ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู คูคุณธรรม

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฎิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู คูคุณธรรม
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 1. เพื่อพัฒนาครูและ
เรียนรูศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผูบริหารสถานศึกษา
ทางการเรียน
ดานการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการ
เรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยกระบวนการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
2. เพื่อนิเทศ กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ชวยเหลือโรงเรียนใน
ดานการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการ
เรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยกระบวนการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน
3. เพื่อยกยอง เชิดชู
เกียรติและสรางขวัญ
กําลังใจแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวของกับพัฒนา

เปาหมาย

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1.ผูบริหารโรงเรียน
ครูผูสอนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียน
เอกชนในสังกัด
สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่
จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน
40 โรงเรียน ไดรับ
การพัฒนา สงเสริม
สนับสนุน นิเทศ
ติดตาม เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการ
เรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดย
กระบวนการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
2. ผลสัมฤทธิ์

เชิงปริมาณ
1. รอยละ 80 ของ
ผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอน
โรงเรียนเอกชนที่มี
ความรู ความเขาใจ
ดานการพัฒนา
ระบบบริหารและ
การจัดการเรียนรู
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น
2. รอยละ 80 ของ
โรงเรียนเอกชนที่
ดําเนินการพัฒนา
ระบบบริหารและ
การจัดการเรียนรู
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช
กระบวนการสราง
ชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
3. รอยละ 3 ของผล

งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

0.4770

สอดคลอง

แหลง
หนวยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร
ยุ
ท
ธศาสตร
ยุ
ท
ธศาสตร
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
สช.
ศธจ.นศ.
3
2
3
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ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู คูคุณธรรม(ตอ)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค
ระบบบริหารและการ
จัดการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
4. เพื่อสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
วางแผนการพัฒนา
ระบบบริหารและการ
จัดการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยาง
ตอเนื่อง

เปาหมาย
ทางการเรียนของ
นักเรียนจากผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ของโรงเรียนใน
กลุมเปาหมาย
เพิ่มขึ้นอยางนอย
รอยละ 3
เชิงคุณภาพ
- ผูบริหารโรงเรียน
ครูผูสอนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดมีความ
ตระหนัก ความรู
ความเขาใจ และ
สามารถใช
กระบวนการพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่
6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่
เพิ่มขึ้น
4. รอยละ 80 ของ
โรงเรียนเอกชนที่
พัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการ
เรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยางตอเนื่อง
เชิงคุณภาพ
- ความพึงพอใจของ
ครูและผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีตอ
การดําเนินงาน
ระดับมาก

งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

สอดคลอง

แหลง
หนวยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร
ยุ
ท
ธศาสตร
ยุ
ท
ธศาสตร
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
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ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู คูคุณธรรม(ตอ)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. แผนการตรวจสอบประจําป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1. เพื่อใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในกําหนด
กิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในไดครอบคลุม
ภารกิจและสอดคลองกับ
มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน ภายใตทรัพยากร
ดานการตรวจสอบที่มีอยู
2. เพื่อเปนกรอบ
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรม
การตรวจสอบภายในให
บรรลุวัตถุประสงค
เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใชเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
และแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ

หนวยรับตรวจ 32
แหง ประกอบดวย
1.หนวยงานในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 2
หนวยงาน
- กลุมอํานวยการ
- สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
2. หนวยงานใน
สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา จํานวน
7 แหง
3.หนวยงานในสังกัด
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 23 แหง
- สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช
เขต 1

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด
1. หนวยรับตรวจมี
การควบคุม กํากับ
ดูแล และมีการ
บริหารความเสี่ยงที่
เพียงพอเหมาะสม
2. ผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานของ
หนวยรับตรวจ
ทราบและลด
จุดออน/ความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน
พรอมทั้งพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
3. ผูบริหารของ
สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
และ
กระทรวงศึกษาธิการ
มีขอมูลในการ
บริหารจัดการเพื่อให
การดําเนินงาน
เปนไปตามนโยบาย
และเปาหมายที่
กําหนด

งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

0.0240

สอดคลอง

แหลง
หนวยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร
ยุ
ท
ธศาสตร
ยุ
ท
ธศาสตร
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
ศธจ.นศ.
ศธจ.นศ.
6
6
1
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ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู คูคุณธรรม(ตอ)
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค

เปาหมาย
สถานศึกษาในสังกัด
3 แหง
- สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช
เขต 2
สถานศึกษาในสังกัด
7 แหง
- สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช
เขต 3
สถานศึกษาในสังกัด
9 แหง
- สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช
เขต 4
สถานศึกษาในสังกัด
2 แหง
- สพม. เขต 12
สถานศึกษาในสังกัด
2 แหง

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายของ
ตัวชี้วัด

งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

สอดคลอง

แหลง
หนวยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร
ยุ
ท
ธศาสตร
ยุ
ท
ธศาสตร
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
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ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 2

การขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90
ผู้บริหาร ครูผสู้ อน
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจสามารถ
บริหารจัดการและ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย
สอดคล้องตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
2. ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัย มี
ความเข้มแข็งในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร้อยละ 90
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
มีคุณภาพตาม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบูรณาการการ
ทางานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อน
แนวนโยบาย และ
เป้าหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. เพื่อพัฒนามาตรฐาน
และองค์ความรู้ด้านการ
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
(อนุบาล 1 – 3) ตาม
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช
2560 ให้แก่ผู้บริหาร
ครูผสู้ อน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
นาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล
1 – 3)

ตัวชี้วัด : ผู้บริหาร
ครูผสู้ อนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทุกภาคส่วน
ในจังหวัดรวม 184
คนจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาและ
หน่วยที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ดังนี้
1) ตัวแทนบุคลากร
งานการศึกษา
ปฐมวัยระดับ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4 คน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
0.6400

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
สป.
ศธจ.นศ.
3
2
4

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
มาตรฐานที่กาหนด
หลักสูตร
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัยใน
พื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
สามารถบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย
และจัดประสบการณ์
ในระดับปฐมวัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผู้เรียนมีคุณภาพ
มาตรฐานตาม
จุดหมายหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
2560

วัตถุประสงค์

3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
เครือข่ายด้านปฐมวัยให้
มีความรู้ความเข้าใจ มี
ทักษะ และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
พื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชให้เป็น
พลเมืองที่ดีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยมีความรู้ ความ
เข้าใจและตระหนักใน
ความสาคัญของการเฝ้า
ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
5. เพื่อรวบรวมองค์
ความรู้ ผลงานวิจัย
นวัตกรรม รูปแบบหรือ

2) บุคลากรและ
ผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาปฐมวัย
ระดับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด/
ภาค25 คน
3) ตัวแทนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 23 คน
4) ตัวแทนจาก
โรงเรียนสังกัด
เอกชน 126 คน
5) ตัวแทนจาก
อปท. / พมจ ./
สธจ. /รร. ตชด.
และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในพื้นที่
6 คน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
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2. โครงการติดตามดูแลและให้การ
ช่วยเหลือ ทุนการศึกษาพระราชทาน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 เพื่อสนองพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูล
2 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ถูกต้องดีงาม ต่อ
สถาบันพระมหากษัตรย์
และประเทศชาติ
บ่มเพาะ ความมีวินัย
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการ
เรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องมีทักษะ
ชีวิต ทักษะอาชีพ อัน
จะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคง และเข้าสู่การมี
อาชีพได้อย่างมั่นคง

แนวทางการดาเนินงาน
การส่งเสริม การดูแล
และพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยที่มี
คุณภาพในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
1) สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ติดตามและเยี่ยม
บ้านนักเรียนและ
นักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษา
พระราชทาน
นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ประสบ
เหตุ อุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้ จานวน ๑๒
คน
๒) สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ติดตามและเยี่ยม
บ้านนักเรียน

เป้าหมาย

1) ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน นักศึกษา
ทุนสนองพระราช
ปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวราง
กูล
2) ร้อยละ ๑๐๐
ของนักเรียน
นักศึกษา ทุน
เสริมสร้างทัศนคติที่
ถูกต้อง ดีงาม ต่อ
สถาบันพระมหา
กษัตรย์และ
ประเทศชาติ บ่ม
เพาะ ความมีวินัย
รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

-

ศธจ.นศ.

