช.2 ค ปี 2558 จังหวัดนครศรีธรรมรำช
เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นสภำพปัญ หำของหมู่บ้ำนชนบท เช่น โครงสร้ำงพื้นฐำน สุขภำวะและอนำมัย
ควำมรู้และกำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมและควำมเข้มแข็งของชุมชน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมปลอดภั ย จำกภั ย พิ บั ติ แ ละควำมเสี่ ย งของชุ ม ชน เป็ น กำรจัด ล ำดั บ ระดั บ กำรพั ฒ นำหมู่ บ้ ำ น
ให้ทรำบถึงควำมสำคัญของปัญหำและพื้นที่เป้ำหมำยที่ควรได้รับกำรพัฒนำเป็นอันดับแรก
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

ที่
1
2
3
4
5

1
2
3
4
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
จานวนสถานศึกษา จานวนผู้บริหาร รองผู้บริหาร นักเรียน ห้องเรียน ครู
จาแนก หน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวน
หน่วยงานทางการศึกษา
โรงเรียน ผู้บริหาร รองผู้บริหาร นักเรียน ห้องเรียน ครู

1. สังกัด สพฐ.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
112
103
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
202
202
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
242
206
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
142
142
สพม. เขต 12
71
71
รวมสังกัดสพฐ.
769
724
2. สังกัดเอกชน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
45
45
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
38
38
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
28
28
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
26
26
รวมสังกัดเอกชน
137
137
3. สังกัดสานักงานส่งเสริมนอกระบบ และตามอัธยาศัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช
3.1 สนง.กศน.นศ.
25
24
25
24
รวมทั้งสิ้น
4. สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม อบจ./เทศบาล/ อบต. (รวม 17 อปท. 40โรงเรียน)
4.1 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
5
5
4.2 สังกัดเทศบาล และ อบต.
4.2.1 เทศบาลนครศรีธรรมราช
10
16
4.3.1 เทศบาลเมืองปากพนัง
6
5
4.3.2 เทศบาลเมืองทุง่ สง
6
6
4.3.3 เทศบาลเมืองปากพูน
1
4.3.4 เทศบาลตาบลทางพูน
1
1
4.3.5 เทศบาลตาบลบางจาก
1
4.3.6 เทศบาลตาบลทอนหงส์
1
4.3.7 เทศบาลตาบลท่าประจะ
1
1
4.3.8 เทศบาลตาบลนาบอน
4.3.9 เทศบาลตาบลทุง่ สัง
1
4.3.10 เทศบาลตาบลหินตก
1

17
29
6
23
79
154

19,603
35,835
28,472
24,176
51,300
159,386

1,172
1,924
2,214
1,389
1,670
8,369

1,047
1,900
1,669
1,342
2,938
8,896

0
0
0
2
2

22,958
17,084
12,646
9,022
61,710

756 1,055
619 744
414 508
303 381
2,092 2,688

1
1

16,950
16,950

175
175

326
326

2

1,267

67

98

26
6
7

11,318
2,192
4,372
110
255
31
173
31
45
294
187

297
104
132
5
10
1
6
1
2
9
8

461
176
242
7
10
0
7
0
1
12
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ที่

หน่วยงานทางการศึกษา
4.3.11 เทศบาลตาบลนาสาร
4.3.12 เทศบาลตาบลท่าแพ
4.3.13 อบต.บ้านตูล
4.3.14 อบต.กลาย
4.3.15 อบต.ขอนหาด
4.3.16 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวม สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
5. สังกัดอาชีวศึกษา (รัฐบาล)
5.1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
5.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
5.3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
5.4 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
5.5 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
5.6 วิทยาลัยเทคนิคทุง่ สง
5.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

5.8 วิทยาลัยเทคนิคสิชล
5.9 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
5.10 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
5.11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
รวมสังกัดอาชีวศึกษา (รัฐบาล)
6. สังกัดอาชีวศึกษา (เอกชน)
6.1 วิทยาลัยเทคโนธุรกิจบัณฑิต
6.2 วิทยาลัยเทคโนยีจรัสพิชากรอาชีวศึกษา
6.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีนวัตกรรม
6.4 ร.ร.ประทีปศาสน์พณิชยการ
6.5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
6.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นครศรีธรรมราช
6.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
6.8 พณิชยการทุง่ สง
6.9 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค)
6.10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
6.11 วิทยาลัยเทคโนโลยีทกั ษิณพณิชยการ
6.12 อาชีวศึกษาวีรศิลปิน
6.13 พณิชยการศักดิ์ศิลปิน
6.14 เทคโนโลยีพณิชยการสิชล
รวมสังกัดอาชีวศึกษา (เอกชน)
รวมสังกัดอาชีวศึกษาทั้งสิ้น
7. สังกัดอุดมศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

จานวน
โรงเรียน ผู้บริหาร รองผู้บริหาร นักเรียน ห้องเรียน
1
26
1
1
302
7
1
72
4
1
114
8
1
65
2
400
400
24,134
440
433
41
44,988 664
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
25

4
4
4
3
1
4
4
4
3
4

ครู
0
13
3
4
4
1,220
2,266

35

4,356
4,449
626
660
404
2,779
1,300
1,021
634
862
560
17,651

107
142
34
30
28
93
53
46
54
50
58
695

174
131
42
42
26
98
78
52
45
64
61
813

2
4
0
0
0
4
1
0
2
4
2
1
1
4
25
60

266
460
83
155
163
1,218
125
312
1,084
1,654
1,652
247
197
375
7,991
25,642

13
19
48
33
4
5
9
11
15
17
47
30
8
9
18
30
27
91
43
61
42
50
10
10
7
7
18
15
309 388
1,004 1,201

9

ที่

หน่วยงานทางการศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช
7.3 มหาวิทยาลัยมหามจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

7.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
7.5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ข้อมูลนักศึกษาจากจังหวัด

จานวน
โรงเรียน ผู้บริหาร รองผู้บริหาร นักเรียน ห้องเรียน ครู
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1

9
0
0
0

12,875
374
614
1,800
970

105
17
14
12
0

404
20
55
0
0

1
6

1
11

6
15

9,328
25,961

90
238

385
864

1
1

1
1

5
5

447
447

6
6

49
49

1
1
2

1
1
2

3
3
6

424
130
554

13
20
33

71
16
87

1
5
1
1
1
9
-

1
10
1
1
1
14
1
1

0
2
0
0
0
2
1
1

189
478
43
55
62
827
473
473

8
30
6
6
6
56
7
7

15
57
8
8
8
96
20
20

1
1

1
1

3
3

340
340

12
12

43
43

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

2
2
2
2
8

67
176
92
116
451

8
7
7
8
30

5
6
4
6
21

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และพังงา)

7.6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รวมทั้งสิ้น
8. สถาบันพระบรมราชชนก สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีฯ
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
9.1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
9.2 วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช
รวมทั้งสิ้น
10. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

10.1 พระบรมธาตุพิทกั ษ์วิทยา
10.2 พระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
10.3 พระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน
10.4 พระปริยัติธรรมวัดขนาน
10.5 พระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
รวมทั้งสิ้น

11. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมทั้งสิ้น
12. สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวมทั้งสิ้น
13. กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒
โรงเรียนตชด.บ้านเขาวัง
ศกร.ตชด.บ้านห้วยตง
ศกร.ตชด.บ้านหลังอ้ายหมี
ศกร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ
รวมทั้งสิ้น

10

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

44.88
38.06
42.13
50.67
36.02
52.20
45.61
56.32
45.74

43.89
35.62
41.08
48.87
30.13
50.96
44.73
56.46
43.97

44.46
36.71
41.57
50.56
30.78
51.55
45.46
56.63
44.72

46.04
39.14
42.62
51.93
33.93
52.93
46.73
58.88
46.53

54.01
47.47
44.88
53.67
41.20

48.25

49.33
43.47
42.59
49.18
40.31

44.98

42.90

49.56
41.40
41.13
48.66
33.75

43.29

49.42
42.76
40.94
49.19
34.15

45.86

51.39
45.33
43.04
51.35
38.21

43.17

52.98
40.47
41.22
46.68
34.50

41.84

53.48
39.07
40.64
46.80
29.20

ปีการศึกษา 2559

46.04

57.02
44.27
43.83
50.42
34.64

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 - 2559
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558

48.02
42.05
45.09
54.63
36.72
55.98
49.48
60.79
49.10

41.92

53.38
39.70
40.86
46.48
29.17

43.50

54.91
41.47
41.61
48.23
31.29

ระดับประเทศ สพป.นศ.1 สพป.นศ.2 สพป.นศ.3 สพป.นศ.4 ระดับประเทศ สพป.นศ.1 สพป.นศ.2 สพป.นศ.3 สพป.นศ.4 ระดับประเทศ สพป.นศ.1 สพป.นศ.2 สพป.นศ.3 สพป.นศ.4

ปีการศึกษา 2557

ระดับประเทศ สพป.นศ.1 สพป.นศ.2 สพป.นศ.3 สพป.นศ.4 ระดับประเทศ สพป.นศ.1 สพป.นศ.2 สพป.นศ.3 สพป.นศ.4 ระดับประเทศ สพป.นศ.1 สพป.นศ.2 สพป.นศ.3 สพป.นศ.4
35.20
33.52
33.87
33.43
34.52
42.64
42.53
46.36
46.01
ภาษาไทย
40.75
41.90
41.91
44.39
43.32
45.01
29.65
25.60
25.63
25.83
26.01
32.40
28.25
29.31
26.04
คณิตศาสตร์
28.43
28.72
27.69
24.10
23.42
23.96
38.62
35.74
35.50
34.71
35.42
37.63
34.85
34.99
33.01
วิทยาศาสตร์
35.30
34.76
35.69
32.68
32.16
33.33
46.79
46.41
45.23
44.79
45.75
46.24
44.28
49.00
46.51
สังคมศึกษาฯ
43.76
43.47
44.21
46.54
45.26
46.37
27.46
24.88
25.16
25.38
25.11
30.62
27.39
31.80
28.09
ภาษาอังกฤษ
26.45
26.28
27.16
27.42
26.61
27.75
57.63
57.44
56.49
57.56
สุขศึกษาและพลศึกษา 59.32
43.14
41.66
40.94
39.08
39.91
ศิลปะ
45.42
45.51
44.32
42.12
44.59
การงานอาชีพฯ
40.70
38.87
38.51
37.73
38.61
เฉลี่ย
37.91
35.46
34.94
35.03
35.33
38.29
35.93
35.03
34.15
35.28

วิชา

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
เฉลี่ย

วิชา

คะแนนเฉลีย่ ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

40.25

44.32
35.20
40.77
49.67
31.31
38.29

46.36
29.31
34.99
49.00
31.80
40.63

49.89
31.98
36.97
52.07
32.22
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ

วิชา

33.00

50.76
21.74
32.54
36.53
23.44

ระดับประเทศ

54.09
21.88
33.12
37.73
22.66
33.18

สพม.12

34.81

49.39
26.59
33.40
39.70
24.98

ระดับประเทศ

51.87
27.22
33.84
41.04
24.18

52.29
24.88
31.62
35.89
27.76

35.49

56.08
25.08
32.20
37.14
26.96

สพม.12 ระดับประเทศ สพม.12

2559
54.74
24.69
31.79
36.64
26.59
34.89

37.91

42.64
32.40
37.63
46.24
30.62

สพม.12

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2557 - 2559
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
วิชา
2557
2558
2559
2557
2558
2559 ระดับประเทศ
2557
2558
ภาษาไทย
52.98
39.88
48.12
54.99
46.36
33.50
40.25
47.68
52.29
39.03
42.87
คณิตศาสตร์
40.47
28.76
33.54
42.12
29.31
26.38
27.35
29.38
24.88
15.33
19.81
วิทยาศาสตร์
41.22
38.54
37.95
42.61
34.99
33.17
31.16
35.49
31.62
27.83
31.32
สังคมศึกษาฯ
46.68
47.64
49.30
49.11
49.00
44.00
43.91
49.81
35.89
31.05
37.08
ภาษาอังกฤษ
34.59
32.40
35.85
33.12
31.80
26.63
26.46
30.37
27.76
18.27
20.98
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ
43.19
37.44
40.95
44.39
38.29
32.74
33.83
38.55
34.49
26.30
30.41

36.86
31.35
40.99
49.61
27.17
37.19

สพม.12 ระดับประเทศ สพม.12 ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2559

34.49

35.56

35.20
29.70
38.62
46.79
27.50

ระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558

35.63

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ

วิชา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2557 - 2559
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

13

2559
61.80
57.32
52.35
59.35
46.25
55.41

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา
ระดับประเทศ
2557
2558
46.36
46.81
50.93
29.31
60.15
65.03
34.99
62.19
62.38
49.00
64.59
63.83
31.80
33.66
49.91
38.29
53.48
58.42
2559
65.26
68.03
59.16
65.22
48.98
61.33

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
ระดับประเทศ
2557
2558
52.29
71.12
72.03
24.88
48.83
57.01
31.62
47.25
48.08
35.89
51.55
52.76
27.76
39.13
44.37
34.49
51.58
54.85

2559
75.13
57.81
47.40
50.60
45.97
55.38

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ

สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

วิชา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
ระดับประเทศ
2557
2558
52.98
43.04
46.68
40.47
33.60
37.07
41.22
41.72
41.35
46.68
49.58
50.04
34.59
31.62
34.42
43.19
39.91
41.91
2559
50.51
37.65
41.22
46.90
29.86
41.23

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา
ระดับประเทศ
2557
2558
46.36
33.34
40.32
29.31
25.92
24.21
34.99
33.06
32.49
49.00
45.30
41.70
31.80
25.67
26.92
38.29
32.58
33.32

2559
41.17
22.06
31.92
43.97
26.50
33.14

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 - 2559
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุง่ สง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
ระดับประเทศ
วิชา
2557
2558
ภาษาไทย
52.98
50.00
57.34
คณิตศาสตร์
40.47
51.22
57.84
วิทยาศาสตร์
41.22
52.90
51.72
สังคมศึกษาฯ
46.68
61.38
60.23
ภาษาอังกฤษ
34.59
48.64
52.26
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 43.19
52.83
55.88

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ปีการศึกษา 2557 - 2559
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ

วิชา

2559
50.59
31.25
40.63
49.69
25.63
39.56

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา
ระดับประเทศ
2557
2558
2559
46.36
31.89
36.86
41.85
29.31
22.65
27.35
22.27
34.99
31.68
32.98
32.42
49.00
42.28
42.61
45.25
31.80
25.29
25.42
26.99
38.29
30.76
33.04
33.76

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
ระดับปะเทศ
2557
2558
52.29
38.47
25.76
24.88
14.89
17.71
31.62
26.82
28.37
35.89
30.09
33.14
27.76
16.05
18.07
34.49
25.26
25.01

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา
ระดับประเทศ
วิชา
2557
2558
ภาษาไทย
52.98
45.78
46.25
คณิตศาสตร์
40.47
32.22
25.63
วิทยาศาสตร์
41.22
45.61
34.50
สังคมศึกษาฯ
46.68
53.78
45.00
ภาษาอังกฤษ
34.59
25.00
27.81
เฉลีย่ 5 กลุม่ สาระ 43.19
40.48
35.83

โรงเรียนในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวณชายแดนที่ 42

2559
40.14
17.18
27.23
29.23
20.87
26.93

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2559
โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 2

