ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงำนศึกษำธิกำรกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช เป็นหน่วยงำนบูรณำกำรและประสำนงำน
ให้นครศรีธรรมรำชเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนำคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล
พันธกิจ (Mission)
1.บูรณำและประสำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัดให้ได้
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติและนำนำชำติ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสังคมไทย
2.ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัดโดยกำรมีส่วนร่วม
และสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรทุกคนได้มีโอกำสศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพตลอด
ชีวิต โดยน้อมนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม
และตลำดแรงงำนทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ระดับชำติ และนำนำชำติ
4.กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด โดยกำร
มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
เป้าประสงค์หลัก (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณภำพได้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับชำติและนำนำชำติ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีวิถีชีวิตพอเพียง
4. หน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำมี อ งค์ ค วำมรู้ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ นวัต กรรม สนั บ สนุ น
กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด
5. หน่ วยงำนทำงกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ มี ร ะบบกลไกกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรจั ด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

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

กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ คู่คุณธรรม
กำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
กำรพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นสำกล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. หลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติแต่ละระดับของ
กำรศึกษำและนำนำชำติ
2. หน่ วยงำนทำงกำรศึก ษำทุ ก ระดั บ มี ระบบกลไกกำรติ ดตำม และประเมิ น ผลกำรจั ด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจ ศักยภำพ ควำมพร้อมและโอกำส
4. ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. ครู คณำจำรย์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะด้ำนกำรวิจัย และนำผลกำรวิจัย นวัตกรรม
มำใช้
6. ผู้เรียนมีทักษะในกำรประกอบอำชีพ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
7. หน่ ว ยงำนกำรศึ ก ษำใช้ห ลั กธรรมำภิ บ ำล และปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ย งในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
8. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
9. หน่วยงำนกำรศึกษำมีระบบฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย
เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ครอบคลุมกำรจัดกำรศึกษำทุกภำรกิจ
10. หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งทำงกำรศึ ก ษำทุ ก ประเภท ทุ ก ระดั บ ทุ ก สั ง กั ด จั ด กำรศึ ก ษำ
ที่ยกระดับสู่ควำมเป็นสำกล
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายผลผลิตและกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ผลผลิต

กลยุทธ์

2561

1. หลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนจัดกำร
เรียนรู้ได้มำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติแต่ละ
ระดับของกำรศึกษำและ
นำนำชำติ

1. ร้อยละของค่ำเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ระดับชำติสูงขึ้นร้อยละ 5 ของฐำนเดิม
2. ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ที่บรรลุตำมเป้ำหมำยหลักสูตรมีควำมเป็น
พลเมืองและพลโลก
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ
เป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกลมีผลกำร
ดำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนสูงขึ้น
4. อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศด้ำนกำรศึกษำของ IMD ดีขึ้น

44
80
100

1. พัฒนำกระบวนกำรเรียน กำรสอนที่เน้นทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสถำนศึกษำมำตรฐำนสำกล
เพิ่มขึ้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็น
พลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น

อันดับ
ดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)
เป้าประสงค์
2. หน่วยงำนกำรศึกษำ
ทุกระดับมีระบบกลไก
กำรติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีระบบกลไก
กำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ
2. ร้อยละของหน่วยงำน ที่ได้รับกำรกำกับ
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
3. ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อระบบกลไก กำร
ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ

เป้าหมาย
ผลผลิต
2561
100
100

กลยุทธ์
1. กำกับ ติดตำม ประเมินผลหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำในทุกประเภท ทุกระดับ
ทุกสังกัด ให้ดำเนินกำรตำมนโยบำย
กระทรวงต้นสังกัด

มำก
มำกที่สุด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
3. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตำมควำมสนใจ ศักยภำพ
ควำมพร้อมและโอกำส

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จำนวนแรงงำนอำยุ 15–59 ปี ที่ขอเทียบโอน
ประสบกำรณ์และควำมรู้เพื่อขอรับวุฒิ
กำรศึกษำ
2. จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่มีคุณภำพมีควำมหลำกหลำย และ
ให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง
3. ร้อยละของคนพิกำรที่จดทะเบียนคนพิกำร/
ไม่ได้จดทะเบียน ได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพ
หรือบริกำรทำงกำรศึกษำเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของประชำกรทีได้รับกำรศึกษำ
ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ตำมลำดับเพิ่มขึ้น
- 13 – 15 ปี (ม.ต้น)
- 16 - 18 ปี (ม.ปลำย) ร้อยละ 10
จำกฐำนเดิม
5. ร้อยละของกำลังแรงงำนที่สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป

เป้าหมาย
ผลผลิต
2561
30 คน/ปี
1 แหล่ง
เรียนรู้ :
อำเภอ
100

100
60

กลยุทธ์
1. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่ครอบคลุมถึง
คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำม
ต้องกำรพิเศษ
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ
และพัฒนำ แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับควำมสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ทุกลุ่มเป้ำหมำย
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำร
เทียบโอนควำมรู้ และประสบกำรณ์
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำง
กว้ำงขวำง

