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บทท่ี 1 

                                                  บทน า 

บริบททั่วไป 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  
เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
มีภำรกิจหลักในด้ำน กำรส่งเสริม สนับสนุน และบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึงให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนมีบริบท ทั่วไป ดังนี้ 

 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภำคกลำงด้ำนตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ ำท่ำจีน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่บริเวณที่รำบลุ่มภำคกลำง โดยอยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 13 องศำ 45 ลิปดำ 10 ฟิลิปดำ เส้นแวงที่ 100 องศำ          
4 ลิปดำ 28 ฟิลิปดำ  มีพ้ืนที่ 2,168.327 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ำกับร้อยละ 0.42               
ของประเทศ และมีพ้ืนที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปตำมเส้นทำง               
ถนนเพชรเกษม ระยะทำง 56 กิโลเมตร หรือตำมเส้นทำงถนนบรมรำชชนนี (ถนนปิ่นเกล้ำ–นครชัยศรี) 
ระยะทำง 51 กิโลเมตร และตำมเส้นทำงรถไฟ ระยะทำง 62 กิโลเมตร โดยมีอำณำเขต ติดต่อ ดังนี้ 

  อาณาเขต    

     ทิศเหนือ        ติดต่อกับอ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
                ทิศใต ้         ติดต่อกับอ ำเภอกระทุ่มแบน อ ำเภอบ้ำนแพ้ว         

          จังหวัดสมุทรสำครและอ ำเภอบำงแพ  
          จังหวัดรำชบุรี 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ ำเภอไทรน้อย อ ำเภอบำงใหญ่                     
       อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรแีละเขตทวีวฒันำ                  
        เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร อ ำเภอบำงไทร   
                                       จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

         ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ ำเภอบ้ำนโป่ง อ ำเภอโพธำรำม  
                                                                           จังหวัดรำชบุรีและอ ำเภอท่ำมะกำ  
                 อ ำเภอพนมทวน จังหวดักำญจนบุรี 
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การปกครอง 

จังหวัดนครปฐม แบ่งกำรปกครองเป็น 7 อ ำเภอ คือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         จังหวัดนครปฐมมี 106 ต ำบล 930 หมู่บ้ำน 
ส ำหรับกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลนคร 1 แห่ง 
เทศบำลเมือง 4 แห่ง เทศบำลต ำบล 18 แห่ง และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 93 แห่ง 

                                                               

 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัดนครปฐม  

ส้มโอหวำน ข้ำวสำรขำว ลูกสำวงำม  
ข้ำวหลำมหวำนมัน สนำมจันทร์งำมล้น 

พุทธมณฑลคู่ธำนี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้ำ 
สวยงำมตำแม่น้ ำท่ำจีน 

 

 

อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม 

อ าเภอบางเลน 
 

อ าเภอสามพราน อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 ตั้งอยู่เลขที ่161/4 ถนนเพชร
เกษม ต ำบลพระประโทน อ ำ เภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม อยู่ในบริเวณของ
วัดพระประโทนเจดีย์ ดูแลรับผิดชอบกำรจัด
กำรศึกษำในเขตอ ำ เภอ เ มืองนครปฐม 
ก าแพงแสน และดอนตูม  เป็นหน่วยงำน
ภ ำ ย ใ ต้ ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล ข อ ง ส ำ นั ก ง ำ น
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจ
หน้ำที่ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร   

เรื่องกำรแบ่ง ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ดังนี้ 
             1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น 
             2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนใน             
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้น  รับทรำบ รวมทั้งก ำกับ                 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
             3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืน
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
             10) ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำน
กำรศึกษำ 
             11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน               
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             12) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 แบ่งส่วนรำชกำรตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พุทธศักรำช 2546 และ 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร  มีเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร
ยืดหยุ่นพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและบริหำรงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน                      
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ดังนี้  
 

 
 

 

กลุ่มอ ำนวยกำร (Administration Group) 

กลุ่มนโยบำยและแผน (Policy and Planning Group)

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(Financial and Assets Administration Group)    

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (Personnel Administration Group)

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ (Promotion of Educational Provision Group)

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (Supervision, Monitoring 
and Evaluation for Educational Provision Group)

หน่วยตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Group)

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(Teachers and Basic Education Group)

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคนโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

(Distance Learning via Information and Communication Technology)  
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ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
บริหำรงำนโดยกำรมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล โดยมีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ ดังนี้  

 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา (ก.ต.ป.น.)   