1

2

1

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.
ศ. ปี ๒๕๖๐
จานวน ๒ คน
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนและ
นักศึกษาที่ได้รับทุน
ได้รับการเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้อง
ดีงามต่อสถาบันและ
ประเทศชาติ บ่ม
เพาะความมีวินัยและ
สร้างศักยภาพ
ความสามารถในการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้ให้นักเรียนทุน
ในพระองค์ฯ เติบโต
เป็นคนดี มีคุณภาพ

เป้าหมาย
ความสามารถในการ
เรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
มีทักษะชีวิต ทักษะ
อาชีพ อันจะช่วย
สร้างพื้นฐานชีวิตที่
มั่นคง และเข้าสู่การ
มีอาชีพได้อย่าง
มั่นคง
3) ระดับความพึง
พอใจของตัวแทน
หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
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3. วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชน ได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท สิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน ได้
แสดงออก กล้าคิด กล้า
ทา ในทางสร้างสรรค์
เป็นประโยชน์และมีส่วน
ร่วมในการทากิจกรรม
ตามความสามารถและ
ความสนใจ
3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชน ได้ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล

วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
- เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 500 คน
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
สิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง
2. เด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออก กล้า
คิด กล้าทา ในทาง
สร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์และมีส่วน
ร่วมในการทา
กิจกรรมตาม
ความสามารถและ
ความสนใจ
3. เด็กและเยาวชน
ยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
และการปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 500 คน
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
สิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง
2. เด็กและเยาวชน
กล้าแสดงออก กล้า
คิด กล้าทา ในทาง
สร้างสรรค์เป็น
ประโยชน์และมีส่วน
ร่วมในการทา
กิจกรรมตาม
ความสามารถและ
ความสนใจ
3. เด็กและเยาวชน
ยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
และการปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
0.0250

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
สป.
ศธจ.นศ.
1
3
6
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4. การพัฒนาศักยภาพครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
วิชาภาษาไทยในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษา ปีที่ 6
ตลอดจนครูผู้สอน
ภาษาไทยชั้นอื่นที่สนใจ
2. เพื่อให้ผลจากการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ทั้ง 3 ระดับ
มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนา
กระบวนการสอนใน
เทคนิคใหม่ๆ แก่
ครูผสู้ อนวิชาภาษาไทย

วัตถุประสงค์
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และ
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล
เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 และครูผู้สอน
วิชาภาษาไทยที่
สนใจเข้ารับการ
พัฒนา 150 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ตลอดจน
ครูผสู้ อนวิชา
ภาษาไทยที่สนใจ
มีความรู้ มีความ
เข้าใจ และมีความ

พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และ
เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 และครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทยที่สนใจเข้า
รับการพัฒนา 150
คน
เชิงคุณภาพ
- ครูผู้สอนวิชา
ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ตลอดจนครูผู้สอน
วิชาภาษาไทยที่สนใจ
มีความรู้ มีความ
เข้าใจ และมีความ
มั่นใจในการใช้

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

0.1024

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

สช.

ศธจ.นศ.