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด

ส่วนที่ 2

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น ากรอบยุท ธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) นโยบายความมั่น คงแห่ง ชาติ พ.ศ.2558–2564
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. 2560 – 2579)
เป้ าห มายก ารพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) แผน งาน งบ ป ระ ม าณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 29 แผน) จุดเน้ นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึก ษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
การศึ ก ษาของภาค ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด และการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis)
ทางการศึกษาชองจังหวัด และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มากาหนด เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชก ารป ระ จ าปี งบ ป ระม าณ พ .ศ. 25 6 2 (ฉบั บ จั ด ท าค าของบ ป ระ มาณ รายจ่ า ยป ระจ าปี )
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
คณะกรรมการจั ดท ายุ ทธศาสตร์ชาติ ได้ด าเนิ นการยกร่างกรอบยุ ทธศาสตร์แห่ งชาติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่ การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมี การขยายตั วของเศรษฐกิ จอย่ างต่ อเนื่ อง ยกระดั บเป็ นประเทศในกลุ่ มรายได้ สู ง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิ ต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิ จ มี บทบาทส าคั ญในระดับภู มิ ภาคและระดั บโลก เกิดสายสั มพั น ธ์ท าง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
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2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิ ต และการบริโภคเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ง แวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของจังหวัด 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
และทั่วถึง
2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาด
ที่เหมาะสม
2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
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1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่จาเป็น สาหรับ การพั ฒ นาที่ ยั่งยื นซึ่ ง มุ่ง เน้ น การพั ฒ นาคน มีค วามเป็น คนที่ สมบูรณ์ สั งคมไทยเป็ น สัง คม
คุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทย
พั ฒ นาคนให้ มี ค วามเป็ น คนที่ ส มบู รณ์ มี วิ นั ย ใฝ่รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การสร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 วิสั ย ทั ศ น์ “ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
เป็ นประเทศพั ฒนาแล้ วด้วยการพั ฒนาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” หรื อเป็ นคติ พจน์ ประจาชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ลดความเหลื่ อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิ บัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้ คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสัง คม ได้รับความเป็ นธรรมในการเข้ าถึ ง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพา
ตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
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สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้กาหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่ง ขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทั ลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความ
เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ มสร้ างและพั ฒ นาศั กยภาพทุ นมนุ ษย์ ให้ ความส าคั ญ กั บการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้ มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ ดี
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้
และความสามารถปรั บตั วเท่ าทั นกับการเปลี่ยนแปลงรอบตั วที่ รวดเร็ว บนพื้ นฐานของการมี สถาบั นทางสั งคม
ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุน
มนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
2.1 เป้าหมายการพัฒนา
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้ รั บการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพสู งตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
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2.2 ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการ
มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เป้ า หมาย 3 คนไทยมี ก ารศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ เพื่อขอรับวุฒิ ปวช.
และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรั บ เปลี่ ย นค่ านิ ยมคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
3.1.2 ส่ งเสริ มให้ มี กิ จกรรมการเรี ยนการสอนทั้ งในและนอกห้ องเรียนที่ สอดแทรก
คุ ณธรรมจริ ยธรรม ความมี วิ นั ย จิตสาธารณะ รวมทั้ งเร่ งสร้างสภาพแวดล้ อมภายในและโดยรอบสถานศึ กษา
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.1 ส่งเสริ มให้ เด็ ก ปฐมวัย มี การพั ฒ นาทั กษะทางสมองและทั กษะทางสั ง คม
ที่เหมาะสม
3.2.2 พั ฒ นาเด็ กวัย เรียนและวัย รุ่นให้ มีทั กษะการคิ ดวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับ กระบวนการเรี ย นรู้ ท่ี ส่ งเสริม ให้ เด็ ก มี ก ารเรี ย นรู้ จากการปฏิ บั ติ จริ ง
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทั กษะพื้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิ จกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่ อการพั ฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ
การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการ
ฝึก ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
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3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนา
และสามารถกระตุ้น การเรียนรู้ของผู้เรีย น สร้างมาตรการจู ง ใจให้ ผู้มี ศัก ยภาพสู ง เข้ามาเป็ นครูป รับระบบ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ
เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
3.3.6 จั ดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็ นสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์และสามารถใช้ง านผ่านระบบ
อุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมีชีวิต
อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.7.3 ส่งเสริมสถาบัน การศึก ษาให้เป็ นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถ เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญ หาและตอบโจทย์การพัฒนาใน
พื้นที่
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้ความสาคัญกับ
การดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ สาธารณสุข
รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การ
เพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุน
ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน
ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม
เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความ
เหลื่อมล้า
1. วัตถุประสงค์
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้ าเรียนสุท ธิ (ที่ ปรับ ปรุง ) ในระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน
เท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
และระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้น ผ่านเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
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3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การเพิ่ มโอกาสให้ กั บกลุ่ มเป้ าหมายประชากรร้ อ ยละ 40 ที่ มี ร ายได้ ต่ าสุ ด ให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยาย
การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้ าถึ งการศึ กษาที่ มี คุ ณ ภาพให้ แก่ เด็ กและเยาวชน ที่ ด้ อย
โอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกายการ
ดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่า
เดินทางไปยังสถานศึกษา
การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้ มีก ารกระจายการบริ การด้ านการศึก ษาที่ มี คุณ ภาพให้มี ความ
เท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย 1) กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ทั้ ง มาตรการที่ เป็ น ตั ว เงิน และไม่ ใช่ ตั ว เงิ น อาทิ สวั ส ดิ ก ารบ้ า นพั ก ครู เส้ น ทาง
ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability)
ของการจัดการศึกษา โดยนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการ
จัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและ
ขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.4 ส่งเสริมให้ ประชากรกลุ่มต่ างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อม
ทั้ง ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่ อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
มีสิทธิในการ จัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน
3.3.2 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในชุมชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญ หาในพื้นที่และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน
3.3.3 พัฒ นาเศรษฐกิ จชุมชน โดยส่ง เสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ
ระดั บ ชุ ม ชน การสนั บ สนุ น ศู น ย์ ฝึก อาชีพ ชุ ม ชน การส่ งเสริม การเชื่ อ มต่ อ ระหว่ างเครือ ข่ า ยอุ ต สาหกรรม
(Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกัน
พัฒ นาความรู้ในเชิงทฤษฎี และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการ
ประกอบ ธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นท้ า
ทายที่ ต้ อ งเร่ง ด าเนิ น การในช่ วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได้ แ ก่ การสร้ า งความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากร
ธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น
ต้องเร่ง เตรีย มความพร้อมในลดการปล่อ ยก๊าซเรือ นกระจกและเพิ่ มขีด ความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบนิ เวศ โดยให้ค วามส าคัญ เป็ นล าดับ แรกกับ การจั ดการขยะมูล ฝอยและของเสี ย
อันตรายฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
ตั วชี้ วั ด 3.1 สั ดส่ วนของขยะมู ลฝอยชุ มชนได้ รั บการจั ดการอย่ างถู กต้ องและน าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
3. แนวทางการพัฒนา
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ
น้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขี ยว
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมาย
และกลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการ
ลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืน ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็ นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียม การ
รับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อปกป้ องสถาบัน พระมหากษัต ริย์และเสริม สร้างความมั่ นคงภายใน รวมทั้ ง
ป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่ อสร้างความพร้อมและผนึ กก าลั งของทุ กภาคส่ วน ให้ มี ขี ดความสามารถในการ
บริหาร จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัย
ทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่ อเสริมสร้างความร่วมมือด้ านความมั่ นคงกั บมิ ตรประเทศในการสนั บสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เป้ าหมายที่ 2 สั ง คมมี ค วามสมานฉั น ท์ ผู้ เห็ น ต่ างทางความคิ ด ของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ตัวชี้วัด 2.3 จานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม
ประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ ไป
กับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ตัวชี้วัด 4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง

หลักของชาติ

3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การรักษาความมั่ นคงภายใน เพื่ อให้เกิ ดความสงบในสั งคมและธารงไว้ ซึ่งสถาบั น

3.1.1 สร้ างจิ ตส านึ กของคนในชาติ ให้ มี ความหวงแหน และธ ารงรัก ษาสถาบั น ชาติ
ศาสนา พระมหากษั ต ริย์ โดยปลู ก ฝัง และสร้า งความตระหนั กถึ ง ความส าคั ญ พร้อ มทั้ ง กาหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันการกระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและ
พัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์ และ
ชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพื้นที่
3.2 การพั ฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.7 ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง ระดับ
ภู มิ ภ าคและพหุ ภ าคี เพื่ อ ปกป้ อ งและรั ก ษาผลประโยชน์ ข องไทย ตลอดจนเสริม สร้ างขี ด ความสามารถ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ อาทิ ปั ญ หายาเสพติ ด การก่ อการร้า ย การโยกย้า ยถิ่ น ฐาน การลั ก ลอบเข้า เมื อ ง การค้ ามนุ ษ ย์
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ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และสถานการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
เพื่อ ให้ เป็ นปั จจัย สนั บสนุ น สาคัญ ที่ จะช่ วยส่งเสริมการพั ฒ นาประเทศในทุ กด้านให้ ป ระสบผลส าเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวก
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัด 3.1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ทุ กภาคส่วนมุ่ งสร้างจิตสานึกในการรัก ษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่ กับการ
ปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่า
ทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือ ผู้กระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พั ฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้เจ้ าหน้าที่ของรัฐและผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระทาอย่างจริงจัง
7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในกลุ่มประชาชน
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3.5.2 ป้องกันการทุจริต
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนดมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ที่บูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริม
การพั ฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้ เกิดความเชื่อมโยงในอนุภู มิภาคและในอาเซียนอย่างเป็ น
ระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพ การดาเนินการสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพ
เพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
1. วัตถุประสงค์
1.3 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและขยายการให้ บ ริ ก ารด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริ มธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา
ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคาม
ทางออนไลน์
ตัวชี้วัด 5.2 จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่ มขึ้นจากร้อยละ 30
เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564
3. แนวทางการพัฒนา
3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
3.2.1 สนับสนุ นการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิ ดจากการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานสากล ยกระดับทักษะขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนส่งให้มี
ความรู้ความสามารถในองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินจะต้องวางแผนพัฒนา
กาลังคนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึ กษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้านการบิน พร้อมทั้ ง
ก าหนดแนวทางยกระดั บ มาตรฐานหลั กสู ต รและอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอนของสถาบั น การศึ ก ษาต่ าง ๆ
ให้สอดคล้องตามข้อกาหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศองค์กรความร่วมมือด้านการบินใน
กลุ่มสหภาพยุโรป สานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และสานักงานการบินพลเรือนญี่ปุ่น
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3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
3.3.3 พั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ ค ลากรและวางแผนจั ด การก าลั ง คนด้ านโลจิ ส ติ ก ส์
ให้ สอดคล้อ งกั บความต้ องการของภาคธุรกิจ โดยเน้น การเพิ่ม ผลิต ภาพแรงงานโดยหน่ วยงานภาครัฐร่ว ม
ดาเนินการกับ ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ระดับอาชีวะศึกษาและระดับ
ปริญญา ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะด้าน และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการฝึกอบรม
ในระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้กาลังคนด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการภาค
ธุรกิจ
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
3.5.3 ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพั ฒ นาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
อวกาศของไทย โดยพัฒนาบุคลากรภาครั ฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
รองรับต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ความสาคัญ
กับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญ กับการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัว ชี้วั ด 1.3 สั ด ส่ วนการลงทุ น วิจั ยและพั ฒ นาในอุ ตสาหกรรมยุ ท ธศาสตร์แ ละ
เป้าหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบมาตรฐาน
ตั วชี้ วั ด 1.4 จานวนบุ คลากรด้ านการวิ จัยและพั ฒ นาเพิ่ มเป็ น 25 คนต่ อประชากร
10,000 คน
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้า และ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน อาทิ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยี เพื่ อ ผู้พิ ก าร เทคโนโลยี เพื่ อ ผู้ สูงอายุ เทคโนโลยีท างการแพทย์ (ยาและวัคซี น ) โดยอาศั ย กลไก
การดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชน
หรือชุมชน
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3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่ ง การผลิ ต บุ ค ลากรสายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี คุ ณ ภาพและ
สอดคล้ องกั บความต้ องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิ ทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 3) พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
3.นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและส่วนที่
2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกาหนดกรอบความคิดหลักจากการกาหนดนโยบายได้คานึงถึงค่านิยมหลัก
ของชาติ 12 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อ เนื่องปลอดภัย จากภัยคุก คามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญ วิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้
ส่วนที่ 1 นโยบายสาคั ญเพื่ อเสริมสร้างความมั่นคงที่ เป็นแก่นหลั กของชาติ (ศธ. เป็นหน่ วยหลั ก)
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย
1. นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่น คงของสถาบั น หลั กของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. นโยบายที่ 2 สร้ างความเป็ น ธรรม ความปรองดอง และความสมานฉั น ท์ ในชาติ
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจ ใน
ความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
3. นโยบายที่ 3 ป้ อ งกั น และแก้ ไขการก่ อ ความไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
3.3) เสริมสร้างสันติ สุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของทุ กภาคส่วนเป็นพลังในการ
เข้าถึงประชาชน
4.นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้
กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
องค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
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หลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผล
ตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่ างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญ หาการใช้
ความรุน แรงในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โดยน ายุ ท ธศาสตร์ เข้ าใจ เข้ า ถึ ง และพั ฒ นา มาใช้ ต ามแนวทาง
กัล ยาณมิ ต รแบบสั น ติวิ ธี ส่งเสริม การพู ด คุ ย สัน ติ สุข กั บ ผู้มี ค วามคิ ดเห็น ต่ างจากรัฐ สร้า งความเชื่ อมั่ น ใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองทั้งจะเพิ่มระดับ
ปฏิ สัม พัน ธ์กั บต่ างประเทศ และองค์ การระหว่างประเทศที่ อาจช่ วยคลี่คลายปั ญ หาได้ รวมทั้ ง เสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ ของคนไทยในต่างแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล
เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่ งด่ วน รั ฐบาลให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเตรีย มความพร้ อ มสู่ ป ระชาคม
การเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล
การแก้ไ ขปั ญ หาอาชญากรรมข้ ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับ ประเทศเพื่ อนบ้ าน และการเสริม สร้า ง
ศักยภาพในการปฏิบั ติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้ องกัน แก้ไขข้อพิ พาทต่างๆ
และการแก้ไขปัญ หาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กาหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้า
อาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทาอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหา
เฉพาะหน้ าที่ ต้ อ งได้ รับ การป้ อ งกั น และแก้ ไขโดยการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เข้ ม งวด และจัด การปั ญ หาอื่ น ๆ
ที่ เชื่ อ มโยงต่ อ เนื่ อ งให้ เบ็ ด เสร็ จ เช่ น ปั ญ หาสถานะและสิ ท ธิข องบุ ค คล การปรั บ ปรุง ระบบการเข้ า เมื อ ง
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มี ความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย
คลี่คลายปัญหาได้
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณ ภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พั ฒ นาตนได้เต็ มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็น
ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
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นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณา
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ ในการเรียน
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นโยบายที่ 6.18 ส่ งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิ ทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิ จิทั ล
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิ ตและการค้าผลิต ภัณ ฑ์ ดิ จิทัลโดยตรงทั้ ง ผลิต ภัณ ฑ์ ฮาร์ดแวร์ ผลิต ภัณ ฑ์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาค
ธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการ
ผลิต สิน ค้ าอุต สาหกรรมและการพัฒ นา เศรษฐกิ จสร้างสรรค์ ปรับ ปรุง บทบาทและภารกิ จของหน่ วยงาน
ที่รับ ผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดั นงานสาคัญ ของประเทศชาติ ในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 7.3 พั ฒนาแรงงานของภาคอุ ตสาหกรรมเพื่ อรองรับการเข้ าสู่ ประชาคมอาเซี ย น
ทั้ง แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่ง รัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
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นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 8.2 เร่ งเสริ ม สร้ า งสั งคมนวั ต กรรม โดยส่ ง เสริ ม ระบบการเรีย นการสอน
ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ข าด
แคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางาน
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุ มมลพิ ษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่ เกิดจากการผลิ ต
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญ ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นลาดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกาหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้
แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบ
กากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตราย
ที่เกิด จากการรั่ว ไหล และการเกิ ดอุ บั ติเหตุ ให้ ความสาคั ญในการจัดการอย่ างครบวงจร และใช้มาตรการทาง
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณ ธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิด
ช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืด
ยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
5.แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ าหมาย ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
2) พั ฒนาคุ ณภาพของคนไทยให้ เป็ นผู้ มี ความรู้ คุ ณลั กษณะ และทั กษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมคุณธรรม
จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง สู่ การเป็ นประเทศในโลกที่ หนึ่ ง และลดความเหลื่อมล้ าในสั งคมด้วยการเพิ่ มผลิตภาพของก าลั งแรงงาน
(productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives)
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)
แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
• 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic)
• 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะ
ผู้ น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทั ก ษะด้ านการสื่ อ สาร สารสนเทศ และการรู้ เท่ าทั น สื่ อ
(Communications, Information and Media Literacy) ทั กษะด้ านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion)
เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
• เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
• ประชากรทุ กคนมี โอกาสได้ รั บบริ การทางการศึ กษาตั้ งแต่ ปฐมวั ยถึ งมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
• ประชากรที่ อยู่ ในก าลั งแรงงานได้ รั บการพั ฒนาทั กษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
• ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการทางานหรือการ
มีชีวิตหลังวัยทางานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
2) ผู้ เรียนทุ กกลุ่มเป้ าหมายได้ รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่ าเที ยม (Equity) ผู้ เรียน
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิ เศษ ผู้มี ความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ มี
ภู มิ หลั งทางสั งคมหรือฐานะทางเศรษฐกิ จที่ แตกต่ างกั นได้ รั บโอกาสและการบริ การทางการศึ กษาอย่ างเสมอภาค
และเท่าเทียม
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3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพั ฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ
(Quality) ประชาชนทุ กคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้
ความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุ คคลพึงมี
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
การลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่ง
สามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรร
และใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถ
ของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและ
ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคม และผู้เรียน ผ่าน
มาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(Relevancy)ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะนาประเทศไทย
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของ
ประชาชน สังคมและประเทศชาติและการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
เพื่ อให้ แผนการศึ กษาแห่ งชาติ บรรลุ ผลตามวิสั ยทั ศน์ และเป้ าหมายการจั ดการศึ กษา จึ งได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
6.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
องค์การสหประชาชาติจึงได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนา
เป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี
2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายคือ
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้ า หมายที่ 2 ขจั ด ความหิ ว โหย บรรลุ เป้ า ความมั่ น คงทางอาหารและโภชนาการที่ ดี ขึ้ น
และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
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ในทุกช่วงอายุ

เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

เป้ า หมายที่ 4 ท าให้ แ น่ ใจถึ ง การได้ รั บ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพอย่ า งเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที่ 6 ทาให้แน่ใจว่าเรื่องน้าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ
พร้อมใช้สาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 ทาให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกาลังซื้อ
ของตน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานทาและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานที่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่ งเสริมการปรับตัวให้ เป็ น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
เป้ าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้ งถิ่นฐานของมนุ ษย์มี ความปลอดภั ย ทั่ วถึง พร้ อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 ทาให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เป้ า หมายที่ 13 ด าเนิ น การอย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสาหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับใน
ทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการ
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน
29 แผน)
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4. การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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7. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
10. การวิจัยและนวัตกรรม
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
18. การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
20. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
22. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
24. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25. การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
26. การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
27. การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
29. แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
8.จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกู ร ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าแต่ งตั้ งให้ น ายธี ระเกี ยรติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ เป็ น รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ ง ในวั น ที่ 20
ธันวาคม 2559 นายธีระเกี ยรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิก ารและรัฐมนตรีช่วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ
6.1 น้ อ มนาแนวพระราชดาริ สื บ สานพระราชปณิ ธ านและพระบรมราโชบาย ด้ าน
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1) พระบรมราโชบายด้ านการศึ กษาของสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วมหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทร
เทพยวรางกูรมี ใจความสาคัญ ว่า (1) “การศึก ษาต้องมุ่ง สร้างพื้ นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้
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นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิก
และอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
2) สื บ สานพระราชปณิ ธานด้ านการศึ กษาของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
(1) นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิด
แต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขั น
กับตนเอง”(11 มิ.ย.2555)
“ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น
จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)
(2) ครู
“เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จานวนไม่พอ และครูย้าย
บ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือ กเด็ก ที่จะพั ฒ นาต้อ งพั ฒ นาครูก่ อน ให้พ ร้อมที่ จะสอนเด็ก ให้ไ ด้ผลตามที่ต้อ งการ
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่
จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควร
เป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (6 มิ.ย.2555)
“ปั ญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่ง เขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ไ ด้ ตาแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ ยุ ติ ธ รรม
เราต้ อ งเปลี่ ย นระเบี ย บตรงจุ ด นี้ การสอนหนั ง สื อ ต้ อ งถื อ ว่ า เป็ น ความดี ค วามชอบ หากคนใดสอนดี
ซึ่ง ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา
ก็ ต้ อ งเสี ย เงิ น ไปสมั ครเรี ย นพิ เศษกั บครู ท่ านนั้ น จะเป็ นการสอนในโรงเรี ย นหรื อ ส่ ว นตั ว ก็ ตาม”
(5 ก.ค.2555)
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6.2 การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.3 จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1) ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ….
4) ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
6.4 จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ด้านความมั่นคง
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้
รูปแบบ Active Learning
2) ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560
จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.2) การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบประชารัฐ ให้พิจารณา
แนวทางการปรับโรงงานเป็นโรงเรียน
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3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
แนวทางหลัก
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
อนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี)
2) หน่วยงานอื่นอาทิกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อยอด
การสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการ
ยุวทูตความดี
2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT
และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุง
ห้องสมุด
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ
PISA และ STEM Education
3.1.4) การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางาน
ออกข้อสอบ
3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1) การสรรหาครู
1) โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้น
พื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบ
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู
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1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะ และการได้รับ
ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4.1 สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ ก ษาโดยยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
4.2 เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาผ่ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยบู ร ณาการเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ
ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การสร้างจิตสานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1) เรื่องกฎหมาย
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... จานวน 12
ฉบับ ดัง นี้
6.1.1) กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา: จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2) กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ....
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ….
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยาฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2) ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3) การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
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6.4) การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.5 การขับเคลื่อน กากับและการติดตามการนาจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
1) ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 6 ด้าน
2) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและกาหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผล และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนาจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบาย
2.2 ติดตามการนาจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุม
ติดตามรายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร/e-report และการตรวจ
ราชการ
2.3 จัดทารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้
ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
9.ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์ (รอปรับ จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561)
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม
พันธกิจ (รอปรับ จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561)
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
4. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ
5. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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เป้าประสงค์หลัก (รอปรับ จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561)
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริ ห ารจั ดการการศึ กษามี ป ระสิ ทธิ ภ าพตามหลั กธรรมาภิ บ าล โดยการมี มี ส่ วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่วน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาลดความเหลื่อมล้า สร้างความ
สมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะเพื่อความมั่นคงของชีวิต
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4
1.
เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาเร่งปรับค่านิยมและวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
6. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก
พื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างกว้างขวาง
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
6. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่
ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงาน
ผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
8. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ
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9. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มปี ระสิทธิภาพ
3. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมพัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค 6
วิสัยทัศน์
เป็นเลิศด้านคุณภาพ เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และความเป็นไทยสู่พลเมืองโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท อย่างทั่วถึง
2. เพิ่มโอกาสการให้ประชากรทุกกลุ่มวัย ได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ บริหารจัดการ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และ
เทียบเคียงระดับสากล
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. พัฒนาสมรรถนะครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกวัย โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสาคัญ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