 

1. นำยไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 

  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยธนันธร     สิริอำภรณ์ ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ         กรรมกำร 
3. นำยประมวล   ลำภเจริญวงศ์ ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของเอกชน       กรรมกำร 
4. นำงจรรยำพร    ยอดแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนปฐมวัย             กรรมกำร 
5. นำงสำวปทิตตำ จิรพัฒธรทวี ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน         กรรมกำร 
6. นำยธนะชน      ทัศนะเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล        กรรมกำร 
7. นำงรักษญำณ์    เผ่ำผำง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ        กรรมกำร 
8. นำยยอดเยี่ยม   สอนเฉลิม   ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม              กรรมกำร 
9. นำยดุสิต         หังเสวก     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล

กำรจัดกำรศึกษำ 
 

 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ 
รวมทั้งประสำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำสังกัดอ่ืนในเขตอ ำเภอเมืองนครปฐม 
อ ำเภอก ำแพงแสน และอ ำเภอดอนตูม มีสถำนศึกษำในพ้ืนที่นครปฐม เขต 1 จ ำแนกตำมสังกัดและระดับ ดังนี้ 

ระดับที่จัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน    รวม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

121 ระดับอนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีที่ 6 102 
ระดับอนุบำล 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 3 19 

หมำยเหตุ : ไม่นับรวมโรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวมทั้งโรงเรียน 2 แห่ง (บ้ำนหนองแก และ บ้ำนบ่ออพลับ) และโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน 1 แห่ง   
               คือ โรงเรียนวัดหว้ำเอน 
 

ระดับที่จัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน    รวม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึง  มัธยมศึกษำปีที่ 6           13 13 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
     - ระดับอนุบำล 1 - 3                                 

- ระดับอนุบำล 1 ถึงประถมศึกษำปีที่ 6         
- ระดับอนุบำล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6     

     - ระดับมัธยมต้น ถึงระดับมัธยมปลำย             

 
2 
11 
4 
1 

 
 

18 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   โรงเรียนสำธิตฯ 
      - ระดับอนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีที่ 6           
      - ระดับอนุบำล 1 ถึง มัธยมปลำย                    
      - ระดับมัธยมต้น ถึง  มัธยมปลำย                    
   มหำวิทยำลัยของรัฐ 
   มหำวิทยำลัยเอกชน 

 
 
1 
1 
2 
3 
1 

 
 

 
8 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      - รัฐบำล                                                 
      - เอกชน                                                 

 
3 
4 

 
7 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   1 1 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ระดับอนุบำล 1 - 3                                  
     - ระดับอนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีที่ 6           
     - ระดับอนุบำล 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 3             
     - ระดับมัธยมต้น ถึง  มัธยมปลำย                   
     - ระดับมัธยมปลำย                                     
     - ระดับปวช. 1 – ปวส. 2                              

 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
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      จ านวนนักเรียน 
 

      จ ำนวนนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จ ำแนกตำม
ระดับชั้น และห้องเรียน ดังนี้ 

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 555 508 1,063 68 

อนุบาล 2 1,731 1,573 3,304 167 

อนุบาล 3 1,947 1,705 3,652 171 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 4,233 3,786 8,019 406 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2,085 1,986 4,071 173 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,926 1,730 3,656 166 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,998 1,762 3,760 165 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 2,030 1,818 3,848 165 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,066 1,926 3,992 167 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,134 1,923 4,057 168 

รวมระดับประถมศึกษา 12,239 11,145 23,384 1,004 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 434 359 793 27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 474 341 815 27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 393 301 694 24 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,301 1,001 2,302 78 

รวมทั้งสิ้น 17,773 15,932 33,705 1,488 
 (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนำยน  2561) 
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ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 550 508 1,058 68 

อนุบาล 2 1,731 1,557 3,288 168 

อนุบาล 3 1,928 1,669 3,597 171 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 4,209 3,734 7,943 407 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,999 1,931 3,930 173 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,908 1,684 3,592 166 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,958 1,731 3,689 165 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,988 1,794 3,782 165 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 2,051 1,907 3,958 167 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 2,104 1,907 4,011 168 

รวมระดับประถมศึกษา 12,008 10,954 22,962 1004 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 417 323 740 27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 439 321 760 27 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 366 289 655 24 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,222 933 2,155 78 

รวมทั้งสิ้น 17,439 15,621 33,060 1,489 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวำคม 2561 
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จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดและจ านวนนักเรียน 