3

2

3

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
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5. การพัฒนาศักยภาพครู และ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. เพื่อพัฒนาครูโรงเรียน
เอกชนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้และ
การลงมือปฏิบัติของ
ผู้เรียน (Active
Learning)
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้ครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เน้น
กระบวนการเรียนรู้และ
การลงมือปฏิบัติของ
ผู้เรียน (Active
Learning)

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
1. จัดอบรมพัฒนา
ครูโรงเรียนเอกชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้
และการลงมือปฏิบัติ
ของผู้เรียน (Active
Learning) จานวน
150 คน จากทุก
โรงเรียน โรงเรียนละ
2 คน จานวน 2 วัน
2. นิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรู้ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

เทคนิควิธีการสอน
เพื่อเร่งคุณภาพ
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ
1. ครูโรงเรียน
เอกชน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จานวน
80 โรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้
และการลงมือ
ปฏิบัติของผู้เรียน
(Active Learning)
2. ครูโรงเรียน
เอกชนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราชมี

มั่นใจในการใช้
เทคนิควิธีการสอน
เพื่อเร่งคุณภาพ
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนวิชา
ภาษาไทย

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

0.1195

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

สช.

ศธจ.นศ.

3

2

3

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
เน้นกระบวนการ
เรียนรู้และการลงมือ
ปฏิบัติของผู้เรียน
(Active Learning)
ทุกโรงเรียน
3. รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้แบบ
Active Leaning
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์

3. เพื่อรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้แบบ
Active Leaning
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

ความรู้
ความสามารถในการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ระบบและเกิด
คุณภาพสูงสุด

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)
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ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 3
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และให้เห็นถึง
ศักยภาพ และสามารถ
ดึงศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร
2. เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงานของ
องค์กรทัง้ ในระดับบุคคล
กลุ่มงาน และองค์กร
โดยรวม

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสังกัด
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ประกอบด้วย
ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
ลูกจ้างประจา และ
ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 72 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ดึง
ศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุ
ประสิทธิขององค์กร
และมีเจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
ร่วมกันตาม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสังกัด
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ประกอบด้วย
ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
ลูกจ้างประจา และ
ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 72 คน
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ดึง
ศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุ
ประสิทธิขององค์กร
และมีเจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
ร่วมกันตาม

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

0.0880

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
สป.
ศธจ.นศ.
3
2
5

สอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
แนวทางการทางาน
แบบมีส่วนร่วม
พร้อมทั้งมีความ
เข้าใจในวัฒนธรรม
การปฏิบัติงาน
ระหว่างบุคคลใน
หน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน

เป้าหมาย
แนวทางการทางาน
แบบมีส่วนร่วม
พร้อมทั้งมีความ
เข้าใจในวัฒนธรรม
การปฏิบัติงาน
ระหว่างบุคคลใน
หน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)
งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
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ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 4

การผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อจัดทาแผนยุทศา
สตร์การพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาระยะ ๕ ปี
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ
เจตคติ แนวทางแก่
ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การศึกษาต่อสาย
อาชีวศึกษา

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

เชิงปริมาณ
1. มีการพัฒนา
รูปแบบและแนว
ทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาในระดับ
จังหวัด จานวน 6
หลักสูตร
2. มีแผนยุทธศาสตร์
การการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาระยะ 5 ปี
3. มีจานวนบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา/
สถานศึกษา
ครูผสู้ อน ผู้ปกครอง

เป้าหมาย
1. จานวนหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้น
พื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาในระดับ
จังหวัด
ค่าเป้าหมาย มี
จานวน 6 หลักสูตร
2.แผนยุทธศาสตร์
การการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาระยะ 5ปี
ค่าเป้าหมาย มีแผน
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
1.4000

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
สป.
ศธจ.นศ.
4
4
4

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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2. โครงการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา
เทคนิคการสอนงาน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

- เพื่อให้ครูโรงเรียน
เอกชนนอกระบบใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความรู้ความเข้าใจและ
เตรียม ความพร้อมใน
การพัฒนากาลังคนและ
บูรณาการจัดการเรียน
การสอนด้านทักษะ
อาชีพ ให้ตรงกับความ

วัตถุประสงค์

1 กลุ่มเป้าหมาย ครู
ผู้สอนและบุคลากร
โรงเรียนนอกระบบ
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2 จานวนผู้เข้าอบรม
ทั้งสิ้น 30 คน
(จานวน 1 รุ่น)

นักเรียน และ
นักเรียน จานวน
1,000 คน
เชิงคุณภาพ
- รูปแบบและแนว
ทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาสามารถ
สร้างเจตคติต่อ
ผู้ปกครองและ
นักเรียนในการเรียน
ต่อสายอาชีพเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

1 กลุ่มเป้าหมาย
ครู ผู้สอนและ
บุคลากร โรงเรียน
นอกระบบในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2 จานวนผู้เข้าอบรม
ทั้งสิ้น 30 คน
(จานวน 1 รุ่น)

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

0.0630

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

สช

ศธจ.นศ.