44

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสัยทัศน์ (Vision)
“นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”
จุดยืนในการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)
1.เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว
2.เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว
3.ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้
เป้าประสงค์รวม (Objective)
1.เพิ่มรายได้จากเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
2.ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4.ประชาชนยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1.การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพืน้ ฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
3.การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สภาพแวดล้อมภายใน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

จุดแข็ง (Strengths)
1. ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด ในแต่ละระดับสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษา
ระดับชาติ
2. หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด มีความหลากหลาย เอื้อและสนับสนุนการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรทุกระดับมีความเพียงพอ และมีสาขาวิชาที่หลากหลาย คุณวุฒิ ประสบการณ์ สอดคล้อง
กับภารกิจและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
เต็มศักยภาพ
4. การจัดโครงสร้างบุคลากรกลุ่ม บริหารเอื้อต่อการปฏิบั ติงาน ส่ง ผลให้ การบริหารจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5. ประชากรให้ความสาคัญกับการศึกษาและมีทักษะที่รองรับการประกอบอาชีพในจังหวัดได้
6. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษา มี สถานที่ และบรรยากาศเอื้ ออ านวย
ในการปฏิบัติงาน
7. เครือข่ายสถานศึกษาและองค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็ง
8. ผู้เรียนมี คุ ณธรรม จริยธรรม มี ผลงานเป็ นที่ ประจั กษ์ ได้ รั บการส่ งเสริมและพั ฒนาเต็ มศั กยภาพ
มีโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในอัตราที่สูง
9. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนางานสู่
ระบบสมัยใหม่
10. มีงบประมาณ วัสดุ อุ ปกรณ์ เพี ยงพอต่อความต้องการ มีการใช้ อย่างคุ้มค่า มีความทั นสมัยก้าวทั น
เทคโนโลยี
11. ผู้นาองค์กรมีนโยบายในการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน
12. กระบวนการสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีวิทยฐานะสูงขึ้น
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดแคลนครูผู้สอนเฉพาะสาขาวิชาชีพ ครูตรงสาขาวิชา มีภาระงานมากทักษะ และขาดทักษะ
การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็ นสาคั ญ ส่ง ผลต่อคุณ ภาพในการจัดการเรียนการสอน นั กเรียนขาดทั กษะการคิ ด
วิเคราะห์
2. คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตกต่างกันเนื่องจากทรัพยากรไม่เพียงพอ ทาให้ประชากร
ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพส่งผลให้ผู้ปกครองมีค่านิยมให้ผู้เรียนมาเรียน
โรงเรียนในเขตเมือง
3. สถานศึกษาไม่ได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ
4. สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขาดความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. นักเรียนออกกลางคัน ไม่จบตามหลักสูตรอยู่ในอัตราที่สูง
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6. การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติยังขาดเอกภาพในระดับเขตพื้นที่ไปยังสถานศึกษา
7. บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่เป็นไปตามกรอบงานหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน
8. ระบบข้อมูลสารสนเทศยังสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจยังไม่ครอบคลุ ม ยังพบความขัดแย้งของ
ข้อมูล และไม่เป็นปัจจุบัน
9. โรงเรียนส่ วนใหญ่ ยั งขาดครูเฉพาะทาง ประกอบกั บ การพั ฒนาครู ไม่ ตรงตามความต้ องการของ
โรงเรียน
10. การก ากั บ ติดตาม ประเมิ นผลยั งไม่ มี ประสิ ทธิ ภาพ ท าให้ การบริ หารคุ ณภาพผลผลิ ตต่ าง ๆ ของ
สถานศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า คุ้มทุน
11. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษากับประชาชนยังมีน้อย
12. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับต่า
13. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาไม่เข้มแข็ง
14. สถานศึ กษาส่วนใหญ่ ขาดการวางแผนและใช้จ่ ายงบประมาณไม่ เป็ นไปตามแผน ไม่ สนองต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส (Opportunities)(
1. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วนให้ความสาคัญ และสนับสนุนการจัด
การศึกษา
2. มีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง เป็นเอกลักษณ์ ประชากรในจัง หวัดมีอาชีพ
ที่หลากหลายเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3. ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อม เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
5. นโยบายการศึกษาระดับชาติ กาหนดทิศทางชัดเจน สามารถนาสู่การปฏิบัติได้ง่าย
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
7. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลากหลายและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย
8. มีบุคลากรจานวนมาก ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีความพร้อมในการสนับสนุนการศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
9. ประชากรมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10. องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
11. การกระจายอ านาจสู่ ท้ องถิ่ นส่ งผลให้ ท้ องถิ่ นให้ ความส าคั ญ ต่ อการจั ดการศึ กษาและการพั ฒนา
คุณภาพการศึกษา
12. นโยบายการส่งเสริม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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อุปสรรค (Threats)(๖
1. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีจานวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
2. ระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการ ไม่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน
3. นักเรียนที่เรียนดีแต่ผู้ปกครองมีรายได้ต่า ขาดโอกาสเข้าเรียนโครงการพิเศษที่มีค่าใช้จ่ายสูง
4. ขาดการปลูก ฝังจิต สานึ กในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ เหมาะสม ทาให้ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษายังไม่เต็มประสิทธิภาพ
5. ผู้ปกครองในบางพื้ นที่ มี ฐานะความเป็ นอยู่ไม่ เอื้อต่ อการสนั บสนุ นการจัดการเรียนการสอน ให้ มี
ประสิทธิภาพ
6. ความเชื่ อ มโยงระหว่ างส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาและเครื อ ข่ ายในกิ จ กรรมส าคั ญ ยั งไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
7. สังคมไร้พรหมแดน ทาให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมใหม่ ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง
8. นโยบายภาครั ฐ บาลไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ส่ งผลต่ อ การวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของจั ง หวั ด
ในระยะยาว
9. กฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงานตามพั นธกิจทางด้านการจัดการศึกษาล้าสมัยไม่ทันต่อบริบท
ของสังคมในปัจจุบัน
10. ประชากรวัยทางานไปทางานต่างถิ่น ทิ้งภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ
11. ประชากรขาดความรู้ ความเข้ าใจในการท าบั ญ ชี ครั วเรื อน ไม่ น้ อมน าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต มีปัญหาหนี้สินครัวเรือนสูง
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SWOT Matrix
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

S

W
1.ขาดแคลนครูผู้สอนเฉพาะสาขาวิชาชีพ ครูตรงสาขาวิชา
มีภาระงานมากทักษะ และขาดทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
2.คุณภาพการจัดการศึกษาและขนาดของสถานศึกษาแตกต่าง
กันเนื่องจากทรัพยากรไม่เพียงพอ ทาให้ประชากรขาดทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพส่งผลให้
ผู้ปกครองมีค่านิยมให้ผู้เรียนมาเรียนสถานศึกษาในเขตเมือง
3.สถานศึกษาไม่ได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
4.สถานศึกษาส่วนใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารขาดความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

T
1.นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีจานวนมาก ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
2.ระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการ ไม่เอื้อต่อความสามารถ
ในการแข่งขัน
3.นักเรียนที่เรียนดี แต่ผู้ปกครองมีรายได้ต่า ขาดโอกาสเข้า
เรียนโครงการพิเศษที่มี ค่าใช้จ่ายสูงได้
4.ขาดการปลูกฝังจิตสานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ทาให้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด
การศึกษายังไม่เต็มประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดนคร ในแต่ละระดับ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาระดับชาติ
2. หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด มีความหลากหลาย
เอื้อและสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงบูรณาการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรทุกระดับมีความเพียงพอ และมีสาขาวิชา
ที่หลากหลาย คุณวุฒิ ประสบการณ์ สอดคล้องกับภารกิจ
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ
4. การจัดโครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
5. ประชากรให้ความสาคัญกับการศึกษาและมีทักษะ
ที่รองรับการประกอบอาชีพในจังหวัดได้

O
1. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครับและเอกชนทุกภาค
ส่วนให้ความสาคัญ และสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.มีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
เป็นเอกลักษณ์ ประชากรในจังหวัด มีอาชีพที่หลากหลาย
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
3.ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมีความสะดวก ปลอดภัย
4.ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
5. นโยบายการศึกษาระดับชาติ กาหนดทิศทางชัดเจน
สามารถนาสู่การปฏิบัติได้ง่าย
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(SWOT Matrix)

การสร้ างกลยุทธ์ ทางเลือก

W

ทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
5. ประชากรให้ความสาคัญกับการศึกษาและมีทักษะที่รองรับการประกอบ
4.สถานศึกษาส่วนใหญ่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีฯและการสื่อสารขาด ความ
อาชีพในจังหวัดได้

บริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

4. การจัดโครงสร้างบุคลากรกลุ่มบริหารเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ 3.สถานศึกษาไม่ได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

2. หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด มีความหลากหลาย เอื้อและสนับสนุน นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแตกต่างกันเนื่องจากทรัพยากรไม่เพียงพอ ทาให้
3. บุคลากรทุกระดับมีความเพียงพอ และมีสาขาวิชาที่หลากหลาย คุณวุฒิ
ประชากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพส่งผลให้
ประสบการณ์ สอดคล้องกับภารกิจและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้ปกครองมีค่านิยมให้ผู้เรียนมาเรียนโรงเรียนในเขตเมือง

และยุทธศาสตร์การศึกษาระดับชาติ

1. ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดนคร ในแต่ละระดับสอดคล้องกับนโยบาย 1. ขาดแคลนครูผู้สอนเฉพาะสาขาวิชาชีพ ครูตรงสาขาวิชา มีภาระงานมากทักษะและขาด

S

การทา SWOT Matrix เพื่อการสร้ างกลยุทธ์ ทางเลือก
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การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษายังไม่เต็มประสิทธิภาพ

4.ขาดการปลูกฝังจิตสานึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทาให้

พิเศษที่มี ค่าใช้จ่ายสูงได้

3. นักเรียนที่เรียนดี แต่ผู้ปกครองมีรายได้ต่า ขาดโอกาสเข้าเรียนโครงการ

2. ระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการ ไม่เอื้อต่อความสามารถในการแข่งขัน

การจัดการศึกษา

1. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มีจานวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

T

ปฏิบัติได้ง่าย

5. นโยบายการศึกษาระดับชาติ กาหนดทิศทางชัดเจน สามารถนาสู่การ

4. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีฯ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมีความสะดวก ปลอดภัย

ประชากร ในจังหวัด มีอาชีพที่หลากหลายเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

2. มีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็งเป็นเอกลักษณ์

และสนับสนุนการจัดการศึกษา

1. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครับและเอกชนทุกภาคส่วนให้ความสาคัญ

O

S2O4

S1O4

S3O4 S404 S5O4

S3O3 S403 S5O3

S3O2 S402 S5O2

S3O1 S401 S5O1

W1T4 W2T4 W3T4 W4T4

W1T3 W2T3 W3T3 W4T3

S1T3 S2T3 S3T3 S4T3 S5T3
S1T4 S2T4 S3T4 S4T4 S5T4

W1T2 W2T2 W3T2 W4T2

W1T1 W2T1 W3T1 W4T1

W1O5 W2O5 W3O5 W405

W1O4 W2O4 W3O3 W404

W1O3 W2O3 W3O3 W403

W1O2 W2O2 W3O2 W402

W1O1 W2O1 W3O1 W401

S1T2 S2T2 S3T2 S4T2 S5T2

S1T1 S2T1 S3T1 S4T1 S5T1

S1O5 S2O5 S3O5 S4O5 S5O5

S2O3

S2O2

S1O3

S1O2

S1O1 S2O1

กราฟแสดงศักยภาพการพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
S - Strengths
5.31
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ปัจจัยภายนอก
จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

W - Weaknesses O - Opportunities
4.69

5.62

T - Threat
4.38
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ส่วนที่ 3

สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด

ส่วนที่ 3

วิสัยทัศน์ (Vision)

สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางแห่ง การเรียนรู้ คู่คุณ ธรรม น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ
และนานาชาติ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยการมีส่วนร่วม
และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ส่งเสริม สนั บสนุน การสร้างความร่วมมือในการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ ให้ มีคุณ ภาพ
ตลอดชีวิต โดยน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและตลาดแรงงานทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ
4. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. กากั บ ติ ดตาม ประเมิ นผลการจั ดการศึ กษาทุ ก ประเภท ทุ กระดับ ทุก สั ง กัด โดยให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีวิถีชีวิตพอเพียง
4. หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษามี อ งค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ นวัต กรรม สนั บ สนุ น
การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
5. หน่ วยงานทางการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ มี ร ะบบกลไกการติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติแต่ละระดับของ
การศึกษาและนานาชาติ
2. หน่ วยงานทางการศึก ษาทุ ก ระดั บ มี ระบบกลไกการติ ดตาม และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านการวิจัย และนาผลการวิจัย นวัตกรรม
มาใช้
6. ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
7. หน่ ว ยงานการศึ ก ษาใช้ห ลั กธรรมาภิ บ าล และปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งในการ
บริหารจัดการศึกษา
8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
9. หน่วยงานการศึกษามีระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกภารกิจ
10. หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทางการศึ ก ษาทุ ก ประเภท ทุ ก ระดั บ ทุ ก สั ง กั ด จั ด การศึ ก ษา
ที่ยกระดับสู่ความเป็นสากล
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. หลักสูตรและกระบวนการ 1. ร้อยละของค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนจัดการเรียนรู้
ระดับชาติสูงขึ้นร้อยละ 5 ของฐานเดิม
ได้มาตรฐานการศึกษา
2. ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ของชาติแต่ละระดับของ
ที่บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตรมีความเป็น
การศึกษาและนานาชาติ
พลเมืองและพลโลก
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้น
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

80
100
อันดับ
ดีขึ้น

100
อันดับ
ดี

100
อันดับ
ดี

100
อันดับ
ดี

50

80

48

80

46

80

44

2565

2564

2563

2562

เป้าหมายผลผลิต

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายผลผลิตและกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565

1. พัฒนากระบวนการเรียน การสอนที่เน้น
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มสี ถานศึกษา
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นพลเมืองและพลโลก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น

กลยุทธ์
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีระบบกลไก
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของหน่วยงาน ที่ได้รับการกากับ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
3. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบกลไก การ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

2. หน่วยงานการศึกษา
ทุกระดับมีระบบกลไก
การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

2563
100

100
มาก
มากที่สุด

100
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

100

2564
100

เป้าหมายผลผลิต

2562
100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)

มาก
มากที่สุด

100

2565
100

1. กากับ ติดตาม ประเมินผลหน่วยงาน
ทางการศึกษาในทุกประเภท ทุกระดับ
ทุกสังกัด ให้ดาเนินการตามนโยบาย
กระทรวงต้นสังกัด

กลยุทธ์

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

59

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. จานวนแรงงานอายุ 15–59 ปี ที่ขอเทียบโอน
ประสบการณ์และความรู้เพื่อขอรับวุฒิ
การศึกษา
2. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่มีคุณภาพมีความหลากหลาย และ
ให้บริการอย่างทั่วถึง
3. ร้อยละของคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการ/
ไม่ได้จดทะเบียน ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของประชากรทีได้รับการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลาดับเพิ่มขึ้น
- 13 – 15 ปี (ม.ต้น)
- 16 - 18 ปี (ม.ปลาย) ร้อยละ 10
จากฐานเดิม
5. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

เป้าประสงค์

3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจ ศักยภาพ
ความพร้อมและโอกาส

2563
40 คน/ปี
1 แหล่ง
เรียนรู้ :
อาเภอ
100

100
66
100

2562
30 คน/ปี
1 แหล่ง
เรียนรู้ :
อาเภอ
100

100
60
100

100

100
73

100

1 แหล่ง
เรียนรู้ :
อาเภอ

2564
50 คน/ปี

เป้าหมายผลผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

100

100
80

100

1 แหล่ง
เรียนรู้ :
อาเภอ

การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ครอบคลุมถึง
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ
ต้องการพิเศษ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และพัฒนา แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ทุกลุ่มเป้าหมาย
3. สร้างความเข้มแข็งของระบบการ
เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
กว้างขวาง

กลยุทธ์
2565
60 คน/ปี 1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
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1. ร้อยละของครู คณาจารย์ผบู้ ริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ระดับความพึงพอใจของครู คณาจารย์ ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถนาความรู้
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย และ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูคณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่นาไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

4. ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะในการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

5. ครู คณาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะ
ด้านการวิจัย และนา
ผลการวิจัย นวัตกรรมมาใช้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าประสงค์

15
20

50

ดี

ดี

50

2563
80

20

50

ดี

2564
80

เป้าหมายผลผลิต

2562
80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

25

50

ดี

2565
80

1. ส่งเสริมงานวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. สร้างเครือข่าย และประสานข้อมูลสารสนเทศ
ที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย

1. ส่งเสริม พัฒนาครู คณาจารย์ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์
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6. ผู้เรียนมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