 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 

ขนาดที่ 1       นักเรียน      1 -  120  คน         51  โรงเรียน 
ขนาดที่ 2       นักเรียน   121 -  200  คน         28  โรงเรียน 
ขนาดที่ 3       นักเรียน   201 -  300  คน         15  โรงเรียน 
ขนาดที่ 4       นักเรียน   301 -  499  คน         13  โรงเรียน 
ขนาดที่ 5       นักเรียน   500 - 1,499 คน         10  โรงเรียน 
ขนาดที่ 6       นักเรียน 1,500 - 2,499 คน          2  โรงเรียน 
ขนาดที่ 7       นักเรียนมากกว่า 2,499 คน          2  โรงเรียน 

รวม        121  โรงเรียน 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมโรงเรียนท่ีจดักำรเรียนรวมทั้งโรงเรยีน 2 แห่ง (บ้ำนหนองแก และบ้ำนบ่อพลับ) และ 
               ไม่มีนักเรียน จ ำนวน 1 แห่ง (วัดหว้ำเอน)     
                                                                                     ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวำคม 2561 
 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

ปีกำรศึกษำ 2561 มีจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ                
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ดังนี้   

1. จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูจ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา  

รายการ ระดับการศึกษา 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า ป.ตรี รวม 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 4 67       20 -         91 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา -       2       10 -         12 
ครู 1    430 797 4     1,232 
ครูผู้ช่วย -       4     216 -       220 

รวม 5    503   1,043 4     1,555 

หมายเหตุ  ข้อมูลไม่รวมอัตรำว่ำง  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561)   

 

5

503

1,043

4
ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต ่ำกวำ่ ป.ตรี
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 2.  จ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง และวิทยฐานะ  

 

ต ำแหน่ง 
รับเงินเดือน 
ในอันดับ วิทยฐำนะ จ ำนวน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษำ คศ. 1 -          1 
 คศ. 2 ช ำนำญกำร        19 
 คศ. 3 ช ำนำญกำรพิเศษ        70 
 คศ. 4 เชี่ยวชำญ          1 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ. 1 -          1 
 คศ. 2 ช ำนำญกำร          5 
 คศ. 3 ช ำนำญกำรพิเศษ          6 

ครู คศ. 1 -    346 
 คศ. 2  ช ำนำญกำร    375 
 คศ. 3 ช ำนำญกำรพิเศษ       509 
 คศ. 4 เชี่ยวชำญ          2 

ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย -       220 

รวมทั้งสิ้น 1,555 

    หมายเหตุ  ข้อมูลไม่รวมอัตรำว่ำง  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2561)   
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3. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตัิงาน ณ ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

รายการ บุคลากร 
ทางการศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป. 
เอก 

รวม 
 

38 ข 38 ค 
(1) (2) 

ผอ.สพป. 1     1   1   1 
รอง ผอ.สพป. -     -     - 
กลุ่มอ านวยการ   5 7 2 14 7 6 1  14 
กลุ่มนโยบายและแผน   7  1  8  1 4 3    8 
กลุ่มบริหารงานบุคคล      9      9     8 1   9 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    6    6 1 4 1   6 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 11 1 1  13  1 11 1 13 

หน่วยตรวจสอบภายใน            
กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ 

  9      9    1 7 1  9 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 

    1 1 1     1 

รวมทั้งสิ้น 1 11 37 8 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   61 11 30 19 1   61 

 
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน  2561) 
หมำยเหต ุ*  ไปช่วยรำชกำร สพฐ. 1 รำย 

(ไม่นับรวมมำช่วยรำชกำร  1 รำย  ทีก่ลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 1 รำย) 
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8 4

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน                                                                     
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ลูกจ้ำงประจ ำ

ลูกจ้ำงชั่วครำว
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กลุ่มโรงเรียนจ าแนกตามอ าเภอ  
 

  

อ าเภอ/กลุ่มโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 

เมืองนครปฐม 
1.  กลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ 
2.  กลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์ 
3.  กลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม 
4.  กลุ่มโรงเรียนปฐมนคร 

 
14 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 
14 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 

ก าแพงแสน  
5. กลุ่มโรงเรียนก ำแพงแสน 1 
6. กลุ่มโรงเรียนก ำแพงแสน 2 
7. กลุ่มโรงเรียนก ำแพงแสน 3 

  8. กลุ่มโรงเรียนก ำแพงแสน 4 

 
12 โรงเรียน 
15 โรงเรียน 
12 โรงเรียน 
12 โรงเรียน 

ดอนตูม  
9. กลุ่มโรงเรียนดอนตูม 

    10. กลุ่มโรงเรียนบ้ำนหลวง 

 
12 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 

รวม        121 โรงเรียน 
 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมโรงเรียนท่ีจดักำรเรียนรวมทั้งโรงเรยีน จ ำนวน 2 โรงเรียน  
             (โรงเรียนบ้ำนหนองแก และโรงเรียนบ้ำนบ่อพลับ)   
                และโรงเรียนท่ีไม่มีนกัเรียน จ ำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหว้ำเอน                         
 