2

3

3

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ต่อ)
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3. โครงการประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. เพื่อประชาสัมพันธ์
สร้างกระแสการมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาสิทธิ
โอกาสความเสมอภาค
ทางการศึกษา
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ
สร้างสานึกรับผิดชอบต่อ
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแก่ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัด
การศึกษาทุกสังกัด
3. เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะของนักเรียน
ให้ตรงกับความต้องการ
ของสังคม

1. นักเรียนและ
เยาวชน ของ
สถานศึกษาใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราชทุก
สังกัด ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการนี้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ชอง
สถานศึกษาทั้งหมด
2. จัดประกวด
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เวลา 3 วัน
3. จัดกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน
ตามที่คณะกรรมการ
จากหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด

ต้องการของประเทศ
3 ระยะเวลาของ
รองรับ Thailand 4.0
หลักสูตร 5 วัน ๆ
ด้วยเทคนิคการสอนงาน ละ 6 ชั่วโมง รวม
30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

1. ร้อยละ 50 ของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการ
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศเฉพาะด้าน
2.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดีขึ้น

3 ระยะเวลาของ
หลักสูตร 5 วัน ๆ
ละ 6 ชั่วโมง รวม
30 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด

1.6000

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

อบจ.นศ.

ศธจ.นศ.

2

3

4

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ต่อ)
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4. เพื่อประกวดแข่งขัน นครศรีธรรมราช
ความสามารถทาง
กาหนด ทุกกิจกรรม
วิชาการของนักเรียนและ
เยาวชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ

สอดคล้อง

แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
ยุ
ท
ธศาสตร์
งบประมาณ รับผิดชอบ
เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (ต่อ)
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ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 5

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและติดตาม
การดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา
2. เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
เชิงคุณภาพ
- สถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ที่สมัครเข้ารับการ
ประเมินสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพ
ติดอบายมุข จานวน
๑๓ โรงเรียน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาที่
ดาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบ
การดาเนินงาน
ป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา อย่าง
จริงจัง เข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
0.0200

หน่วย : ล้านบาท

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
สป.
ศธจ.นศ.
1
3
4

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

84

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
บุตรหลาน ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
ตามช่วงวัย
2. เพื่อให้นักเรียน พ่อ
แม่ หรือผู้ปกครอง ได้
สร้างความรัก ความ
เข้าใจ ความผูกพันที่ดี
ต่อกัน ผ่านการทา
กิจกรรมสร้างสรรค์
ร่วมกัน
3. เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน นักศึกษาได้
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ และเห็นถึง
ความสาคัญของตนเองที่
เป็นพลังส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อน นาพาสังคม
และประเทศชาติสู่ความ
เจริญ รุ่งเรือง

โครงการ/กิจกรรมหลัก

2. ค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์
สังคมไทย

เชิงปริมาณ
- จัดกิจกรรมค่าย
ครอบครัวสุขสันต์
สมานฉันท์สังคมไทย
จานวน 67
ครอบครัว คัดเลือก
นักเรียนในระดับชั้น
ม.1-ม.3 โดย
1. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 14 จานวน 40
ครอบครัว
2. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
จานวน 10
ครอบครัว
3. โรงเรียนเอกชน
จานวน 17
ครอบครัว
4. คณะทางาน
๔๐ คน
(ครอบครัว
ประกอบด้วย พ่อ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- จานวนนักเรียน
พ่อ แม่ หรือ
ผู้ปกครอง บุคลากร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
67 ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจของ
นักเรียน พ่อ แม่
หรือผู้ปกครอง
บุคลากร ที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่าย
ครอบครัวสุขสันต์
สมานฉันท์
สังคมไทย