เป้าประสงค์
2562

2563

5
ผลงาน/
ปี

30

5

80

5
ผลงาน/
ปี

กลยุทธ์

60 : 40 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนโดยสร้าง
80
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชา
รัฐทั้งองค์กรภายในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์
5
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อยอดในเชิง
40
พาณิชย์

2565

60 : 40

2564

เป้าหมายผลผลิต

1. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
60 : 40 60 : 40
ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
80
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
80
และระดับอุดมศึกษาที่มีงานทาและมีสมรรถนะเป็นที่
พึงพอใจของสถานประกอบการ
5
5
3. ร้อยละของเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคน
กับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
20
15
4. ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
5
5
5. ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์หรือ ผลงาน/ ผลงาน/
ปี
ปี
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา ที่ผ่านการ
ประเมินความโปร่งใสตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์โรงเรียนสุจริต หรือโรงเรียนสีขาว
หรือโรงเรียนโตไปไม่โกง หรือโรงเรียนต้นแบบ
คุณธรรม
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้นาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน

1. ระดับความพึงพอใจในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
องค์กร/ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ในการจัดและพัฒนาการศึกษา
2. ร้อยละภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาที่เพิ่มขึ้น

7. หน่วยงานการศึกษาใช้หลัก
ธรรมาภิบาล และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจัดการศึกษา

8. หน่วยงานการศึกษา
มีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
10

5

100

100

ดีมาก

100

100

ดีมาก

100

100

10

ดีมาก

100

100

100

10

ดีมาก

100

100

100

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมายผลผลิต
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2562
2563 2564
2565

1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้าน
คุณธรรม ความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียน
การสอน
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
2. สร้างศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษา

กลยุทธ์

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

9. หน่วยงานการศึกษามีระบบ 1. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสาร เพื่อการศึกษามีความทันสมัย
ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนา
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
2. ร้อยละของผูเ้ รียนในสถานศึกษาที่
ครอบคลุมการจัดการศึกษา 3. มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ ICTที่มี
ทุกภารกิจ
ประสิทธิภาพ
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
IT ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น

เป้าประสงค์

90
80

70
90

100

2563
2564
มาก
มาก
มากที่สุด มากที่สุด

80

2562
มาก
มากที่สุด

เป้าหมายผลผลิต

กลยุทธ์
2565
มาก
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาทีม่ ีความทันสมัย ผู้รับบริการ
มากที่สุด
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาและมี
ประสิทธิภาพ
100
2. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการ
ศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ
ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ
100
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาจัดการเรียน การสอน IT ให้กับ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การศึกษา
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

10. หน่วยงานการศึกษา 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะด้าน
ทุกประเภททุกระดับ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
ทุกสังกัดจัดการศึกษา 2. จานวนทีเ่ พิ่มขึ้นของหน่วยงาน
ที่ยกระดับสู่ความ
การศึกษาทีม่ ีหลักสูตรการจัด
เป็นสากล
การศึกษา 2 ภาษาในแต่ละอาเภอที่
ครอบคลุมทุกระดับ
3. จานวนโรงเรียนที่จัด English zone
สาหรับเอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ในแต่ละอาเภอ

เป้าประสงค์
2564
10

10

10

2563
10

5

5

2562
10
5

5

เป้าหมายผลผลิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

10

10

2565
10

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกประเภท ทุก
สังกัด ทุกระดับ จัดการศึกษา 2 ภาษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกประเภท ทุก
สังกัด ทุกระดับ จัดการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2
ภาษา

กลยุทธ์

ส่วนที่ 4

โครงการและงบประมาณ

ส่วนที่ 4 โครงการ/และงบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สรุปงบหน้าโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ที่

โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ทื่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมในศตวรรษที่ 21
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและนานาชาติ
2
3
4
5
6
7
8
9

10*
11
12
13

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมือง
โรงเรียนวิถีทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นครศรีธรรมราชศึกษา
เร่งรัด กากับ ติดตาม ประเมินผลให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด
ดาเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่านิยม
12 ประการ
การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาเกี่ยวกับแหลงมรดกโลก:
วัดพระมหาธาตุมหาวรวิหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ทื่ 2 หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีกลไกล
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความต้องการพิเศษ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาสู่อาชีพ
เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ

*แหล่งงบประมาณ

12,000,000

งบจังหวัด

58,000,000
16,320,000
13,003,200
4,603,200
8,091,200
760,000

งบจังหวัด
สนย.สป.
สนย.สป.
งบจังหวัด
สนย.สป.
สนย.สป.

23,840,000

สนย.สป.

5,937,800

งบจังหวัด

1,300,000

สนย.สป.

5,828,000
10,602,000
7,796,800

สนย.สป.
สนย.สป.
สนย.สป.
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ที่
14
15

16
17

18
19
20

โครงการ

งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทกั ษะในการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาสาหรับ
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจังหวัดนครศรีธรรมราช
สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้อง
กับความต้องการและตลาดแรงงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดประชารัฐ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนกับหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโครงงานวิทยาศาสตร์
งานวิจัย งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของครูและผู้เรียน

21 ส่งเสริมการจัดลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร และทรัพย์สินทางปัญญา
22 เครือ่ งถม สะท้อนสิบเอกลักษณ์คนนคร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
23 ส่งเสริมหน่วยงาน สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรม
โปร่งใสและการมีส่วนร่วม
24 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาได้นาหลักปรัชญา

*แหล่งงบประมาณ

47,070,400

ศธ.

18,164,800

สนย.สป.

12,898,267

ศธ.

2,083,200

ศธ.

4,400,000
4,400,000

ศธ.
งบจังหวัด

2,000,000

ศธ.

1,200,000
1,600,000

สนย.สป.
สนย.สป.

10,000,000

งบจังหวัด

3,081,240

สนย.สป.

32,428,000

งบจังหวัด
งบจังหวัด

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน

25 เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดาริ
26 ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
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2,460,000

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่

โครงการ

งบประมาณ

*แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การส่งเสริมและการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และการสื่อสาร
8,188,000

สนย.สป.

19,600,000

สนย.สป.

29 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล

29,424,000

สนย.สป.

รวม 29 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น

367,080,107

27 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
28 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลของโรงเรียนในสังกัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 การส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการศึกษา
สู่ความเป็นสากล

หมายเหตุ : *โครการที่ 9 เป็นงบครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จานวน 1 คัน
* แหล่งงบประมาณ 1 คือ ส่วนราชการเจ้าสังกัด ศธ. (สพฐ.,สกอ.,สกศ.)
* แหล่งงบประมาณ 2 คือ ส่วนราชการเจ้าสังกัดสป ศธ. (สนย.,กศน.,สช.,ก.ค.ศ.,ศธภ.)
* แหล่งงบประมาณ 3 คือ ส่วนราชการอื่น ๆ นอก ศธ. เช่น มท.,อปท.,ตชด.)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
1.โครงการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมเสริมใน
ศตวรรษที่ 21
1. การพัฒนาระบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะของ
ผู้เรียนในทศวรรษที่ 21
โดยใช้กระบวนการวิจัย
2.การทดสอบวัด
ความรู้ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2, 4, 5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1, 2
3. การจัดทาคลัง
ข้อสอบออนไลน์

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1 เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะของ
ผู้เรียนในทศวรรษที่21
ด้วยกระบวนการ วิจัย
2. เพื่อพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัดและ
โครงการ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 2562
(4)
(5)
3.0000
1. เชิงปริมาณ
1) เชิงปริมาณ
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทางการศึกษา
ศึกษาระดับชาติแต่ละระดับที่
ระดับชาติ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม ร้อยละ 5
จากฐานเดิมร้อยละ 5
1.2) ผลการประเมิน
1.2 ผลการประเมิ น นักเรียนนานาชาติ (PISA) ที่
นั ก เรี ย นนานาชาติ เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ 5
(PISA) เพิ่ มขึ้ น จาก 2) เชิงคุณภาพ
ฐานเดิมร้อยละ 5
2.1) ครูชั้นประถมศึกษาปีที่
6
และชั
้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
2. เชิงคุณภาพ
ทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
2.1 ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6, ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนใน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี ทศวรรษที่ 21 โดยใช้
ทักษะในการจัดการ กระบวนการวิจัยระดับดี
2.2 คลังข้อสอบออนไลน์
เรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ตามแนวทางการทดสอบทาง
ทักษะของผู้เรียน
การศึกษาระดับชาติ สาหรับ
นักเรียนระดับชั้น
3.0000

3.0000

3.0000

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
12.0000

รวม

แผนงานพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
3
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช

3

1

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาส
ตร์ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
ในทศวรรษที่ 21 โดยใช้
กระบวนการวิจัยใน
ระดับดี
2.2 คลังข้อสอบ
ออนไลน์ตามแนว
ทางการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2, 4 และ 5 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
2 มีคุณภาพระดับดี
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการ
ดาเนินงานในระดับมาก

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
ตัวชี้วัดและ
2562
2563 2564 2565
รวม
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ 2 มีคุณภาพระดับดี
2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการ
ดาเนินงานความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานในระดับมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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2. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2.1 กิจกรรมหลักที่ 1
โรงเรียนที่ยังไม่ได้
ดาเนินการเรียนรวม/ควบ
รวม
กิจกรรมที่ 1 สร้างความ
ตระหนัก
ปรับทัศนคติ
กิจกรรมที่ 2 ศึกษา ดูงาน
โรงเรียนเรียนรวม/ควบ
รวม ที่ประสบผลสาเร็จ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
โรงเรียนหลัก

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
1. จัดตั้งโรงเรียน
หลักของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ยัง
ไม่ได้ดาเนินการ
เรียนรวม/ควบ
รวม เขตพื้นที่
การศึกษาละ
5 โรงเรียน
จานวน 4 เขต
รวมทั้งสิ้นจานวน
20 โรงเรียน

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

1. เพื่อลดจานวน
โรงเรียนขนาดเล็ก
ให้เหมาะสมกับ
ความจาเป็นตาม
บริบทของแต่ละ
พื้นที่
2. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก

2562

เชิงปริมาณ
6.3400
1. โรงเรียนหลักในเขต
พื้นที่กลุ่มเป้าหมายจานวน
20 โรงเรียน ที่ยังไม่ได้
ดาเนินการเรียนรวม/ควบ
รวม ได้รับการบริหาร
จัดการในรูปแบบที่
เหมาะสมตามบริบทของ
แต่ละพื้นที่
2. โรงเรียนหลักจานวน
11 โรงเรียน ที่ได้
ดาเนินการเรียนรวม/ควบ
รวมแล้ว ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
6.3400

6.3400

6.3400

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

25.3600

รวม
3

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
สพป.นศ.
1-4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
3

5

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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2.2 กิจกรรมหลักที่ 2
โรงเรียนที่ได้
ดาเนินการเรียนรวม/
ควบรวมแล้ว
กิจกรรมที่ 1
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
รูปแบบ BBL สู่ความ
มั่นคง และยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

3. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก
4. เพื่อสร้างความ
เข็มแข็งให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
(5)

2562

8.1600
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนขนาดเล็กมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนขนาด เพิ่มขึ้น
เล็กมีคุณภาพตาม (NT/O-NET) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3
มาตรฐาน
การศึกษา
2. นักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก
มีผลสัมฤทธิ์
เพิ่มขึ้น

2. พัฒนาโรงเรียน
หลักที่ได้
ดาเนินการเรียน
รวม/ควบรวมแล้ว
จานวน 17
โรงเรียน

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
8.1600

8.1600

8.1600

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

32.6400

รวม

3

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

1-4

สพป.นศ.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
3. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
3.1 กิจกรรมหลัก
ที่ 1 สารวจโรงเรียนที่
มีศักยภาพและความ
พร้อมทางด้าน
ทรัพยากรและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติใน
ระดับสูง เพื่อพัฒนาสู่
โรงเรียน
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน โรงเรียนที่
มีศักยภาพและความ
พร้อมทางด้าน
ทรัพยากรให้มี
ศักยภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและพัฒนาสู่
มาตรฐานสากลและ
โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานสากล

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
พัฒนาสู่
มาตรฐานสากล
จานวน 50
โรงเรียน
2. มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผู้บริหาร
โรงเรียน / ครู
และนักเรียน
ของโรงเรียน
พัฒนาสู่

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 2562
(5)
เชิงปริมาณ
4.0800
1. โรงเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชจานวน
50 โรงเรียนสามารถ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากลทั้ง
ทางด้านการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการ
สอน
2. ผู้บริหาร / ครู และ
ผู้เรียนของโรงเรียนพัฒนา
สู่มาตรฐานสากล ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
บริหารจัดการ การ
จัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมและผลงาน
ผู้เรียน กับโรงเรียน
ต้นแบบ
4.0800

4.0800

4.0800

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

16.3200

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.นศ./
สพม.12

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

3

3

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

โรงเรียนมาตรฐาน
สากล
2. เพื่อสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน
ต้นแบบ
มาตรฐานสากลและ
โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานสากล
3. เพื่อนิเทศ กากับ
ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาในโรงเรียน
พัฒนาสู่มาตรฐาน
สากล

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

3.2 กิจกรรมหลักที่ 2
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากโรงเรียน
ต้นแบบมาตรฐานสากล
(โรงเรียนสตรีทุ่งสง)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ การจัดการ
เรียนการสอนและ
นวัตกรรม
3.3 กิจกรรมหลักที่ 3
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน การพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหาร
และการพัฒนาหลักสูตร
สู่มาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล ด้าน
บริหารจัดการ การ
จัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมและผลงาน
นักเรียน กับโรงเรียน
ต้นแบบ จานวน 1
ครั้ง
3. นักเรียนได้รับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ
ระดับนานาชาติใน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
(5)
3. นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายได้รับการ
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
แหล่ง
งบประมาณ
(7)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

4. เพื่อส่งเสริม
ความสามารถ
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนในระดับ
นานาชาติ
5. เพื่อเผยแพร่
ผลงานและ
นวัตกรรมด้านการ
บริหารและการ
จัดการเรียนการ
สอน และผลงาน
นักเรียนของ
โรงเรียนพัฒนาสู่
มาตรฐาน
สากล

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

3.4 กิจกรรมหลักที่ 4
ส่งเสริมการทดสอบ
ความสามารถทางภาษา
ในระดับนานาชาติของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
และครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ
ได้พัฒนาความสามารถ
ทางภาษาในระดับสากล
3.5 กิจกรรมหลักที่ 5
ประกวดผลงาน นวัตกรรม
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล และจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /
ผลงานนักเรียน และ
โครงงานจิตสาธารณะ

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
ตัวชีว้ ัดและ
2562 2563 2564 2565
รวม
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
(5)
4. มีกิจกรรม
4. โรงเรียนพัฒนาสู่
เผยแพร่ผลงาน
มาตรฐานสากลทุกสังกัด
และแลกเปลี่ยน มีกิจกรรมเผยแพร่
เรียนรู้ การบริหาร ผลงาน และแลกเปลี่ยน
จัดการ การ
เรียนรู้การบริหารจัดการ
จัดการเรียน
การจัดการเรียนการ
การสอน
สอน นวัตกรรมทาง
นวัตกรรมทาง
การศึกษา และผลงาน
การศึกษา และ
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
ผลงานสร้างสรรค์ 5. โรงเรียนมีเครือข่าย
ของผู้เรียน
ทางการศึกษาทัง้ ในและ
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
แหล่ง
งบประมาณ
(7)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
3.6 กิจกรรมหลักที่ 6
ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านการจัด
การศึกษาร่วมกับ
โรงเรียนในประเทศ
และโรงเรียนใน
ต่างประเทศ ในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ด้วย
การดูงานด้าน
การศึกษาประเทศจีน
/ สิงคโปร์ / มาเลเซีย
/ ญี่ปุ่น / ออสเตรเลีย
3.7 กิจกรรมหลักที่ 7
สรุปและรายงานการ
ดาเนินโครงการ

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
6. เพื่อสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการจัด
การศึกษาระหว่าง
โรงเรียนในประเทศ
และโรงเรียน
ต่างประเทศ

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
5. มีเครือข่ายทาง
การศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ
จานวน 10 แห่ง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
4. โครงการส่งเสริม
1. เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นพลเมือง
และหน้าที่
กิจกรรมที่ 1
พลเมืองให้กับเด็ก
1.ส่งเสริมคุณธรรม
และเยาวชนทุก
จริยธรรม (ค่ายเยาวชน
ระดับชั้น
คุณธรรมจริยธรรม
2. เพื่อส่งเสริมการ
ต้นแบบ)
จัดการศึกษาเพื่อ
2.การจัดทาหลักสูตรความ ส่งเสริมคุณธรรม
เป็นพลเมือง.
จริยธรรม และ
3.สถานศึกษาส่งเสริม
หน้าที่พลเมืองใน
คุณธรรมจริยธรรมและ
สถานศึกษา
ความเป็นพลเมืองดีเด่น
4.การส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1. นักเรียน
นักศึกษาเข้า
ร่วมหลักสูตร
ค่ายเยาวชน
คุณธรรม
จริยธรรม
ต้นแบบจานวน
๒,๐๐๐ คน
2. สถานศึกษา
ทุกแห่งได้
ดาเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม และ
หน้าที่ความเป็น
พลเมือง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 2562
(5)
3.2508
1 จานวนนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตร
ค่ายเยาวชนคุณธรรม
จริยธรรมต้นแบบ 2,000
คน
2.ร้อยละของนักเรียน
นักศึกษาผ่านหลักสูตร
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ร้อยละ 100
3. จานวนหลักสูตรความ
เป็นพลเมือง 1 หลักสูตร
4. จานวนสถานศึกษา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นพลเมือง
ดีเด่น ระดับละ 1 แห่ง
5. จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนากระบวนการ
จัดการส่งเสริมศีลธรรมใน
ถานศึกษา 300 คน
3.2508

3.2508

3.2508

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม

13.0032

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2
สานักงาน
พระพุทธศา
สนาจังหวัด
นครศรีธรรม
ราช
3

2

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาส
ตร์ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
5.โครงการโรงเรียน
วิถีทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.1 จัดสรร
งบประมาณ
- ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 4
ศูนย์ สถานศึกษาที่มี
นวัตกรรมการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ
(BestPractices)
จานวน 4 โรงเรียน
2.2 นิเทศติดตาม
2.3 พัฒนาบุคลกร/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1.เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษา
ดาเนินการ
ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1. สามารถ
ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน ครบทุก
โรง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 2562
(5)
1. เชิงปริมาณ
1.1508
- จานวนสถานศึกษาที่
ดาเนินการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
- มีศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.1508

1.1508

1.1508

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

46.0320

รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครศรี
ธรรมราช

3

4

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาส
ตร์ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

3.เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนเกิด
การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
2.เพื่อรักษามาตรฐาน
และสร้างเสริมความ
ยั่งยืนแก่สถานศึกษา
พอเพียง และศูนย์การ
เรียนรู้