             
การจดัการศกึษาโดยครอบครัว (Home School) 
 

   มีจ ำนวน 5 ครอบครัว นักเรียนทั้งสิ้น 5 คน จ ำแนกตำมช่วงชั้น ดังนี้ 
   ปฐมวัย  จ ำนวน 3 คน  
                       (ด.ช.อัครวัฒน์  แสงกิตติคุณ , ด.ช.สุทธิพจน์  สุขเจริญชัยกิจ, 

 ด.ช.กษิภณ  เมธสุทธิ์) 
   ช่วงชั้นที่ 1       จ ำนวน 1 คน (ด.ช.ภูมิวรัชญ์  เศรษฐ์คุณำรัฐ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2) 
   ช่วงชั้นที่ 2       จ ำนวน 1 คน (ด.ช.อรรถโมทย์  บำงยี่ขัน  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5) 

 
 



บทที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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บทท่ี 2 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้ใช้แผนเป็นเครื่องมือใน             

กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ บูรณำกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครปฐม 
นโยบำย “นครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ”ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1               
ด้วยกระบวนกำร PDCA และ ขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำมยุทธศำสตร์              
6 ด้ำน และนครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำและ
อุปสรรค เพ่ือน ำสู่กำรปรังปรุง พัฒนำต่อยอด ตำมภำรกิจส ำคัญในประเด็นด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ                   
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร โดยสรุป ดังนี้ 
 
 
     

 ระดับปฐมวัย  สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีหลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย  พุทธศักรำช 2560  และน ำสู่ กำรปฏิบัติ                  
ในปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 121 โรงเรียน มีโรงเรียน 
ที่ ผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินได้ รั บตรำพระรำชทำน                   

“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย” จ ำนวน 13 โรงเรียน จำกจ ำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.
22 ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้รับตรำพระรำชทำน“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศ
ไทย” แล้วรวมจ ำนวนทั้งสิ้น 63 โรงเรียน ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ได้ก ำหนดเป้ำหมำยโรงเรียน               
ที่เหลือจะเข้ำร่วมรับกำรประเมินทุกโรงเรียน ทุกโรงเรียนมีกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย                
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำพร้อมที่จะเข้ำเรียนในระดับ
ประถมศึกษำ เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงBBL ,มอนเตสซอรี รวมทั้งใช้สื่อกำรเรียนรู้ 60 พรรษำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เป็นต้น ส่งผลให้ทุกโรงเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำตำมที่ก ำหนด 
โดยนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล ร้อยละ 94.63 
ผลการประเมินผู้เรียนระดับปฐมวัย 

ระดับชั้น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยทีม่ีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  
จ าแนกรายด้าน (คน) 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จติใจ ด้านสังคม ด้านสตปิัญญา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 545 518 95.05 524 96.15 516 94.68 484 88.81 
อนุบาล 2 3,635 3,535 97.25 3,544 97.50 3,549 97.63 3,447 94.83 
อนุบาล 3  3,658 3,575 97.73 3,595 98.28 3,568 97.54 3,486 95.30 