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
0.1850

หน่วย : ล้านบาท

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป
สป.
ศธจ.นศ.
3
3
4

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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3. บาเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด
ประจาปี ๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา และ
สมาชิกยุวกาชาดได้
ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ เพื่อ

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับ
บัญชา และสมาชิก
ยุวกาชาด จานวน
๑๐๐ คน ปฏิบัติ
กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ ในวันที่
๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑

แม่ หรือผู้ปกครอง
และนักเรียน)
ครอบครัวละ 3 คน
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน พ่อ แม่
หรือผู้ปกครอง
บุคลากร ที่ร่วม
กิจกรรมค่าย
ครอบครัวสุขสันต์
สมานฉันท์สังคมไทย
มีความรัก ความ
เข้าใจ ความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 100 ของ
จานวนเจ้าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา และ
สมาชิกยุวกาชาด
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ

0.0100

หน่วย : ล้านบาท

สป.

ศธจ.นศ.

3

3

4

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูฝ่ายปกครอง,
บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
จานวน 50 คน

เชิงคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา และ
สมาชิกยุวกาชาดที่
เข้าร่วมกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ มี
ความภาคภูมิใจ
ศรัทธาในกิจกรรมยุว
กาชาด และ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ช่วยเหลือสังคมตาม
อุดมการณ์ของยุวกาชาด
3. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ยุวกาชาดสู่สังคม

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนา
ความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มจานวน
พนักงานเจ้าหน้าที่

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- ผู้บริหาร
สถานศึกษา, ครูฝ่าย
ปกครอง, บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกระทรว
งศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ค่าเป้าหมายจานวน
50 คน

ผู้บังคับบัญชา และ
สมาชิกยุวกาชาด ที่
ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ มีความ
ภาคภูมิใจ ศรัทธา
ในกิจกรรมยุว
กาชาด และ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ

0.0550

หน่วย : ล้านบาท

สป.

ศธจ.นศ.

3

3

4

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
1 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา (4
เขต) จานวน 16 คน
2 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา (1 เขต)
จานวน 4 คน
3 การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.)
จานวน 5 คน
4 อาชีวศึกษา
จานวน 5 คน
5 สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลจานวน5 คน
6 สถานศึกษาเอกชน
จานวน 5 คน
7 สานักงานศึกษา
ธิการจังหวัด
จานวน 5 คน
8 ตารวจ
จานวน 5 คน
รวมจานวน 50 คน

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาใน
การเฝ้าระวังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนและช่วยลด
ปัญหาการออกกลางคัน
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
(พสน.) เป็นเจ้าหน้าที่
ศูนย์เสมารักษ์
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด

เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 90 ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านเกณฑ์ของ
หลักสูตร
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึง
พอใจ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ
- ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจทักษะ
และประสบการณ์
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ภารกิจในหมวด 7
การส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 มีเทคนิค
วิธีการ และ
กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา
รวมทั้งเป็นเครือข่าย
ปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาใน
จังหวัด และประสาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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5. การสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

การปฏิบัติงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร เชิงปริมาณ
และครูเอกชน ให้มี
- ผู้บริหารและครู
ความรู้ความเข้าใจ
โรงเรียนเอกชน
เกี่ยวกับการจัดการเรียน ตลอดจนบุคลากรที่
การสอนที่เน้น
เกี่ยวข้องด้านการ
ประสบการณ์เรียนรู้
บริหารเข้ารับ
และการลงมือปฏิบัติของ การสัมมนา
ผู้เรียน (Active
เชิงคุณภาพ
Learning)
- ผู้บริหารและครู
2. เพื่อซักซ้อมบทบาท โรงเรียนเอกชนและ
และศึกษาแนวทางใน
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงานตาม
ด้านการบริหารงาน
ระเบียบและคาสั่ง ตาม มีความรู้ ความเข้าใจ
นโยบายใหม่ของ
ในการจัดการเรียน
สานักงานคระกรรมการ การสอนที่เน้น
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประสบการณ์เรียนรู้
3. เพื่อความเข้าใจที่
และลงมือปฏิบัติ
ตรงกันในการทางานทั้ง (Active Learning)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนได้รับทราบ
และต่างหน่วยงาน
กฎระเบียบ และ

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชน
ตลอดจนบุคลากรที่
เกี่ยวข้องด้านการ
บริหารเข้ารับ
การสัมมนา
เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารและครู
โรงเรียนเอกชนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบริหารงาน
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ประสบการณ์เรียนรู้
และลงมือปฏิบัติ
(Active Learning)
ตลอดจนได้รับทราบ
กฎระเบียบ และ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ

0.2750

หน่วย : ล้านบาท

สช.