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 23 ศูนย์

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
2. เชิงคุณภาพ ระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาใน
การน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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6.โครงการ
นครศรีธรรมราช
ศึกษา

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
(5)
1.สร้างความรู้ ความ 1.เด็กและเยาวชน 1.ร้อยละ 80 ของความ 2,0228
เข้าใจในประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษาระดับ พึงพอใจของเยาวชน
อันเป็นจุดเด่นของ
ปฐมวัย
และประชาชน
จังหวัด
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชต่อการ
2.สร้างจิตสานึกและ มัธยมศึกษา จังหวัด ส่งเสริมความรู้ความ
ความตระหนักในการ นครศรีธรรมราช
เข้าใจในความเป็น
รักและหวงแหน
จานวน 1,500คน
ท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
2.ผู้บริหาร
2.ร้อยละ 80 ของ
ทรัพยากรทางสังคม สถานศึกษาและ
เยาวชนและประชาชน
ของท้องถิ่นจังหวัด
ครูผสู้ อนของ
ต่อประวัติความเป็นมา
นครศรีธรรมราช
สถานศึกษาในระดับ ทรัพยากรธรรมชาติ
ปฐมวัย
และสังคมวัฒนธรรม
ประถมศึกษาและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาจังหวัด 3.ร้อยละ 10 ของ
นครศรีธรรมราช
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
150 คน
เกิดความรักความหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
2,0228

2,0228

2,0228

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

8.0912

รวม

2

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
มหาวิทยา
ลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

5

ยุทธศาส
ตร์ชาติ
20 ปี

1

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
7. โครงการ เร่งรัด
กากับ ติดตาม
ประเมินผลให้
หน่วยงานทางการ
ศึกษาในระดับ
จังหวัดดาเนินการ
ตามนโยบาย
กระทรวง
ศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
เพื่อเร่งรัด กากับ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินการตาม
นโยบายกระทรวง
ศึกษาการของ
หน่วยงานทาง
การศึกษาในทุก
ประเภท ทุกระดับ
ทุกสังกัด

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
1. หน่วยงาน
ทางการศึกษาใน
สังกัด ศธจ.นศ
จานวน 137
หน่วยงาน
2. หน่วยงาน
ทางการศึกษาใน
สังกัด ศธจ.นศ
ได้รับการกากับ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดาเนินการตาม
นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิก
ารครบทุก
หน่วยงาน

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
เชิงปริมาณ
1.9000
หน่วยงานทางการศึกษา
ในทุกประเภท ทุกระดับ
ทุกสังกัด ระบบกลไก
ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
1.9000

1.9000

1.9000

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

7.6000

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

3

2

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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8. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค่านิยม 12 ประการ
1. สารวจการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ค่านิยมหลัก 12
ประการ ของ
สถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. วิเคราะห์ผลการ
สารวจด้วย 5
กระบวนการ
3. สังเคราะห์ผลการ
วิเคราะห์ด้วยเกณฑ์ 5
ข้อ สู่ร้อยละ 70 ตาม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1. เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนรู้คู่คุณธรรม
ด้วยกระบวนการ
การพัฒนาค่านิยม
หลักของคนไทย
12 ประการ
ของสถานศึกษา
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
พัฒนา
กระบวนการ
การเรียนรู้คู่
คุณธรรม ได้
เหมาะสมกับวัย
และศักยภาพ
นาสู่พฤติกรรมที่
ยั่งยืนของผู้เรียน

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
เชิงปริมาณ
5.9600
ร้อยละ 70 ของ
สถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้คู่
คุณธรรมด้วย
กระบวนการพัฒนา
ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
5.9600

5.9600

5.9600

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

29.8000

รวม

ศึกษาธิการ

2

นครศรีธรรม
ราช

จังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

3

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

2

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
9.การพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับ
การศึกษาเกี่ยวกับ
แหล่งมรดกโลก : วัด
พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1.จัดทาหลักสูตร
ท้องถิ่นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สาขาวิชา สังคม
ศาสนา วัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นทุกระดับ
การศึกษา
2.จัดอบรม
บุคลากรเพื่อนา
หลักสูตรไปใช้

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1.การพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับ
การศึกษาเกี่ยวกับ
แหล่งมรดกโลก :
วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
2.การพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับ
การศึกษาเกี่ยวกับ
แหล่งมรดกโลก :
วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
1. จานวนหลักสูตรท้องถิ่น 1.5200
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดก
โลก : วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
2.ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจหลักสูตรท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งมรดก
โลก : วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
1.5200

1.5200

1.5200

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม

6.0800

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
สภา
วัฒนธรรม
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
3

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

1. เพื่อให้ผู้พิการ
สามารถเดินทางมารับ
บริการทางการศึกษา ณ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด/ หน่วย
บริการ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
2. เพื่อนาผู้พิการจาก
บ้านหรือหน่วยบริการไป
พบแพทย์ที่โรงพยาบาล
ตามที่นัดได้สะดวกยิ่งขึ้น
เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ของครอบครัว
ผู้พิการและได้รับการ
อานวยความสะดวก
สาหรับผู้พิการที่ต้องใช้
กายอุปกรณ์

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)

งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์)
1. ซื้อรถยนต์
โดยสาร(รถตู้)
ขนาด 12 ที่นั่ง
(ดีเซล)

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
(5)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของผู้
ผู้พิการที่รับบริการที่ พิการ ได้รับบริการรถ
ศูนย์การศึกษา
รับ – ส่ง
ประจาจังหวัด
2. ร้อยละ 80 ของผู้
นครศรีธรรมราช
พิการ/ผู้ปกครองมี
หน่วยบริการทั้ง 23 ความพึงพอใจที่ได้รับ
อาเภอ มีเป้าหมาย บริการรถรับ – ส่ง
ในการให้บริการผู้
พิการอายุแรกเกิดถึง
ตลอดชีวิต
ครอบคลุมพื้นที่ 23
อาเภอในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
โดยดูแลกลุ่มผู้ที่มี
ความต้องการพิเศษ
ทางการศึกษา 9
ประเภทความพิการ
จานวนกว่า 500
ครอบครัว

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1.3000

2562

-

-

-

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

1.3000

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
การศึกษา
พิเศษ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

3

2

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

1. ผู้พิการได้รับบริการ
รถรับ-ส่ง สาหรับ
เดินทางจากบ้านมายัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัด หรือ
หน่วยบริการ
2. ผู้พิการได้รับบริการ
รถรับ-ส่ง มาพบแพทย์
ที่โรงพยาบาลตามนัด
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
และรับการอานวยความ
สะดวกในการเดินทาง
สาหรับผู้พิการที่ต้องใช้
กายอุปกรณ์

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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2.โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.1 สารวจพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อ
ศึกษาบริบทพื้นที่
2.2 เสนอโครงการเพื่อ
ขอรับสนับสนุน
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1. เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่สมบูรณ์เป็น
ต้นแบบในการ
ถ่ายทอด

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1.มีแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้คน
รุ่นใหม่ได้เรียนรู้
23 ศูนย์

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
2.1 เชิงปริมาณ
1.4570
มีศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สมบูรณ์เป็น
ต้นแบบในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปได้อาเภอ
ละ 1 ศูนย์ จานวน 23
ศูนย์
1.4570

1.4570

1.4570

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
5.8280

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2
กศน.จังหวัด

3

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

4

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
2.3 ดาเนินการขยายผล
2.2 ปลูก
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้และ 2. เพื่อเป็น
จิตสานึกในการ
พัฒนาอาชีพในจังหวัด สถานที่สาธิตการ รู้จักการใช้หลัก
นครศรีธรรมราช
ใช้วิถีชีวิตพอเพียง เศรษฐกิจ
2.4 สรุปผลการจัดตั้ง
และการทาเกษตร พอเพียงแก่
แหล่งเรียนรู้และพัฒนา
นักเรียน
ตามแนวเศรษฐกิ
จ
อาชีพ
นักศึกษาและผู้ที่
พอเพียง
2.5 ติดตามผลการ
สนใจ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
3. เชิงคุณภาพ
มีศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สมบูรณ์เป็น
ต้นแบบในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปได้
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
3.1ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ 1 เพื่อจัดสอน
การพัฒนาสู่อาชีพ
อาชีพให้แก่
1 จัดทาเวทีเสวนาและ ประชาชนที่
ช่องทางการประกอบ
ต้องการเข้าร่วมสู่
อาชีพ
อาชีพใหม่ หรือ
2 รวบรวม
การพัฒนาต่อยอด
กลุ่มเป้าหมายและจัดทา อาชีพ
หลักสูตร
เดิมให้มีงานทาให้
3 จัดสอนและฝึกอบรม มีรายได้
ด้านอาชีพ
2 เพื่อให้ผู้เรียนมี
4 สรุปผลการจัด
ทักษะด้านอาชีพ
กิจกรรม
และการ
ประกอบการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
1.ประชาชนที่
ไม่มีอาชีพหรือ
ประชาชนที่มี
อาชีพอยู่แล้ว
แต่ต้องการ
พัฒนาอาชีพเดิม
ให้ดีขึ้น
ปีพ.ศ.2562
เป้าหมาย ตาบล
ละ
20คนจานวน
3,380 คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมี
อาชีพใหม่
พัฒนาต่อยอด

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ปี พ.ศ. 2562
2.4505
ตาบลละ 20 คน
จานวน 3,380 คน
2.4505

2.4505

2.4505

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
9.8020

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2
กศน.จังหวัด

4

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

2

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

4. เพื่อจัดสอนอาชีพ
ให้แก่ประชาชนที่
ต้องการเข้าร่วมสู่
อาชีพใหม่หรือการ
อาชีพเดิมให้มีงานทา
ให้มีรายได้
5.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้านอาชีพและ
การระกอบการ

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
3เพื่อนาความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้อาชีพไปใช้
เทียบระดับการศึกษา
และเทียบโอน

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
สามารถนา
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
ใช้เทียบระดับ
การศึกษา เทียบ
โอนความรู้และ
ประสบการณ์
เข้าสู่หลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน
กศน. ได้

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
3.2ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ 1.เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาอาชีพ
ให้ผู้เรียนรับรู้
1 กิจกรรมสร้างความ
ความสามารถของ
เข้าใจและส่งเสริมความ ตนด้านการ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ประกอบอาชีพ มี
2 จัดกิจกรรมการ
ทรรศนะคติ
เสริมสร้างให้นักเรียนมี มุมมองและทักษะ
ทรรศนะ มุมมองและ ด้านอาชีพ ทักษะ
ทักษะด้านอาชีพใน
การทางาน
สถานศึกษา
เบื้องต้น
การ
เรียนรู้และเข้าใจ
สภาพการทางาน
ในโลกอาชีพใน
อนาคต
ได้จริง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1.จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
นักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน
1,000 คน
2.จานวน
กิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้สู่การ
พัฒนาสู่อาชีพ
จานวน
2 กิจกรรม

ตัวชี้วดั และ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
1.ร้อยละ 100
0.2000
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการ
พัฒนาทักษะทางด้าน
อาชีพ
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
นักศึกษาได้รับรู้ขีด
ความสามารถของตน
เพื่อเป็นแนวทางการ
ประกอบอาชีพ
0.2000

0.2000

0.2000

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
0.8000

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช
3

4

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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4. โครงการเทียบระดับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
4.1 สารวจพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่
4.2 เสนอโครงการ
เพื่อขอรับสนับสนุน
งบประมาณ
4.3 ดาเนินการขยายผล
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาอาชีพในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1 เพื่อจัดสอน
อาชีพให้แก่
ประชาชนที่
ต้องการเข้าร่วมสู่
อาชีพใหม่
หรือการพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพเดิมให้มี
งานทาให้มีรายได้

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
ตาบล ละ 2 คน
จานวน 338 คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทุก
พื้นที่

ตัวชี้วดั และ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ตาบล ละ 2 คนจานวน 1.9492
338 คน
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่
23 อาเภอ
1.9492

1.9492

1.9492

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
7.7968

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2
กศน.จังหวัด
3

4

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
4.4 สรุปผลการจัดตั้ง
2 เพื่อให้ผู้เรียนมี
แหล่งเรียนรู้และพัฒนา ทักษะด้านอาชีพ
อาชีพ
และการ
4.5 ติดตามผลการ
ประกอบการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 เพื่อนาความรู้
และประสบการณ์
ในการเรียนรู้
อาชีพไปใช้เทียบ
ระดับการศึกษา
และเทียบโอน
ความรู้ และ
ประสบการณ์เข้าสู่
หลักสูตร กศน.

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)
1. โครงการ
โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1) เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้าน
การคิดของ
นักเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2) เพื่อพัฒนาเจต
คติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ของ
นักเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3) เพื่อพัฒนา
ความรู้ของครูใน
การจัดการเรียน
การสอนด้านการ
คิดและการวิจัย

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหารโรง
โรงเรียน ทั้งระดับ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยม ทุกสังกัด
ในเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
เชิงคุณภาพ
ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้าน
การคิดของ
นักเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สูงขึ้น

ตัวชีว้ ัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
11.7676
1. ผลการพัฒนาระบบการ
จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระเรื่องการคิด
ด้วยการวิจัยเพื่อ
2. พัฒนาการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ด้านภาษาสู่อาเซียน
ค่าเป้าหมาย
1. ครูกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การพัฒนา ร้อยละ 50 มี
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
2. สถานศึกษาต้นแบบมี
11.7676

11.7676

11.7676

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

58.8380

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
1
คคศ.
มรภ.นศ
ยุทธศาส
ตร์ชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายของโครงการ
(4)

การส่งเสริม สนับสนุน
ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้
3. ครูกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ด้านภาษาสู่อาเซียนร้อย
ละ 75 ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
คุณภาพผู้เรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์ที่ว่า
“นครศรีธรรมราชเป็น
ศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ คู่คุณธรรม
น้อมนา

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้สาหรับครู
ในเขตพื้นที่
การศึกษา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
4) เพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ให้มีความสามารถ
ในการจัดการเรียน
การสอน

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
(5)
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่มาตรฐานสู่สากล”
ค่าเป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มี
ความสามารถด้านการคิด
ได้มาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3. ประชากรในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
2. การพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู
คณาจารย์และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา
ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้
ทักษะ และผลงาน
ด้านการบริหาร
จัดการทาง
การศึกษา ที่เป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา
โดยใช้ความรู้ด้าน
การวิจัยและ
นวัตกรรม

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1. พัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้บริหารให้มี
ความรู้ ทักษะ
และผลงานการ
วิจัยและนวัตกรรม
สาหรับ
การพัฒนางาน
ด้านการบริหาร
2. พัฒนา
ศักยภาพของครู
และคณาจารย์ ใน
ฐานะผู้สอนให้มี
ความรู้ ทักษะและ
ผลงานการวิจัย
และนวัตกรรม มา
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่
เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
4.5412
1. ผลการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
การศึกษานอกระบบและ
อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย 100
คน ในด้านความรู้ ทักษะ
และผลงานการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การศึกษา
2. ผลการพัฒนา ครูและ
คณาจารย์ในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายจานวน
200 คน ให้มีความรู้
ทักษะ และผลงานการ
วิจัยและนวัตกรรมสาหรับ
การพัฒนาการเรียนรู้ใน
สาระวิชาและระดับ
การศึกษาที่รับผิดชอบ
4.5412

4.5412

4.5412

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

21.0757

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2
คคศ.
มรภ.นศ

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทาง
การศึกษา และบุคลากร
สายสนับสนุนใน
สถานศึกษาให้มีความรู้
ทักษะและผลงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา ที่
เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา โดยใช้
ความรู้ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
3. พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรทาง
การศึกษาใน
สถานศึกษา ให้
มีความรู้ ทักษะ
และผลงานจาก
การวิจัยและ
นวัตกรรมมา
พัฒนาเกี่ยวกับ
การส่งเสริม
สนับสนุน ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา มี
การพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ในการบริหารจัดการตาม
ขอบเขตภาระงานที่
รับผิดชอบ
2. ครูและคณาจารย์
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา มีการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ใน
การบริหารจัดการตาม
ขอบเขตภาระงานที่
รับผิดชอบ
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
3. บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาย
สนับสนุน มีความรู้และทักษะการพัฒนางาน
ที่รับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการพัฒนาที่
เป็นระบบ จากการประยุกต์ใช้การวิจัยและ
พัฒนามาใช้ในการดาเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
1. การบริหารจัดการในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานมีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ โดยใช้การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร
กลุ่มเป้าหมาย
2. การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีการ
พัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดย
ครูมีการพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ
80 ของครูและคณาจารย์กลุ่มเป้าหมาย
3. บุคลากรทางการศึกษา และสาย
สนับสนุน ร้อยละ 80 มีการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานโดยใช้ความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
4.โครงการการจัดการ 1) เพื่อสร้างองค์
องค์ความรู้ งานวิจัย
ความรู้ใหม่ด้าน
และนวัตกรรมเพื่อ
การบริหาร
พัฒนาการศึกษา
สาหรับหน่วยงาน
ผู้บริหาร
ที่ทางการศึกษาให้
สถานศึกษา คณาจารย์ โดยการจัดการ
และบุคลากรจังหวัด
องค์ความรู้
งานวิจัยและ
นวัตกรรมและ
ประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1. พัฒนา
ผู้บริหารให้มี
ความรู้ ทักษะ
และมีส่วนร่วม
ในการจัดการ
องค์ความรู้
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
เกี่ยวกับการ
บริหารและการ
ประยุกต์ใช้
ความรู้
สาหรับการ
พัฒนางานด้าน
การบริหารที่
เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนา
การศึกษา

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2.7792
1. ผลการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
การศึกษานอกระบบและ
อื่นๆ กลุ่มเป้าหมาย 100
คน ในด้านความรู้ ทักษะ
และผลงานการจัดการองค์
ความรู้งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
การศึกษา
2. ผลการพัฒนา ครูและ
คณาจารย์ในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายจานวน
200 คน ให้
3.0571

3.3628

3.6991

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

12.8982

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
1
คคศ.
มรภ.นศ
3

4

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ด้านการจัดการ
เรียนรู้สาหรับคณาจารย์
ในสถาบันการศึกษา
โดยการจัดการองค์
ความรู้งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางด้าน
สถาบันการจัดการ
เรียนรู้และประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษา

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
2 พัฒนา
คณาจารย์ ใน
ฐานะผู้สอนให้มี
ความรู้ ทักษะใน
การจัดการองค์
ความรู้งานวิจัย
และนวัตกรรม
ของและการ
ประยุกต์ใช้
ความรู้จากการ
จัดการความรู้
ด้านการจัดการ
เรียนรู้มา
พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เอื้อต่อ
การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ให้มีความรู้ ทักษะ และ
ผลงานการจัดการองค์
ความรู้งานวิจัยและ
นวัตกรรมสาหรับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในสาระ
วิชาและระดับการศึกษาที่
รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 80 มีความรู้
ทักษะและผลงานการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เพื่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
3) เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาโดยการ
จัดการองค์ความรู้
งานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
และการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
3. พัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาใน
สถาบันการศึกษ
า ให้มีความรู้
ทักษะการ
จัดการองค์
ความรู้งานวิจัย
และนวัตกรรม
และการ
ประยุกต์ใช้ด้าน
การส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาที่เอื้อ
ต่อการพัฒนา
การศึกษา