รวม 7,838 7,628 97.32 7,663 97.77 7,633 97.38 7,417 94.63 

ด้านคุณภาพการศึกษา 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 และสถำนศึกษำ 121 แห่ง             
เร่งปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดย สถำนศึกษำทุกแห่งปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และน ำสู่กำรปฏิบัติในทุกโรงเรียน กำรมอบนโยบำยกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูทุกคนโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ใน กิจกรรม “ผอ.พบเพ่ือนครู”  มอบนโยบำยกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   O-NET โดยใช้ “บันได 6 ขั้น” ประกอบด้วย 
  ขั้นที่ 1  เรำอยู่จุดไหน :  วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET เทียบเคียงค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
เพ่ือให้รู้จุดที่ตนเองอยู่  จุดเด่น และจุดบกพร่อง  
 ขั้นที่ 2  รู้เขำรู้เรำ : พินิจ พิเครำะห์โครงสร้ำง และรูปแบบข้อสอบ O-NET  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 3  ลับคมครู : ส่งเสริมพัฒนำครูให้เชี่ยวชำญในกำรสอน และพัฒนำผู้เรียนให้ตรงจุด 
 ขั้นที่ 4  สู่ฝันนวัตกรรมครู :รวมกลุ่มครู
เพ่ือรวบรวมนวตักรรมในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ ์O-NET 
 ขั้นที่ 5  ติดตำม ปรับปรุง : นิเทศ 
ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ขั้นที่ 6  ยกย่องเชิดชู : สร้ำงขวัญก ำลังใจ
ให้โรงเรียน และครูที่ร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา เน้น 3 คุณภำพ 
ประกอบด้วย ห้องเรียนคุณภำพ  โรงเรียนคุณภำพ และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณภำพ  ได้เผยแพร่
คู่มือห้องเรียนคุณภำพให้ทุกโรงเรียน ขับเคลื่อนนโยบำยห้องเรียนคุณภำพผ่ำนกระบวนกำร PLC “ก้าวไป
กับห้องเรียนคุณภาพ บันไดสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ”เพ่ือให้ครูวิชำกำรมีควำมสำมำรถในกำรพำคณะ
ครูขับเคลื่อนนโยบำยห้องเรียนคุณภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมถึงกำรพัฒนำคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง สำมำรถขอมี ขอเลื่อนวิทยฐำนะ 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp)  จ ำนวน 42 คน สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
(PLC) ส ำหรับครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษในระดับเขตพ้ืนที่เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ำหรับครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษในเขตพ้ืนที่ โดยใช้เทคโนโลยีเช่น Line และ page   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
จัดกำรเรียนรู้  ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(STEM Education) ร่วมกับ 
สสวท.ด้วยระบบทำงไกลผ่ำนสถำนีโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ DLTV โดยศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษำ 
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(โรงเรียนอนุบำลนครปฐม)  ถอดประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียมในโรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ที่สูงขึ้น ในโรงเรียน 
ขนำดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ต่ ำกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน 21 โรงเรียน  สนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์จำนรับสัญญำณ
ดำวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 14 โรงเรียน  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำสัญญำณ
อินเตอร์เน็ต จัดสรรกล่องรับ
สัญญำณดำวเทียม (ระบบ HD) 
ของโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 
25 โรงเรียน 86 กล่อง และ
สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน  (ระบบ
คอมพิว เตอร์ และ อุปกรณ์
ประจ ำห้องเรียน (CC1) ร.ร.ต่อ 1 ชุด และระบบปฏิบัติกำรพร้อมโปรแกรมส ำนักงำนส ำหรับโรงเรียน 
ขนำดเล็ก จ ำนวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนบ้ำนคอวัง/บ้ำนอ้อกระทุง/เมืองเก่ำก ำแพงแสน) สนับสนุน                    
ชุดอุปกรณ์ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรเทศ(DLIT) จ ำนวน 62 โรงเรียน กำรเตรียม
ควำมพร้อมผู้เรียนเพ่ือรองรับกำรประเมิน PISA 2018 ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในโรงเรียนขยำยโอกำส 
ทำงกำรศึกษำ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำ 10 กลุ่ม  
ขับเคลื่อนนโยบำยลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ : Active Learning) (งบแลกเป้ำ) รวมทั้งพัฒนำระบบกำรวัด
และประเมินผลกำรเรียนรู้เ พ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำรูปแบบ               
โรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School)  โรงเรียนวัดปลักไม้ลำย 

ขับเคลื่อนจัดกำรเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำในทุกโรงเรียน                
มีสถำนศึกษำพอเพียง 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.35 และอีก 2 แห่ง จัดกำรเรียนไม่ครบทุกชั้นเรียน               
มีศูนย์กำรเรียนรู้ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเกำะวังไทร   

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ พัฒนำค่ำยลูกเสือเมืองก ำแพงแสน              
ตรวจเยี่ยมค่ำยลูกเสือเมืองก ำแพงแสน โดยคณะกรรมกำรลูกเสือแห่งชำติ 

      

 เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ "ป้องกันกำรทุจริต" (โครงกำร
โรงเรียนสุจริต) ทุกโรงเรียนตำมกลุ่มเป้ำมหมำยที่ก ำหนด ด้วยกิจกรรม บริษัทสร้ำงกำรดี 26 โรงเรียน  
ถอดบทเรียนผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ร.ร.วัดเกำะวังไทร)  ค่ำยเยำวชน “คนดีของแผ่นดิน”82 โรงเรียน 
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ด้วยกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 82 โรงเรียน ประเมิน ITA โรงเรียน สพฐ.              
ใสสะอำดปรำศจำกคอร์รัปชั่น และ สร้ำงส ำนึกพลเมือง (Project Citizen) กำรผลิตสื่อภำพยนตร์สั้น                
ร.ร.วัดเกำะวังไทร  ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) พัฒนำจิตส ำนึกเยำวชนไทยวิถีพุทธ
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรขับเคลื่อนโครงกำรคุณธรรมสพฐ .ระดับเขตตรวจ
รำชกำรที่ 4 จ ำนวน 13 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (symposium) และถอด
ประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนโครงงำนคุณธรรมดีเด่นระดับห้องเรียน เช่น กิจกรรม “นวัตกรรม สร้ำงสรรค์
คนดีด้ำนกำรบริหำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม” กิจกรรม “คุรุชน คนคุณธรรม ปีกำรศึกษำ 2561(ผู้บริหำรและ
ครู) กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เสวนำถอดประสบกำรณ์กำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
: สร้ำงคนดีให้บ้ำนเมือง โดยตัวแทนจังหวัดละ 1 คน เผยแพร่ผลงำนระดับเขตตรวจรำชกำร 

 
  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรผู้เรียน ด้วยกิจกรรม

แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 2561 รอบระดับเขตพ้ืนที่ และรอบสองระดับประเทศ 
พัฒนำผู้เรียนเพ่ือร่วมแข่งขันงำนมหกรรมทำงวิชำกำร ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี  ระดับโรงเรียน กลุ่ม
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเตรียมควำมพร้อมเป็นเจ้ำภำพกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำติ(ภำคกลำงและภำคตะวันออก) ครั้งที่ 68 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์วิทยำเขตก ำแพงแสน 
และ โรงเรียนที่เป็นศูนย์แข่งขันในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมเขต 9    

ประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  Pre NT ป.3 ,Pre O-NET              
ป.6 ,ม . 3   กำรจั ดสอบ NT             
กำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 
2560 โรง เรี ยนทุกสั งกัด ใน             
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1  

 

 สรุปผลการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560  

1. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำค่ำเฉลี่ยระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2559 ทั้งในภำพรวม และรำยด้ำน ซึ่งไม่บรรลุเป้ำหมำย (เป้ำหมำย
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ก ำ ห น ด เ พิ ่ม ขึ ้น ร ้อ ย ล ะ  3) โ ด ย
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล ลดลงมำกที่สุด
ร้ อ ย ล ะ  14.32 ร อ ง ล ง ม ำ ไ ด้ แ ก่  
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ลดลง ร้อยละ 
3.81 และควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 
ลดลงน้อยที่สุดร้อยละ 2.76 ตำมล ำดับ 
 

 
 เมื่อเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปี
กำรศึกษำ 2560 ระหว่ำงระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ระดับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับประเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยร้อยละระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 สูงกว่ำ ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน      
และระดับประเทศในทุกควำมสำมำรถ 

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่  6             
ปีกำรศึกษำ 2560  ใน 4 วิชำพบว่ำ ค่ำเฉลี่ย
ร ะ ดั บ ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 โดยรวม ลดลง
จำกปีกำรศึกษำ 2559  ร้อยละ 3.18 ซึ่งไม่
บรรลุเป้ำหมำย (เป้ำหมำยก ำหนดเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำพบว่ำ มี
เพียงวิชำภำษำอังกฤษ ที่ค่ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.93 ส่วนวิชำอ่ืนลดลงในทุกวิชำ และลดลงมำกกว่ำ            
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ร้อยละ 3  โดยวิชำภำษำไทย ค่ำเฉลี่ยลดลงมำกที่สุดร้อยละ 6.87 รองลงมำได้แก่ วิชำคณิตศำสตร์ ลดลง              
ร้อยละ 4.26  และวิชำวิทยำศำสตร์ ลดลงร้อยละ 3.50 ตำมล ำดับ 

 

 
เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในปีกำรศึกษำ 2560  

ระดับต่ำง ๆ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยร้อยละระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 สูงกว่ำ 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และระดับประเทศในทุกวิชำ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 อยู่ในอันดับที่ 21 จำก 183 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งลดลงจำก            
ปีกำรศึกษำ 2559 ที่อยู่ในอันดับที่ 19  มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม วิชำคณิตศำสตร์ จ ำนวน 17 คน                    
วิชำภำษำอังกฤษ จ ำนวน 6 คน 
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ตารางเปรียบเทียนนักเรียนที่มีผลทดสอบมากกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 และ 2560 ชั้น ป.6 
(เป้าหมายร้อยละ 5) 