ศธจ.นศ.

3

3

3

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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วัตถุประสงค์

6. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ 1 เพื่อปฏิบัติงานด้าน
ติดตามความประพฤตินักเรียน และ
การเฝ้าระวังสถานการณ์
นักศึกษา
และปัญหาความ
ประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษาในจังหวัด
๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงานกับ
สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา และ
คุ้มครองสิทธิของ
นักเรียนและนักศึกษา
3 เพื่อประสาน ติดตาม
ประเมินผล และสรุป
รายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียน

โครงการ/กิจกรรมหลัก
แนวนโยบายด้าน
การบริหารใหม่ๆ
เชิงปริมาณ
- จานวนครั้งในการ
ตรวจเฝ้าระวัง
สอดส่อง ดูแล
ส่งเสริมและ
คุ้มครอง
ความประพฤติ
นักเรียน และ
นักศึกษา ค่า
เป้าหมาย 40 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 70 ของ
นักเรียน และ
นักศึกษาในพื้นที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ที่ได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง ดูแล แก้ไข
ส่งผลให้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมของ

แนวนโยบายด้าน
การบริหารใหม่ๆ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ตรวจเฝ้าระวัง
สอดส่อง ดูแล
ส่งเสริมและคุ้มครอง
ความประพฤติ
นักเรียน และ
นักศึกษา
จานวน 40 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน และ
นักศึกษาในพื้นที่
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ได้รับการปกป้อง
คุ้มครอง ดูแล
แก้ไข ส่งผลให้
ปัญหาด้าน
พฤติกรรมของ
นักเรียน และ
นักศึกษาลดน้อยลง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ

0.0400

หน่วย : ล้านบาท

สป.

ศธจ.นศ.

3

3

4

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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7.การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรมหลัก

1 เพื่อวิเคราะห์นโยบาย
ทางการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
สามารถแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในระดับ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 เพื่อกาหนดกรอบทิศ
ทางการดาเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ของแผนงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
3 เพื่อให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ใช้
แผนปฏิบัติการประจาปี

และนักศึกษา ของศูนย์
เสมารักษ์ ประจา
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
1 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช มี
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็น
เครื่องมือในการ
บริหารงาน จานวน
50 เล่ม
2 หน่วยงานทางการ
ศึกษาของจังหวัด
สามารถนา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็น
กรอบและแนวทาง
ในการจัดทา

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1 ร้อยละ 100 ของ
สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
มีแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน
2 ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทาง
การศึกษาของ
จังหวัด สามารถนา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 เป็นกรอบ
และแนวทางในการ

นักเรียน และ
นักศึกษาลดน้อยลง

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ

0.0375

หน่วย : ล้านบาท

ศธจ.นศ.

ศธจ.นศ.

3

6

5

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)

92

โครงการ/กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
เชิงคุณภาพ
1 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ใช้
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เป็น
เครื่องมือในการ
ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการ
ดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์
2 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช
สามารถดาเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ทุกระดับไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ พ.ศ.2561
เป็นเครื่องมือในการ
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน

จัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี
เชิงคุณภาพ
- สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ใช้
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 เป็นเครื่องมือ
ในการติดตาม
ประเมิน และ
รายงานผลการ
ดาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และ
สามารถขับเคลื่อน
นโยบายทุกระดับ
ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท

สอดคล้อง
แหล่ง
หน่วยงาน
หมาย
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เหตุ
ชาติ
ศธ.
สป

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ)
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