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
2. ครูและคณาจารย์
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80
มีความรู้ ทักษะและ
ผลงานการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรสาย
สนับสนุนการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80
การศึกษา มีการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ใน
การบริหารจัดการตาม
ขอบเขตภาระงานที่
รับผิดชอบ
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ค่าเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร กลุ่มเป้าหมาย ร้อย
ละ 80 มีความรู้ ทักษะและ
ผลงานการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ เพื่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
2. ครูและคณาจารย์
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ทักษะและผลงานการ
วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 มี
ความรู้และทักษะในการวิจัย
พัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรม
หลัก
(2)
5 สร้าง
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือ
พัฒนา
งานวิจัย
และ
นวัตกรรม
ทาง
การศึกษา

เป้าหมายของโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และ
2562
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
(5)
1. เพื่อจัดทาบันทึก
1. เชิงปริมาณ: ผู้แทน
1. ร้อยละของสถาบัน 5.2080
ข้อตกลงความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่เข้า
เครือข่ายด้านการวิจัย
ภาคเอกชน ผู้นาชุมชน
ร่วมโครงการตาม
ระหว่างสถาบันเพื่อการ
ภาคประชาสังคม และ
เป้าหมายที่กาหนด
พัฒนางานวิจัยและ
ผู้นาท้องถิ่นในจังหวัด
ร้อยละ 80
นวัตกรรมทางการศึกษา นครศรีธรรมราช จานวน 2. ผลการประเมิน
NT ,O-NET และผล
2. เพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย 300 คน
การประเมินตาม
และบุคลากรทางการ
2. เชิงคุณภาพ:
เกณฑ์อื่น ๆ ใน
ศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐ
ระดับชาติ โดยรวม
ประสบการณ์ต่าง ๆ
ภาคเอกชน ผู้นาชุมชน
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
เกี่ยวกับการบริหาร
ภาคประชาสังคม และ
2. ประชาชน และ
จัดการ การพัฒนา
ผู้นาท้องถิ่นในจังหวัด
งานวิจัยระหว่างสถาบัน
นครศรีธรรมราช ตระหนัก สังคมใน
นครศรีธรรมราชเกิด
และนวัตกรรมทาง
และให้ความสาคัญกับ
ความตระหนักและ
การศึกษา
การศึกษา และเข้ามามี
3. เพื่อให้บุคลากร ได้รับ ส่วนร่วมในการพัฒนาการ เห็นความสาคัญของ
การพัฒนาคุณภาพ
ประสบการณ์ และความรู้ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ในด้านการวิจัยและ
การพัฒนาการศึกษาอย่าง การศึกษามากขึ้น
นวัตกรรมทางศึกษา
จริงจัง
ร้อยละ 10

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
5.2080

5.2080

5.2080

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

20.8320

รวม

1

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
คคศ.
มรภ.นศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
4

2

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
1.โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
การศึกษาตาม
แนวคิดประชารัฐ

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1. เพื่อสร้าง
ความร่วมมือ
และการมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. เพื่อสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ ความ
ตระหนัก และ
เห็นคุณค่าของ
การพัฒนา
คุณภาพศึกษา
ของสังคมและ
ประชาคม
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1. เชิงปริมาณ:
ผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้นา
ชุมชน ภาค
ประชาสังคม
และผู้นาท้องถิ่น
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
จานวน 300 คน
2. เชิงคุณภาพ
หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้นา
ชุมชน ภาค
ประชาสังคม
และผู้นาท้องถิ่น
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ร้อยละของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
1. ผลการประเมิน NT ,
O-NET และ ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์อื่น ๆ ในระดับชาติ
โดยรวมสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
2. ประชาชน และสังคมใน
นครศรีธรรมราชเกิดความ
ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากขึ้น
4.4000

1.1000

1.1000

1.1000

1.1000

รวม

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

2562

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
1
คคศ.
มรภ.นศ

3

1

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)
2.สร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือและการ
พัฒนากาลังคน
กับหน่วยงาน
องค์กรต่างๆทั้ง
ในและ
ต่างประเทศ
2.1 กิจกรรม
ประชุมสร้าง
ความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุก

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1. เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายเกี่ยวการ
ผลิตและการ
พัฒนากาลังคน
เพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่
ตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะการ
เข้าศึกษาต่อสาย
อาชีวศึกษา
2. เพื่อ
เสริมสร้าง
ทรรศนะ
มุมมอง ทักษะ

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1.0000
1. จานวนผู้เข้าร่วม
1.ร้อยละ15ของ
โครงการ ไม่น้อยกว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
1,500 คน
ที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ
2. จานวนหน่วยงานภาคี เข้าเรียนต่อสาย
เครือข่ายที่เข้าร่วม
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
โครงการ ไม่น้อยกว่า 30
2. ร้อยละ15ของ
หน่วงงาน จากทั้งหมด 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
หน่วยงาน
ที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการ
3. จานวนกิจกรรมภายใต้ เข้าเรียนระบบทวิภาคี/สห
โครงการ จานวน 3
กิจศึกษาเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลัก
3.ร้อยละ50ของภาคี
เชิงคุณภาพ 1.
เครือข่ายให้ความร่วมมือ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความ ในการจัดการศึกษาสาย
เข้าใจเกี่ยวการผลิตและ
อาชีวศึกษาทั้งในรูปแบบ
การพัฒนากาลังคนเพื่อ
ปกติ รูปแบบทวิภาคี/
สหกิจศึกษา และการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ พัฒนาฝีมือแรงงาน
การเข้าศึกษาต่อสาย
อาชีวศึกษา

เป้าหมายของโครงการ
(4)
1.0000

1.0000

1.0000

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

4.0000

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
3
-ศธจ.
นครศรีธรรม
ราช
-สอศ.
นครศรีธรรม
ราช
3

1

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)
2.2 การสร้างภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ (รวมถึง
การจัดตั้งศูนย์
รับรองคุณวุฒิศูนย์
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือ

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
และ
ประสบการณ์
อาชีพให้แก่ผู้เรียน
3. เพื่อสร้างภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
การศึกษาสาย
อาชีวศึกษาทั้งใน
รูปแบบปกติ
รูปแบบทวิภาคี/
สหกิจศึกษา
รวมถึงการพัฒนา
ฝีมือแรงงานกับ
หน่วยงานทางการ
ศึกษา สถาน
ประกอบการ
องค์กร แหล่งงาน
หรืออื่นๆ

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
2. ผู้เรียนมี
ทรรศนะ
มุมมอง ทักษะ
และ
ประสบการณ์
อาชีพที่ดีขึ้น
3. มีภาคี
เครือข่ายให้
ความร่วมมือใน
การจัด
การศึกษาสาย
อาชีวศึกษาทั้ง
ในรูปแบบปกติ
รูปแบบทวิภาคี/
สหกิจศึกษาการ
และการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
เชิงคุณภาพ
1.ความความเข้าใจของ
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวการผลิตและ
การพัฒนากาลังคนเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะการเข้าศึกษาต่อสาย
อาชีวศึกษาในระดับมาก
2. ผู้เรียนมีทรรศนะ มุมมอง
ทักษะและประสบการณ์อาชีพ
ในระดับมาก
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
3.พัฒนาคุณภาพ
ในการบริหาร
จัดการ โครงการ
วิทยาศาสตร์
งานวิจัยงาน
สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมของครู
และนักเรียน

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ในการบริหาร
จัดการ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
งานวิจัยงาน
สร้าง
สรรค์
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมของ
ครูและนักเรียน

มีผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
จานวน
5 ผลงาน

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)

2) เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วม
โครงการผลงานวิจัย สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
1) เชิงปริมาณมีผลงานวิจัย
งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เพิ่มขึ้น (5 ผลงานต่อปี)
0.5000

2562
0.5000

0.5000

0.5000

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

2.0000

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
1

3

3

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
4.โครงการส่งเสริม
การจดลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร และ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
เพื่อส่งเสริมการ
จดลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร และ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
ส่งเสริมการจด
ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร
และทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
เชิงปริมาณ
มีการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญา
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
และทรัพย์สินทางปัญญา
0.3000

2562
0.3000

0.3000

0.3000

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

1.2000

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรี
ธรรมราช

5

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

4

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
5.โครงการ
เครื่องถม สะท้อน
สิบเอกลักษณ์
คนนคร

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1. เพื่อพัฒนา
รูปแบบ
ลวดลาย และ
รูปทรงของงาน
เครื่องถมให้มี
ความทันสมัย
2. เพื่อสนับสนุน
การต่อยอดงาน
เครื่องถมให้
สามารถพัฒนา
รูปแบบไปสู่การ
ใช้ประโยชน์และ
สร้าง
มูลค่าเชิง
พาณิชย์

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
1. จัดทาขันน้า
พานรองถม
ขนาด 3 นิ้ว
จานวน 2 ชุด
และขนาด 5 นิ้ว
จานวน 1 ชุด
2. จัดทากาไลถม
เงิน จานวน 6 วง
3. จัดทากาไลถม
ทอง จานวน3 วง
4 จัดทาแหวนถม
เงิน จานวน 3 วง
5. จัดทาแหวนถม
ทอง จานวน 3 วง
6. ชุดเครื่องพวง
แก้ว จานวน 1 ชุด

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
เชิงปริมาณ
1. จัดทาขันน้าพานรองถม ขนาด
3 นิ้ว จานวน 2 ชุด และขนาด
5 นิ้ว จานวน 1 ชุด
2. จัดทากาไลถมเงินจานวน
6 วง
3. จัดทากาไลถมทอง จานวน
3 วง
4. จัดทาแหวนถมเงิน
จานวน 3 วง
5. จัดทาแหวนถมทอง
จานวน 3 วง
6. ชุดเครื่องพวงแก้ว
0.4000

2562
0.4000

0.4000

0.4000

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

1.2000

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2
วิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรม
นครศรีธรรม
ราช สังกัด
อาชีวศึกษา
จังหวัดนคร
ศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
7. จัดทาตู้โชว์ผลิตภัณฑ์ 7. จัดทาตู้โชว์ผลิตภัณฑ์
จานวน 1 ตู้
1 ตู้
8. จัดนิทรรศการ
.8. จัดนิทรรศการ
จานวน 1 ครั้ง
1 ครั้ง
9. จัดทา catalog
9. จัดทา catalog
และรูปเล่มรายงาน
และรูปเล่มรายงาน
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. งานเครื่องถมนครมี 1. ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความ
สวยงาม เป็นที่ต้องการ
การพัฒนารูปแบบ
ของตลาด
ลวดลาย รูปทรงให้มี
ความทันสมัย
และมีความหลากหลาย
มากขึ้น สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ สามารถ
ตอบสนองบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
ปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ
(4)
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

1.เพื่อส่งเสริม
หน่วยงาน
สถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล
เน้นคุณธรรม
โปร่งใส
2.เพื่อสร้าง
เครือข่ายการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการ
พัฒนาหน่วยงาน
สถานศึกษา

โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)

1.ส่งเสริม
หน่วยงาน
สถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล
เน้นคุณธรรม
โปร่งใสและการมี
ส่วนร่วม
(หน่วยงาน
สถานศึกษา
คุณธรรม)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
1. พัฒนาบุคลากร
ต้นแบบคุณธรรม
Smart Moral
Teacher จานวน
1,000 คน
2.จัดทาภาพยนตร์สั้น
การพัฒนาคุณธรรม
นักเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
จานวน 20 เรื่อง
เผยแพร่แจกโรงเรียน
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
เชิงปริมาณ
2.5000
1.ร้อยละ100ของ
หน่วยงานทางการศึกษาที่
ผ่านการประเมิน
ความโปร่งใสตามเกณฑ์ที่
กาหนด
2.5000

2.5000

2.5000

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
10.0000

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
3
สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครศรี
ธรรมราช
6

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

6

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
3.เพื่อพัฒนา
หน่วยงาน
สถานศึกษาใน
จังหวัดศรีธรรม
ราชเป็น
หน่วยงาน
สถานศึกษา
คุณธรรม

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
3. จัดทาหนังสือ
ส่งเสริมคุณธรรม
นักเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
จานวน 1 เรื่อง
จัดพิมพ์เผยแพร่แจก
โรงเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็น
โรงเรียนคุณธรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม เสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนเป็นพลเมือง
ดี

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
2.ร้อยละ100
ของสถานศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์
โรงเรียนสุจริต
หรือโรงเรียนสีขาว
หรือโรงเรียนคุณธรรม
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)
2.โครงการส่งเสริม
การสร้างภาคี
เครือข่ายระดับ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
-จัดมหกรรม
การศึกษา
มุ่งสู่เส้นทางการ
อาชีพ

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1. เพื่อส่งเสริม เชิงปริมาณ
1.จานวน
การสร้างภาคี
เครือข่ายระดับ หน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการ
สร้างภาคี
เครือข่ายระดับ
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.มีกรอบทิศ
ทางการผลิต
และพัฒนา
กาลังคนที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
เชิงปริมาณ
-จานวนหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การสร้างภาคีเครือข่ายระดับ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 หน่วย
และสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้อง
0.6150

2562
0.6150

0.6150

0.6150

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
2.4400

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
1
สานักงาน
การ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช
6

6

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
2. เพื่อส่งเสริม
การกาหนดทิศ
ทางการผลิต
พัฒนากาลังคน
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
การสร้างภาคี
เครือข่ายระดับ
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช
มีความ
พึงพอใจ

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
เชิงคุณภาพ
-ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
สร้างภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความพึง
พอใจระดับดีมาก
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/
กิจกรรมหลัก
(2)
2.เกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน
ตามแนว
พระราชดาริ

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1.เพื่อพัฒนาบุคล
ลากรแกนนา
เกี่ยวกับ
การเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน
2.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ตั้งแต่
ระดับอนุบาลมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ในหน่วยงาน
การศึกษามีปัญหา
การขาด
สารอาหาร และมี
โรคติดต่อลดระดับ
ความรุนแรงลง

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
1.อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน บุคลลากร
แกนนาเกี่ยวกับ
การเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน
จานวน 1,000 คน
2.แก้ปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล-มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในหน่วยงาน
การศึกษามีปัญหาการ
ขาดสารอาหาร และมี
โรคติดต่อลดระดับ
ความรุนแรงลง

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
8.1070
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของบุคลากร
แกนนาที่ผ่านการอบรม
สัมมนา ศึกษา ดูงาน
2.ร้อยละ 80ของ
หน่วยงานการศึกษาใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทุกแห่ง
ได้ดาเนินการ ดังนี้
8.1070

8.1070

8.1070

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
32.6800

รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

การ
การศึกษา
เอกขน

ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครศรี
ธรรมราช
2.สพป.
นครศรีธรรม
ราชเขต1-4/
มัธยมศึกษา
เขต 12
3.สนง.
คณะกรรม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
3
1.สนง.
5

1

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
3.เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ทักษะ
ทางด้าน
การเกษตรและ
การแปรรูป
ผลผลิต ทาง
การเกษตร
สามารถพึ่งพา
ตนเองและนาไป
พัฒนาท้องถิ่นได้

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
3.ได้เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ
ทางด้าน
การเกษตรและ
การแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ให้แก่ผู้เรียน
สามารถพึ่งพา
ตนเองและนาไป
พัฒนาท้องถิ่นได้

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
.แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งแต่
ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3
ในหน่วยงานการศึกษามีปัญหา
การขาดสารอาหารและมี
โรคติดต่อลดระดับ
ความรุนแรงลง
2.เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ทักษะทางด้านการเกษตรและ
การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้แก่ผู้เรียนสามารถ
พึ่งพาตนเองและนาไปพัฒนา
ท้องถิ่นได้
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1. เพื่อให้
3.ขับเคลื่อนหลัก
สถานศึ
กษาทุก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ ประเภท ทุก
ระดับ ในจังหวัด
สถานศึกษา
นครศรีธรรม
ราชได้นาหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
การบริหาร
จัดการเรียนการ
สอน

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

เชิงปริมาณ
1.สถานศึกษาใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ดาเนินการ
ขับเคลื่อนนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไป
ใช้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนครบ
ทุกโรง

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1. สถานศึกษา ร้อยละ 100 ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
3.0812

0.7703

0.7703

0.7703

2562
0.7703

รวม

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

2

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
สานักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดนคร
นครศรี
ธรรมราช

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
5

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

1

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
2. เพื่อส่งเสริม
ให้สถานศึกษาที่
มีความพร้อมใน
การจัดทาศูนย์
การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วดั และ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
2.เพื่อคัดเลือก 2.คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตาม
ศูนย์การเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ตามหลักปรัชญา พอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบ
เชิงคุณภาพ
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็น 1.ผู้บริหารโรงเรียน ครู ที่ได้รับ
ต้นแบบอาเภอ การส่งเสริมมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถนาหลักปรัชญาของ
23 แห่ง ใน
จังหวัดนครศรี เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่าง
เหมาะสม
ธรรมราช

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
2562

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1.โครงการพัฒนาระบบ 1. เพื่อจัดตั้ง
ข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยี
สานักงานศึกษาธิการ สารสนเทศและ
จังหวัด
การสื่อสาร
นครศรีธรรมราช
2.เพื่อพัฒนา
2.1 กิจกรรมหลัก
ระบบข้อมูล
จัดหาและติดตั้งระบบ สารสนเทศการ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน บริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2.2 กิจกรรมหลัก.การ
จัดทาและพัฒนาระบบ
บริการ เทคโนโลยีสาน
สนเทศและการสื่อสาร
2.3 กิจกรรมการบริหาร
และซ่อมบารุงระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
หน่วยงาน
ทางการศึกษา
จังหวัดนครศรีฯ

ตัวชี้วัดและ
2562
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
(5)
1.มีศูนย์เทคโนโลยี
2.0470
สารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมาย ร้อยละ 100
2.มีข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานใน
สังกัด ด้านข้อมูลครูและ
บุคลากร ด้านข้อมูลผล
การดาเนินงานของ
หน่วยงาน
3. มีเว็บไซต์ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
4.มีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เป้าหมาย
ระดับดีมาก
2.0470

2.0470

2.0470

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.1880

รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2
ศธจ.นศ.
6

5

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)

1.เพื่อสร้างโอกาสให้
ครูและนักเรียนได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพและ
ทันสมัย
2.เพื่อให้ครูสามารถ
พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ส่งผล
ต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนให้สูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
หลัก
(2)