100
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. ครู คณำจำรย์ และ
1. ร้อยละของครู คณำจำรย์ผบู้ ริหำร และบุคลำกร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะใน
มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมี
ในศตวรรษที่ 21
ประสิทธิภำพ
2. ระดับควำมพึงพอใจของครู คณำจำรย์ ผู้บริหำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และสำมำรถนำควำมรู้
ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ครู คณำจำรย์ บุคลำกร
1. ร้อยละของครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ทำงกำรศึกษำ มีทักษะ
ศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัย และ
ด้ำนกำรวิจัย และนำ
นำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรวิจัย นวัตกรรมมำใช้ 2. ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของครูคณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่นำไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดในเชิงพำณิชย์

เป้าหมาย
ผลผลิต
2561
80

กลยุทธ์
1. ส่งเสริม พัฒนำครู คณำจำรย์ผู้บริหำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะในกำร
จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดี

50

15

1. ส่งเสริมงำนวิจัย และนวัตกรรมที่สำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2. สร้ำงเครือข่ำย และประสำนข้อมูล
สำรสนเทศ ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำงำนวิจัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ผลผลิต

กลยุทธ์

2561

6. ผู้เรียนมีทักษะในกำร
ประกอบอำชีพที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน

1. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
60 : 40 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำร
ประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ
ผลิตและพัฒนำกำลังคนโดยสร้ำง
2. ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
80
เครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำ
และระดับอุดมศึกษำที่มีงำนทำและมีสมรรถนะเป็นที่
รัฐทั้งองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ
พึงพอใจของสถำนประกอบกำร
2. ส่งเสริมและพัฒนำงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์
3. ร้อยละของเครือข่ำยกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
5
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่สำมำรถ
กับองค์กร/หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศที่เพิ่มขึ้น
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อยอดในเชิง
4. ร้อยละของผู้เรียนในระบบทวิภำคี/สหกิจศึกษำ
15
พำณิชย์
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
5. ร้อยละของผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์
5 ผลงำน/ปี
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดในเชิงพำณิชย์ที่เพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
7. หน่วยงำนกำรศึกษำใช้หลัก
ธรรมำภิบำล และปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

8. หน่วยงำนกำรศึกษำ
มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ที่ผ่ำนกำร
ประเมินควำมโปร่งใสตำมเกณฑ์ที่กำหนด
2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินตำม
หลักเกณฑ์โรงเรียนสุจริต หรือโรงเรียนสีขำว
หรือโรงเรียนโตไปไม่โกง หรือโรงเรียนต้นแบบ
คุณธรรม
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้นำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. ระดับควำมพึงพอใจในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของ
องค์กร/ภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ
ในกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำ
2. ร้อยละภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำที่เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
ผลผลิต
2561
100
100
100

ดีมำก
5

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำน
คุณธรรม ควำมโปร่งใสและ
กำรมีส่วนร่วม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ
ได้นำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน
1. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำม
ร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
2. สร้ำงศูนย์ประสำนภำคีเครือข่ำยเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ การศึกษา
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

9. หน่วยงำนกำรศึกษำมีระบบ 1. ระดับควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ฐำนข้อมูลเทคโนโลยี
ฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สื่อสำร เพื่อกำรศึกษำมีควำมทันสมัย
ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนำ
ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงและมีประสิทธิภำพ
กำรเรียนกำรสอน
2. ร้อยละของผูเ้ รียนในสถำนศึกษำที่
ครอบคลุมกำรจัดกำรศึกษำ 3. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบ ICTที่มี
ทุกภำรกิจ
ประสิทธิภำพ
4. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำร
สอน IT ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น

เป้าหมาย
ผลผลิต
2561
มำก
มำกที่สุด
80
70

กลยุทธ์
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อกำรศึกษำที่มีควำมทันสมัย
ผู้รับบริกำร สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุก
เวลำและมีประสิทธิภำพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบ
ทำงไกลที่มีประสิทธิภำพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำจัดกำรเรียน กำรสอน IT ให้กับ
ผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ผลผลิต

กลยุทธ์

2561
10. หน่วยงำนกำรศึกษำ
ทุกประเภท ทุกระดับ
ทุกสังกัด จัดกำรศึกษำ
ที่ยกระดับสู่ควำมเป็น
สำกล

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะด้ำน
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ เพิ่มขึ้น

10

2. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงำนกำรศึกษำที่มี
หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำ 2 ภำษำในแต่ละ
อำเภอที่ครอบคลุมทุกระดับ
3. จำนวนโรงเรียนที่จัด English zone สำหรับเอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษในแต่ละอำเภอ

5
5

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ
ทุกประเภท ทุกสังกัด ทุกระดับ
จัดกำรศึกษำ 2 ภำษำ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ
ทุกประเภท ทุกสังกัด ทุกระดับ
จัดกำรศึกษำที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
2 ภำษำ
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