2.ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
ของโรงเรียนในสังกัด

1.เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่
ผ่านมาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ครูและนักเรียนทุก
คนได้เข้าถึง
เทคโนโลยี และ สื่อ
ในการจัดการเรียนรู้
ที่ทันสมัยสอดคล้อง
ความต้องการ

เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
ตัวชี้วดั และ
2562
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
(5)
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 4.9000
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.ครูผู้สอน สามารถ
จัดการเรียนรู้ด้วย
สื่อการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ครูและนักเรียนทุกคน
ได้เข้าถึงเทคโนโลยี และ
สื่อในการจัดการเรียนรู้ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการ
4.ครูที่สอนไม่ตรงกับ
วิชาเอกสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
4.9000

4.9000

4.9000

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

19.6000

รวม

2

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครศรี
ธรรมราช

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

3

ยุทธศาสตร์
ชาติ
20 ปี

5

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
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วัตถุประสงค์
โครงการ
(3)
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
1. เพื่อพัฒนา
การศึกษามุ่งทักษะการเรียนรู้
โรงเรียนสองภาษา
ภาษาอังกฤษสู่สากล
(Mini English
1.1 กิจกรรมหลัก
Program) เป็นศูนย์
1.1.1 ประชุมผู้รับผิดชอบ ภาษาอังกฤษประจา
วางแผนดาเนินการเตรียมการ
อาเภอ ทุก
จานวน 50 คน
อาเภอ ในจังหวัด
1.1.2 พัฒนาโรงเรียนสอง นครศรีธรรมราช
ภาษา (Mini English Program) 2. เพื่อพัฒนา
เป็นศูนย์ภาษา อังกฤษ ประจา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อาเภอ จานวน 23 อาเภอ
ให้มีความรู้ความ
1.1.3 พัฒนาการใช้
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จัดการเรียนการ
สาหรับ
สอนภาษาอังกฤษ
1) ผู้บริหารและบุคลากรใน
และสามารถใช้
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภาษาอังกฤษได้
นครศรีธรรมราช
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้อานวยการและรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขต

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
เป้าหมายของ
โครงการ
(4)
1. เชิงปริมาณ
1.1 เพื่อพัฒนา
โรงเรียนสองภาษา
(Mini English
Program)
ให้เป็นศูนย์
ภาษาอังกฤษ
ประจาอาเภอ
จานวน 23 อาเภอ
1.2 เพื่อพัฒนาให้
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสู่
มาตรฐานสากล
- ผู้บริหารและ
บุคลากรใน

ตัวชีว้ ัดและค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด 2562
(5)
1. เชิงปริมาณ
7.3560
1.1 ร้อยละ100 ของ
โรงเรียนสองภาษา
(Mini English
Program)
จัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
อย่างมีคุณภาพ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
1.2 บุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนา ร้อยละ 80
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและ
สามารถใช้
7.3560

7.3560

7.3560

งบประมาณ (หน่วย:ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล

29.4240

รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศึกษาธิการ
จังหวัด
นครศรีธรรม
ราช
3

1

ยุทธศาสตร์
ศธ

สอดคล้อง

ยุทธศาส
ตร์ชาติ
20 ปี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ส่วนที่ 5

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 5

การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีการดาเนินการ 2 ส่วน คือส่วนของการ
แปลงแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติกับการกากับติดตามและประเมิน ในส่วนของการแปลงแผนพัฒนา
การศึกษาสู่การฏิบัติ ในแผนฉบับนี้ หมายถึง การสื่อสาร ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไปสู่ระดับสถาบัน
หน่ วยงาน องค์ก รทางการศึ กษา และหน่วยงานปฏิบั ติต่ างๆ โดยก าหนดเป้ าประสงค์แ ละกลยุท ธ์ ในการ
จัดการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
1. หลักการ
การปฏิรูประบบราชการไทยเป็นความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารของภาครัฐ โดยอาศัย
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยแนวคิดดังกล่าวต้องการ
ให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารภาครัฐ โดยเปลี่ยนมาเน้นถึงวัตถุประสงค์และสัมฤทธิ์ผล
ของการดาเนินงาน ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) และผลผลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยนาเอาเทคนิคการบริหารจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวัดและการประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพ
โดยรวม เป็นต้น ซึ่งเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ “การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ” หรือ RBM
(Results Based Management) เป็น การบู รณาการหรือ เชื่อมโยงเรื่องของการวางแผนเชิ ง กลยุ ทธ์ ระบบ
การงบประมาณ และระบบการวัดผลงานเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทาตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานหลัก (Key Performance Indicator) และเกณฑ์มาตรฐานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน ในส่วนของระบบการงบประมาณ เป็นการเชื่อมโยงผลงานของหน่วยงานภาครัฐ ในแผนระดับ
ยุทธศาสตร์กั บค าของบประมาณ กล่าวคื อ ผลผลิ ตหลักในแผนยุท ธศาสตร์กับ เม็ด เงินงบประมาณจะต้อ ง
สอดรั บ กั น เรีย กว่ า การวางแผน “การงบประมาณที่ มุ่ ง เน้ น ผลงาน” หรือ PBB (Performance Based
Budgeting) หน่วยงานภาครัฐจะต้องแสดงต้น ทุนกิจกรรม (Activity based costing) และต้น ทุนต่อหน่ วย
(Unit cost) อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน โดยสรุปแล้วกรอบการบริหาร
ยุทธศาสตร์อย่างครบวงจร มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1.1. การพัฒนายุทธศาสตร์ คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาจ
ใช้ เครื่องมื อ ในการวิเคราะห์ ปั จจั ยภายนอกที่ เป็ น โอกาส อุ ป สรรค และการวิ เคราะห์ ปั จจั ยภายในที่ เป็ น
จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง ขององค์ ก ร (SWOT Analysis) การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder Analysis) ทั้ งนี้ ยุท ธศาสตร์ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ แผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน และพั น ธกิ จ
ขององค์กร
1.2 การแปลงยุท ธศาสตร์สู่การปฏิบัติ คือ การสื่อสาร ถ่ายทอด และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ โดยต้องกาหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคล
ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล
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มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กรด้วย ซึ่งหน่วยงานอาจใช้ Balanced Scorecard และ
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการวางแผนและสื่อสารกลยุทธ์ได้
1.3. การปฏิบัติการ คือ การบริหารโครงการตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้
1.4. การติดตามและเรียนรู้ คือ การติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของการ
ด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ได้ วางไว้ ซึ่ งหลาย ๆ หน่ ว ยงานได้ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ร ายงานการประเมิ น ตนเอง
(Self Assessment Report – SAR) และ War Room เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลได้
1.5. การทดสอบและปรับ ยุ ท ธศาสตร์ คื อ การปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ในเข้ ากั บ สถานการณ์ ห รื อ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไปโดยต้องมีการประเมินความเสี่ยง ด้านยุทธศาสตร์
(Strategic Risk) เพื่อป้องกันมิให้ยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อนและไม่ตรงต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. แนวทางการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การขับ เคลื ่อ นแผนพัฒ นาการศึก ษาของส านัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด นครศรีธ รรมราชไปสู่
ความเป็นเลิศจะเกิดผลสัมฤทธ์ในทางปฏิบัติได้จะต้องประกอบด้วยระบบ กลไกการดาเนินงานหลายส่วนด้วยกัน
การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดั บในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ เพราะจะเป็ นกลไกที่ ร่วมกั นขั บเคลื่ อนน าแนวทางการพั ฒ นาส านั กงานศึ กษาธิ การจังหวั ด
นครศรีธรรมราช ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการวางแผนพัฒนากาลังคน ให้มีสมรรถนะตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ การวางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการ
พัฒ นาระบบกากั บ ติด ตาม และประเมิ นผลให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพเพิ่ มขึ้ น โดยมีแ นวทางหลั ก ซึ่ง ในการแปลง
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการนา
แผนพัฒนาการศึกษา ไปจัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ค่าเป้ าหมายให้แก่ สานัก สถาบัน หน่วยงานต่ าง ๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่ อใช้เป็น แนวปฏิบั ติ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
2.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา และกลวิธีนาแผนพัฒนาการศึกษาลงสู่ระดับหน่วยงาน และบุคคล เพื่อให้บุคลากร
ทุกระดับได้รับทราบและเกิดทักษะในการนาไปปฏิบัติ
2.2 การถ่ ายทอดแผนพั ฒ นาการศึ กษา พ.ศ. 2562-2565 จั ง หวัด นครศรีธ รรมราช สู่ ระดั บ
ผู้ปฏิบัติ สานัก สถาบัน โดยการชี้แจง ทาความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น จัดการประชุม สัมมนา
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกาหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ การกากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป
2.3 สนับสนุ นให้ ระดับ สถานศึกษา องค์กรทางการศึกษา หน่ วยงานได้ชี้แจงทาความเข้ าใจ
ใน แต่ ล ะ ประเด็ น ที่ ห น่ วยงาน ตั ว เองรั บ ผิ ด ชอ บสู่ ร ะดั บ ห น่ วยงาน ย่ อ ยและบุ คลาก รใน สั ง กั ด
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น
2.4 พิ จ ารณาสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ โครงการที่ ก าหนดไว้ ส ามารถด าเนิ น ไปได้ ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานระดับ สานัก สถาบัน ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับ
โครงสร้าง การปรับ ระบบงานหรือระเบี ยบ การจัดหรือ ปรับ บุค ลากร การจัด สรรหรื อจัด หางบประมาณ
การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
2.5 การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ ตามแผนงานและโครงการ
เรื่องที่ยากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและการให้ บุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิธีการที่จะนามาใช้
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ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นาของผู้บริหารระดับต่างๆ การมีส่วนร่วม การทางานเป็นทีม
ความผูกพันและการยอมรับ การจูงใจ
2.6 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดระบบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์องค์กร
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ให้สาธารณชน และบุคลากรในทุกระดับรับทราบ การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การบริหาร
ความเสี่ ย งด้ า นต่ า ง ๆ ตลอดจนการก าหนดนโยบาย แนวปฏิ บั ติ เพื่ อ ถ่ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
ค่าเป้าหมายที่สาคัญให้แก่หน่วยงานระดับ สานัก สถาบัน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบ
การสื่อสารภายในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์แผนให้บุคลากรได้รับทราบ
โดยทั่วกันด้วยรูปแบบที่หลากหลายผ่านเว็บไซต์ สื่อแผ่นพับ ฯลฯ
2.7 สานักงานศึกษาธิการจัง หวัดนครศรีธรรมราช จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กร
โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี (Best Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ขีด ความสามารถขวั ญ และก าลั งใจของบุ ค ลากรหน่ วยงานและองค์ กรให้ มีค วามเข้ มแข็ง และมี ระบบการ
วิเคราะห์ติ ดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ ยนแปลงได้ ดี เสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู้ เพื่อรองรับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการ
จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาอย่างพอเพียง
2.8 การบริหารผลการปฏิบัติงาน จะจัดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีกลไกเพื่อเฝ้าระวัง
และตรวจสอบผลการดาเนิน งานที่มี ความคลาดเคลื่อ นจากแผนเพื่ อประกอบการตัดสิ นใจว่าจะต้องมีก าร
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไข อย่ างไร โดยให้ มี ก ารรายงานตามล าดั บ ขั้ น ของความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น รายเดื อ นและหรื อ
รายไตรมาส ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน วิธีติดตามจะใช้เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดกิจกรรม เป็นกลไกกากับ
2.9 พั ฒนาระบบบริ หารความเสี่ ยงเชิ งยุ ทธศาสตร์ เพื่ อพั ฒ นา ปรั บปรุ ง แก้ ไข การด าเนิ น งาน
ตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกิดความล่าช้าพร้อมทั้งกาหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง
2.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและความสาเร็จขององค์กรสานักงาน
ศึ ก ษาธิก ารจัง หวั ด นครศรี ธรรมราช จั ด ให้ มี ก ลไกเพื่ อ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านตามกลยุ ท ธ์ และก่ อ ให้ เกิ ด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริง
กับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิ ต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. ศธ สพฐ สกอ. และหน่วยงาน
ต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ
3. ระบบ กลไกการนาแผนสู่การปฏิบัติ
ในการน าแผนพั ฒ นาการศึก ษา พ.ศ.2562-2564 จั ง หวัด นครศรี ธรรมราช ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
มีการดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้ง ให้ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช รับทราบแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช และให้ทุกหน่วยงาน
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา พ.ศ.2562-2564 จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานสามารถมีได้ทั้ง โครงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับงบประมาณจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช /ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
และที่ใช้เงินจากเงินรายได้ของหน่วยงาน ฯลฯ ให้ระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ
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3.2 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในต้องกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
3.2.1 ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรากฏในเอกสาร ซึ่งเกี่ยว
ของกับหนวยงาน
3.2.2 สรางตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึ้นมาได้ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน หากหนวยงานมีจุดเดนและ
ตัวชี้วัดของในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่กาหนดไว
3.2.3 เลื อ กตั วชี้ วัด ที่ ป รากฏในคู่ มื อ เอกสารการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ราชการประจาปี
โดยสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สพฐ. สอช. และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงาน
3.3 หนวยงานภายในเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปี ใหกลุ่มนโยบายและแผนวิเคราะหความ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของแผนพั ฒ นาการศึ กษาจัง หวัด นครศรีธรรมราช พ.ศ.2562-2565 และน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความเห็นชอบ
3.4 หลังจากที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจัง หวัดนครศรีธรรมราช เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานภายในแลว สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภายในเพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหนวยงานโดยการพิจารณาเลือก
ตัวชี้วัดตาม 3.2 และในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานมาจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและใหมีการ
ลงนามรวมกันระหว่าง ศึกษาธิการจังหวัดและหัวหนาหนวยงานระดับหัวหน้าสานักแต่ละหน่วยงาน
3.5 เมื่ อ หนวยงาน ได้ ด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม ตามแผน ปฏิ บั ติ ร าชการแลวเสร็ จ
ใหรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ รวมทั้ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ไ ดจากการด าเนิ น งาน
ตอสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านกลุ่มนโยบายและแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ
3.6 เมื่อสิ้นปงบประมาณใหหนวยงานจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาป

การกากับ ติดตาม ประเมินผล

ในการกากับติดตามและประเมินผล สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะที่เป็น
ส่วนราชการ ในระบบการกากั บ ติดตาม และประเมินผล ของรัฐมีอยู่หลายระบบจากหลายหน่วยงานกลาง
ซึ่งต้องปฏิบัติตามแนวทางและวิธีการของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบตามปกติ ในที่นี้จะแสดงผลการกากับ
ติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562–2565 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรอบการกากับ ติดตามและประเมินผลงาน ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 – 2565
กรอบการก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของแผนงาน โครงการ/กิ จ กรรม
และความส าเร็จ ขององค์ ก รนั้ น สานั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช จัด ให้ มี ก ลไกเพื่ อ ควบคุ ม
การปฏิ บั ติ ง านตามกลยุ ท ธ์ และก่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนการเรี ย นรู้ ใ นองค์ ก ร
โดยดาเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และ
ผลลั พ ธ์ (outcome) ทั้ ง นี้ จ ะใช้ รู ป แบบการประเมิ น 3 ลั ก ษณะ คื อ (1) การประเมิ น เชิ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
(Qualitative Evaluation) (2) การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation) และ (3) การตรวจสอบ
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โดยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders audit) นอกจากนั้ น จะประเมิ น ระหว่ า งการด าเนิ น โครงการ
(In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบ
การประเมินผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน
ในองค์กร และการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ การกากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการสนับสนุน แก้ไข และปรับแผนให้เหมาะสม เป็นกลไกสาคัญ
ที่จะผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนอีกวิธีหนึ่ง กอปรกับปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อการ
พั ฒ นาระบบราชการ โดยน าเกณฑ์ การประเมิ น มาใช้ เป็ น แนวทางในการยกระดั บ การบริ ห ารงานภาครั ฐ
พร้อมกับตรวจวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดาเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนการติดตามประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
1) สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานภาครัฐ
2) สานักงบประมาณ : แบบ สงป. 301-302 และ PART
3) สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.): การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปี ,PMQA
4) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
5) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ
8) สานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน
9) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
10) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก กล่ า วคื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย
สานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) การวิเคราะห์ ระดั บ
ความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ : PART ของสานักงบประมาณ นอกจากนี้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) การติดตาม
และประเมินผลงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2.1 หลักการและที่มา
2.1.1 พระราชบัญ ญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ คานึง ถึงความรับผิ ดชอบของผู้ปฏิ บั ติง าน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิ ดเผยข้อมู ล การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
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2.1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 12 กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อกาหนดมาตรการกากับ การปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็น ลายลักษณ์ อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณ ภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้ง นี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
2.1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทางาน กาหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการดาเนินงาน
โดยจัดให้มีการเจรจาและทาข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจาปี ให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนดาเนินงาน
รายปีกับหัวหน้าส่วนราชการไว้เป็นการล่วงหน้ารวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามข้อตกลง
ดังกล่าวทุกสิ้นปีและถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการให้เงินรางวัลประจาปีแก่ส่วนราชการ
2.1.4 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวัน ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและ
รายละเอี ย ดของแนวทางและวิธี ก ารในการสร้ างแรงจู ง ใจเพื่ อ เสริม สร้า งการบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
ที่สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทาการ
พัฒ นาการปฏิ บัติ ราชการและท าข้อตกลงผลงานกับ ผู้บัง คับ บัญ ชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลงไว้
2.1.5 กรอบการประกันคุณการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนาแผน ซึ่งวัดระบบ
ประเมิ นผลการด าเนิ นงานภายในสานั ก งานศึ กษาธิก ารจั ง หวัด นครศรีธรรมราช (Internal Performance
Agreement: IPA) โดยจะต้องจัดให้มีระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ กาหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานและเป้าหมายในระดับหน่วยงาน
จนถึง ระดับบุคคล และจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดให้มีการกากับ ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามเป้าหมายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2558
2.1.6 ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กาหนดให้มีการจัดทาคารับ รองการปฏิบัติราชการและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางการดาเนินการของสานักงานพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด อธิการบดี ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่ เป็นต้น
3.การวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ :
Performance Assessment Rating Tool – PART
3.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการ
ของหน่วยงาน กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความจาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพ ยากรงบประมาณ และในปั จจุบั น ส านัก งานศึ กษาธิการจัง หวัดนครศรีธรรมราชได้ อาศัย งบประมาณ
จากทั้งส่วนงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ทั้งนี้ในแต่ละรอบปี สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มีการดาเนินการตามปฏิทินงบประมาณประจาปี และมีการปฏิบัติตามกลไก ระเบียบตามที่
สานักงบประมาณได้ชี้แจง ในปัจจุบันที่มีการนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์( Strategic
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Performance-Based Budgeting) หรือ SPBB และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรี ธรรมราชได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ คือ มิติตาม
ยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) มิติตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา/กลยุทธ์ของสานั กงานศึก ษาธิก ารจัง หวัดนครศรีธรรมราช (Function) และมิติต ามยุท ธศาสตร์
เฉพาะพื้นที่ (Area)
ในแต่ ล ะปี ง บประมาณ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ ด าเนิ น การ
ตามกระบวนการการจั ด การงบประมาณของส านั ก งบประมาณ ที่ ป ระกอบด้ วย การวางแผนและจัด ท า
งบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามผลและประเมินผล ทั้งนี้โดยปกติ
แล้วระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ในส่วนการติดตามและประเมินผล มีการดาเนินงาน
ทั้ ง การติ ด ตามผล(Monitoring) ที่ ท าเป็ น รายเดื อ น และการประเมิ น ผล (Evaluation) ซึ่ ง มี ก ารประเมิ น
ในระยะเวลาต่างๆ กัน โดยทาการประเมินประสิทธิภาพรายไตรมาส การประเมินประสิทธิผลรายปี และการ
ประเมินผลกระทบตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ทั้งนี้เน้นการติดตามความสาเร็จของการนาส่งผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่งผลลัพธ์เชื่อมโยง
ไปยังเป้าหมายการให้บริการกระทรวง และเป้าหมายระดับชาติ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการติดตามผลที่ได้จากการ
ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหรือการติดตามผลผลิต และในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
นี้ มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กาหนดผลผลิตที่เชื่อมโยงกับแผนงบประมาณ
และเป้าหมายการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปัจจุบันสานักงานศึกษาธิการ
จัง หวัดนครศรีธรรมราชมีภารกิจในการนาส่ง ผลผลิตที่สาคัญ 5 ผลผลิต ดังนี้ (1) ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
ภาคบั งคั บ และการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2) ผลผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ านอาชี ว ศึ ก ษา (3) ผลผลิ ต ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาด้านอุดมศึกษา (4) ผลผลิตงานการให้บริการวิชาการ (5) ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม
และ (6) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้การวัดผลการดาเนินงานวัดผลจากตัวชี้วัดที่ได้กาหนด
ส่วนใหญ่แล้วเปรียบเทียบกันระหว่างแผนกับผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดาเนินงาน
ได้ มี ก ารน าเครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
(Performance Assessment Rating Tool : PART) ซึ่ ง เป็ น การเริ่ ม ด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ ม และ
ดาเนินการเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการวิเคราะห์ ร ะดั บ ความส าเร็ จของการด าเนิ น งานจากการใช้ จ่ ายงบประมาณนี้
เป็นข้อมูลสาคัญ ที่สานักงบประมาณจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการงบประมาณ และ
จัดทารายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่สาหรับส่วนราชการและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถนาเครื่องมือ PART นี้ในการประเมินผลการดาเนินงานด้วยตนเอง (Self Assessment) เพื่อเตรี ยม
ความพร้อมก่อนการนางบประมาณไปใช้ดาเนินงาน ตลอดจนการตรวจสอบความสาเร็จระหว่างการดาเนินงาน
และสามารถนามาใช้เพื่ อการวัดผลส าเร็จหลั งสิ้ นสุด การดาเนิ นงาน ซึ่ง ท าให้ ส านักงานศึกษาธิการจัง หวั ด
นครศรีธรรมราช สานักงบประมาณ คณะรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารมีข้อมูลและสารสนเทศที่ มากเพียงพอเพื่อ
ประกอบการจัดการงบประมาณตามกระบวนการงบประมาณของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์
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การกากับ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ตามปีงบประมาณ เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่ อคนหาวาสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถดาเนินการไดบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ขอมูลที่ไดจากการ
ติดตามประเมินผลจะเสนอตอผู้บ ริห ารและสภาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรายงาน
ใหทราบถึงสภาพ ปญหาในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยน
เปาหมาย/กิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเปนขอมูลเพื่อกาหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารตอไป
3.2. วัตถุประสงคของการติดตามประเมินผล
3.2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในชวงปงบประมาณ กับเปาหมายที่กาหนดไว
3.2.2 เพื่อใชเปนขอมูลสะทอนกลับ (AAR) ใหสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวน
ทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3.3. กรอบแนวคิดการกากับ ติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พัฒ นากรอบแนวทางการกากับ ติดตามและ
ประเมินผลให้เป็นระบบ ครบวงจร เชื่อมโยงจากระบบการประเมินผลของประเทศ ดังนี้
3.3.1 ติดตามกากับการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.3.2 พัฒนาระบบการกากับ ติดตาม และประเมินผลให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้ง 3 มิติ คือ
มิติวาระ(Agenda,Policy)
1) นโยบายรัฐบาล, กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) โครงการเร่งด่วน หรือโครงการพิเศษต่าง ๆ
มิติภารกิจ (Function)
3) คารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4) การจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
มิติพื้นที่ (Area)
5) การดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ อาทิเช่น ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.3 พั ฒ นาระบบการจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศของ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวมตัวชี้วัดที่สาคัญและท้าทายสาหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดาเนินงานของ
ผู้บริหาร
3.3.4 พั ฒ นาระบบการประเมิ นผลตามเกณฑ์ การพั ฒนาคุ ณภาพการบริหารจัดการภาครั ฐ
(PMQA) กาหนดให้ทุก หน่ วยงานเริ่มพั ฒ นาตามขอบเขตและศักยภาพของหน่วยงานเอง ควบคู่ไปกับการ
ประเมินผลในภาพของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
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4. แนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีแนวทางการกากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้
4.1 ติ ด ตามผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใชจายเงิ น ในแตละไตรมาส ด าเนิ น การ
โดยคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
4.2ประเมิ น ความกาวหนาและผลสรุ ป โครงการ โดยคณะกรรมการประเมิ น ผลและจั ด สรร
งบประมาณส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง แตงตั้ ง โดยส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช การประเมิน ผลของคณะกรรมการชุดนี้ เปน ทั้ง การประเมิน ความกาวหนาของโครงการ
(Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation)
4.3 ประเมิ น ภายในโดยคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. 4 ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ ง แตงตั้ ง
โดยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.5 ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยคณะกรรมการจัดทา
คารับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในประจาปี ซึ่งแตงตั้งโดยสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
4.6 ผลการกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกลาวข้างต้นจะรองรับการประเมิน
โดยหนวยงานภายนอก ไดแก
4.6.1. การประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
4.6.2. การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
5. การควบคุมคุณภาพ
การปฏิบัติงานตามแผนของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะถูกควบคุม โดยระบบ
กลไกการประกันคุณภาพภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดัชนีตัวชี้วัดความสาเร็จของ
การด าเนิ น งานตามแผนจึ ง เป็ น ดั ช นี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พั ฒ นาขึ้ น
เพื่อควบคุมคุณภาพภายใน และเป็นตัวชี้วัดที่ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและ
คารับรองการปฏิบัติราชการ เรี ยกว่า ตัวชี้วัดหลัก (Core KPIs) และตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPIs) เพื่อให้
ระบบการติดตามประเมินผลภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเป็นเอกภาพ
จึงได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการจานวน 2 ชุดประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทาคารับรองและติดตาม ประเมินผล
การปฏิ บั ติ ร าชการของหน่ ว ยงานภายในประจ าปี และคณะกรรมการตรวจ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทาหน้าที่ในการติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปพร้อม ๆ กับการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกปี
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คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ที่ ๒๙๐๘ /๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตำมที่ จังหวั ดนครศรีธรรมรำช ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะท ำงำนจั ดท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำจังหวั ด
นครศรี ธ รรมรำช ตำมค ำสั่ ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช ที่ ๒๕๙๗/๒๕๕๙ เรื่ อ งแต่ ง ตั้ งคณะท ำงำนจั ด ท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น
เพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึก ษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน ๒๕๖๐ ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงขององค์กำร
ด้ ำ นระบบบริ ห ำรจั ด กำรและด้ ำ นบุ ค ลำกรที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ปั ญ หำเหล่ ำ นี้ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
และพั ฒ นำเยำวชนซึ่ง เป็ น ทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ และก ำลั ง คนที่ สำคั ญ ในกำรพั ฒ นำประเทศ ซึ่ ง เป็ น อุป สรรค
ต่อกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำของประเทศให้มีประสิทธิภำพทัดเทียมนำนำประเทศ และคำสั่ง
คณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรภู มิ ภ ำค ที่ ๒๑/๒๕๖ ๐
เรื่อง กำรมอบหมำยข้ำรำชกำรไปปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สัง กั ดส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึก ษำธิก ำร ลงวัน ที่ ๑ มิถุ น ำยน ๒๕๖๐ ในกำรนี้จั ง หวัด นครศรีธรรมรำช
จึง ขอยกเลิก คำสั่งจังหวัดนครศรีธ รรมรำช ที่ ๒๕๙๗/๒๕๕๙ เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะทำงำนจัดท ำแผนพั ฒ นำ
กำรศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ลงวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะทำงำนทบทวนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑.คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๑.๒ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๑.๓ นำยดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๑.๔ ศึกษำธิกำรภำค ๖
๑.๕ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๑.๖ รศ.วิมล ดำศรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
๑.๗ ผศ.ถนอม เลขำพันธ์ รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์

/๒. คณะทำงำน...

-๒-

๒. คณะทางานฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ประธำนคณะทำงำน
๒.๒ รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
รองประธำนคณะทำงำน
๒.๓ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑-๔ คณะทำงำน
๒.๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒
คณะทำงำน
๒.๕ ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๖ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
คณะทำงำน
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
๒.๗ ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๘ ประธำนเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๙ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๑๐ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๑๑ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๑๒ นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๑๓ นำยกเทศมนตรีเมืองปำกพนัง
คณะทำงำน
๒.๑๔ นำยกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
คณะทำงำน
๒.๑๕ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๑๖ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๑๗ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๑๘ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพรหมคีรี
คณะทำงำน
๒.๑๙ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๒๐ ผู้กำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๒
คณะทำงำน
๒.๒๑ อธิกำรบดีวิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ (SCT)
คณะทำงำน
๒.๒๒ ผู้อำนวยกำรกลุ่ม หน่วย ศูนย์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๒.๒๓ นำงสำวรัตนำภรณ์ หนูแก้ว
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
คณะทำงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช และเลขำนุกำร
๒.๒๔ นำงเพ็ญนภำ โชติพงศ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช และผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒.๒๕ นำยชัยยศ อลงกตกิตติคุณ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช และผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ วำงแผน แนะนำ ให้คำปรึกษำ อำนวยควำมสะดวก สนับสนุ น ส่งเสริม และแก้ไ ขปัญ หำ
ต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด

/๓.คณะทำงำน...

-๓๓. คณะทางานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย
๓.๑ ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๒ รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๓ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑
หรือผู้แทน
๓.๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒
หรือผู้แทน
๓.๕ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓
หรือผู้แทน
๓.๖ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔
หรือผู้แทน
๓.๗ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒ หรือผู้แทน
๓.๘ ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๙ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๑๐ ประธำนกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๑๑ ประธำนเครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๑๒ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๑๓ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๑๔ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๑๕ นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๑๖ นำยกเทศมนตรีเมืองปำกพนัง หรือผู้แทน
๓.๑๗ นำยกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง หรือผู้แทน
๓.๑๘ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๑๙ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๒๐ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๒๑ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๒๒ ผู้กำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๒ หรือผู้แทน
๓.๒๓ อธิกำรบดีวิทยำลัยเทคโนโลยีภำคใต้ (SCT) หรือผู้แทน
๓.๒๔ ประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๒๕ ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
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/๓.๒๖ ผู้อำนวยกำร...

-๔๓.๒๖ อุตสำหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๒๗ นำยกสมำคมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๒๘ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๒๙ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๓๐ แรงงำนจังหวัดนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๓๑ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ หรือผู้แทน
๓.๓๒ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตศรีธรรมำโศกรำช
หรือผู้แทน
๓.๓๓ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช หรือผู้แทน
๓.๓๔ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพพรหมคีรี หรือผู้แทน
๓.๓๕ นำยสมพร ไหมบุญแก้ว
ที่ปรึกษำศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด
นครศรีธรรมรำช
๓.๓๖ นำยชูเกียรติ สุทิน
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยช่ำงศิลป
นครศรีธรรมรำช
๓.๓๗ ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
๓.๓๘ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
๓.๓๙ รศ.ดร.เดชชำติ ตรีทรัพย์
ผู้ช่วยอธิกำรบดีอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
มหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขต
ศรีธรรมำโศกรำช
๓.๔๐ นำงบุษบำ ณ แก้ว
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๔๑ นำงสุวรรณำ นุกูลกิจ
รองผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๔๒ นำงจตุพร แก้วเนิน
รองผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
เทศบำลเมืองทุ่งสง
๓.๔๓ ร.ต.อ.ปิยะ บุญเรือง
รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๒
๓.๔๔ นำยวัฒสัน สร้ำงดำรงคุณ
รองผู้อำนำยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑
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/๓.๔๕ นำยเสรี....

๓.๔๕ นำยเสรี สุวรรณประเสริฐ
๓.๔๖ นำยสมเกียรติ ฉิมแก้ว
๓.๔๗ นำยสมพร หนูเอียด
๓.๔๘ นำยจตุรงค์ สุขแก้ว
๓.๔๙ นำงกิตติกร คัมภีรปรีชำ
๓.๕๐ นำงจุฑำรัตน์ มำนะชนม์
๓.๕๑ นำงสุพรรณี สิงหเทศ
๓.๕๒ นำงสำวดำรุณี มีแสง
๓.๕๓ นำงทิพย์วัน ชูหนู

-๕รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๒
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
นครศรีธรรมรำช
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

๓.๕๔ นำงสุวคนธ์ บัวรัตนกำญจน์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๕๕ นำงธนวรรณ เภรีฤกษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๕๖ นำงสำวรำณี ทับเที่ยง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑
๓.๕๗ นำยวิจัย ไกรสิทธิ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒
๓.๕๘ นำยสมชำย ศิริวรรณ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓
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/๓.๕๙ นำยมงคล...

-๖๓.๕๙ นำยมงคล พงศ์สุพัฒน์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔
๓.๖๐ นำงละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑๒
๓.๖๑ นำงนุชจรินทร์ ทองเหลือ
ผู้อำนำยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
๓.๖๒ นำงสำวสิลวลี เรืองรักษ์
๓.๖๓ นำงจิตรำ แกล้วทนงค์
๓.๖๔ นำยจำรุวัฒน์ เสนลิ้น
๓.๖๕ นำงมันทนำ รัตนะรัต
๓.๖๖ นำยเผชิญ อุปนันท์
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๒

ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๖๗ นำยวิลำศ ชูช่วย
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๖๘ นำงจิรำพร ชินวงศ์
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๖๙ นำยสุภรณ์ แสงผะกำย
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๗๐ นำงศิริมนต์ ชินวงศ์
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๗๑ นำยไมตรี ฉำยทวีป
นักวิชำกำรศำสนำ ชำนำญกำร
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๗๒ นำงสำวสุนิศำ จันทร์ยก
ครูโรงเรียนกีฬำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๗๓ นำงสำวเนำวรัตน์ กำญจนถึง ครูผู้ช่วย เทศบำลเมืองทุ่งสง
๓.๗๔ นำงณัฐรดำ เลขำพันธ์
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
เจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัยมหำมกุฎรำชวิทยำลัย
๓.๗๕ นำงจันทร์ทอง พิชคุณ
วิทยำเขตศรีธรรมำโศกรำช
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/๓.๗๖ นำยวุฒนิ ันท์...

-๗–
๓.๗๖ นำยวุฒินนั ท์ หวำนนวล

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๗๗ นำยวีรพงศ์ ล่องลอย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๗๘ นำงสำวอรทัย เถิงบุญ
ครูผู้ช่วย ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๗๙ นำงวำสนำ ชูช่วย
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ชำนำญงำน
เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช
๓.๘๐ นำงสันติยำ ศรีเจริญ
หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน กองกำรศึกษำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๓.๘๑ นำงสำววิภำลักษณ์ สถิตภำคีกลุ ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ กองกำรศึกษำเทศบำลนคร
นครศรีธรรมรำช
๓.๘๒ นำงอุบลรัตน์ ผดุงกิจ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ

คณะทำงำน

๓.๘๓ นำงสิริพร บัวจันทร์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ

คณะทำงำน

๓.๘๔ นำงปรียำ อ่อนสูง

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ

คณะทำงำน

นักประชำสัมพันธ์ ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช

คณะทำงำน

๓.๘๕ นำงเรวดี พงเสนำ
๓.๘๖ นำงบุญยืน เลี้ยงสกุล
๓.๘๗ นำงศิริพร ธรรมชำติ
๓.๘๘ นำงสำวรัตนำภรณ์ หนูแก้ว
๓.๘๙ นำงเพ็ญนภำ โชติพงศ์
๓.๙๐ นำยชัยยศ อลงกตกิตติคุณ

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓

คณะทำงำน

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน/
เลขำนุกำร
คณะทำงำน/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำน/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

/มีหน้ำที่...

มีหน้าที่

-๘-

จัดทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ตำมกรอบแนวทำงที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) ให้ควำมเห็นชอบ ให้สอดคล้องกับ Roadmap
ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยุทธศำสตร์และนโยบำยปฏิรูปเร่งด่วน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด
และยุทธศำสตร์กำรศึกษำภำค ๖ โดยให้เป็นไปตำมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตำมศักยภำพของพื้นที่ และควำม
ต้องกำรของประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ และปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับกำรทบทวน
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๔.คณะทางานฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
๔.๑ นำยไกรสิทธิ์ เลิศไกร
รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ประธำนคณะทำงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๔.๒ นำงจุฑำรัตน์ มำนะชนม์
ผู้อำนำยกำรกลุ่มอำนวยกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๔.๓ นำงสุดำ จันทร์สน
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
คณะทำงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๔.๔ นำงสำวดำวรุณี มีแสง
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะทำงำน/
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
เลขำนุกำร
๔.๕ นำงบุญยืน เลี้ยงสกุล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
คณะทำงำน/
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่
จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเบิก – จ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรยืมเงิน ค่ำใช้สอยและวัสดุอื่น ๆ
พร้อมทั้งบริหำรงบประมำณ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อย
๕.คณะทางานฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย
๕.๑ นำยไกรสิทธิ์ เลิศไกร
รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ประธำนคณะทำงำน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
รองประธำนคณะทำงำน
๕.๒ ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
๕.๓ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
คณะทำงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
คณะทำงำน
๕.๔ นำงภัทรพร ผ่อนผัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต ๔

/๕.๕ นำงเรวดี…