 
 
 

วิชา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจาก 
ปี กศ.2559 

 
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกว่าร้อยละ 50  

 
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกว่าร้อยละ 50  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภำษำไทย 3,578 1,631 45.58 3,765 2,488 66.08 -20.50 

วิทยำศำสตร์ 3,578 794 22.19 3,765 1,113 29.56 -7.31 

คณิตศำสตร์ 3,577 962 26.89 3,765 1,117 31.26 -4.31 

ภำษำอังกฤษ 3,578 827 23.11 3,765 604 16.04 +7.07 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน      
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2559 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 1 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำอังกฤษ 

3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-

NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 
ใน 4 วิชำ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 โดยรวมลดลง 
จำกปี กำรศึ กษำ  2559 ร้ อยละ  0.54  โดยมี  วิ ช ำ
ภำษำไทยค่ ำ เฉลี่ ย เ พ่ิมขึ้ นร้ อยละ 2.40 ส่ วนวิช ำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ค่ำเฉลี่ย
ลดลงตำมล ำดับ 

เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบผล    
O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ 
ผ ล  O-NET ของนั ก เ รี ย น ใน
โ ร ง เ รี ย น ข ย ำย โ อกำ ส ท ำ ง
กำรศึ กษำ  สั งกั ดส ำนั ก งำน              
ขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต  1  ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย
ในระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
ในทุกวิชำ  และเมื่อจัดอันดับ 

พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 อยู่ในอันดับที่ 25 จำก 183 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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เมื่อพิจำรณำผลกำรพัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2558 - 2560 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยวิชำภำษำไทย เพ่ิมขึ้น               
ในทุกปีกำรศึกษำ  ส่วนวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ค่ำเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงในทุก ปีกำรศึกษำ  

ยกเว้นวิชำภำษำอังกฤษ 
ที่ ค่ ำ เ ฉลี่ ย เ พ่ิมขึ้ น ในปี
กำรศึกษำ 2559 แต่ลดลง
ในปีกำรศึกษำ 2560 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลทดสอบมากกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 และ 2560 ชั้น ม.3 

 
 
 

วิชา 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 
ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจาก 
ปี กศ.2559 

 
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกว่าร้อยละ 50 

 
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกว่าร้อยละ 50 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ภำษำไทย 459 197 42.92 456 154 33.77 +9.15 

วิทยำศำสตร์ 455 16 3.52 456 5 1.10 +2.42 

คณิตศำสตร์ 459 7 1.53 456 9 1.97 -0.44 

ภำษำอังกฤษ 459 5 1.10 456 5 1.10 0.00 

 ซ่ึงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-
NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 จ ำนวน 2 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย และวิทยำศำสตร์ 
 โดยสรุป ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณภำพ พัฒนำผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำมุ่งสู่ควำมเป็น
เลิศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 และสถำนศึกษำ มีผลด้ำนคุณภำพในด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรประเมินด้วยข้อสอบกลำง  ปีกำรศึกษำ 2560 ส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุ
เป้ำหมำย จ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำในทุกระดับ โดยเฉพำะชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล
ค่ำเฉลี่ยลดลงมำกท่ีสุดถึงร้อยละ 14.32  ส่วนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในวิชำภำษำไทย ลดลงมำกที่สุด
ร้อยละ 6.87 และในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ลดลงในวิชำคณิตศำสตร์มำกที่สุด ร้อยละ 2.06 และส่วนใหญ่
ค่ำเฉลี่ยรำยวิชำยังต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ในทุกวิชำและทุกระดับชั้น ยกเว้นควำมสำมำรถด้ำนภำษำของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่ค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำร้อยละ 50 จึงจ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้นอย่ำงต่อเนื่อง 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยระบบ TEPE 
Online พัฒนำครูรูปแบบครบวงจร ข้ำรำชกำรครูทั้งหมด 1,612 
คน ได้รับกำรพัฒนำรูปแบบครบวงจร จ ำนวน 1,314 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.51 พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัด ส ำนักงำน         
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จ ำนวน 17 คน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 จ ำนวน 23 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 61 คน  ซ่ึงพบว่ำกำรปฏิบัติงำน
ในระดับสถำนศึกษำอำจไม่เท่ำเทียมกันท ำให้สถำนศึกษำบำงแห่งไม่สำมำรถบริหำรงำนในสถำนศึกษำได้
อย่ำงครอบคลุมทุกภำรกิจ ประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มี
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2561 จ ำนวนทั้งสิ้น 41 รำย อนุมัติให้
เลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 9 รำย ให้ปรับปรุงผลงำน จ ำนวน 10 รำย ไม่อนุมัติ 21 รำย 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 1 รำย (หำรือ ก.ค.ศ.) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำนกำรประเมิน  
คิดเป็นร้อยละ 50  ปัญหำ กำรประสำนงำนคณะกรรมกำรค่อนข้ำงยำก ส่งผลต่อกำรประชุมที่อำจไม่
เป็นไปปฏิทินที่ก ำหนดไว้ สพฐ.ได้มอบหมำยให้พัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเชี่ยวชำญ รุ่นที่ 1/2561 เป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งผู้บริหำร
กำรศึกษำที่มีคุณสมบัติ ในกำรเสนอขอรับกำรประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ จ ำนวน 70 คน 
พัฒนำระหว่ำงวันที่ 7-11 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมไมด้ำ แกรนด์ ทวำรำดี นครปฐม 

อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและควำมรู้ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เคยผ่ำนกำรอบรมกำรด ำเนินกำรทำงวินัยมำแล้วให้สำมำรถพิจำรณำ
ด ำเนินกำรทำงวินัยได้ตำมกระบวนกำรและขั้นตอนตำมกฎหมำย ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบกฎหมำย               
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และเพ่ือลดปัญหำข้อพิพำทและกำรฟ้องคดี
ปกครองทั้งในระดับหน่วยงำนและสถำนศึกษำ เนื่องจำก สพป.นครปฐม เขต 1 ขำดแคลนบุคลำกรด้ำนนิติกร  

 

 
 
 
สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ส ำมะโนประชำกรวัยเรียน จัดท ำแผนชั้นเรียน

รำยปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปจัดท ำแผนกำรรับนักเรียน จัดสรรโอกำสในกำรศึกษำตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำ
ภำคบังคับ พ.ศ.2545 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนและกำรรับนักเรียนตำมแนวทำงที่ สพฐ .
ก ำหนด สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และด ำเนินกำร
ตำมระบบคัดกรองนักเรียนยำกจน (CCT) เพ่ือจัดสรรปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน (พิจำรณำจำกเกณฑ์

ด้านโอกาสทางการศึกษา 
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รำยได้ครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บำท/เดือน และเกณฑ์สถำนะครัวเรือนจำกค่ำ PMT) 1) ระดับประถมศึกษำ 
คนละ 500 บำท/ภำคเรียน 2) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คนละ 1,500 บำท/           ภำคเรียน ส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำ ในโรงเรียนขยำยโอกำสทุกแห่ง รวมถึง
จัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ พิกำรเรียนรวม ในโรงเรียนแกนน ำ              3 โรงเรียน 
และ โรงเรียนจัดกำรเรียนรวม 97 โรงเรียน พัฒนำระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำร
เยี่ยมบ้ำนนักเรียน ทั้งนี้ได้ติดตำมเฝ้ำระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะออกกลำงคัน            จำก
สำเหตุต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ด้วยกระบวนกำรฝีกอบรมเข้ำค่ำย ระบบแนะแนว และ  กิจกรรมโรงเรียนสีขำว                     
อบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดและทักษะชีวิต (ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่) ปี 2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น จ ำนวน 19 โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนทักษะกำรเอำตัวรอดในปัญหำ 
ทำงเพศภัยทำงสังคม เรียนรู้จำกกำรฝึกระเบียบวินัยและทักษะชีวิต 4 ฐำน รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยเยำวชน
เฝ้ำระวังและบ ำเพ็ญประโยชน์ 

 อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพแวดล้อมสุ่มเสี่ยง ชุมชนแออัด อำจเป็นแหล่งมั่วสุม 
และผู้ปกครองมีฐำนะยำกจน ครอบครัวแตกแยกนักเรียนอำจเข้ำไปพัวพันกับยำเสพติดเพรำะเงื่อนไข           
เรื่องของรำยได้ ควรมีกำรบูรณำกำรกำรร่วมกันเป็นเครือข่ำยเพ่ือเฝ้ำระวังและแก้ปัญหำยำเสพติด                
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ควรมีกำรใช้กระบวนกำร PLC ของครูในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ห้องเรียนสีขำว เป็นต้น 

 

          ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพ สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรก ำกับดูแลงำนด้ำนสุขภำพและบูรณำกำรร่วมกับศูนย์
อนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข ขับเคลื่อนโครงกำรนักเรียนไทยสุขภำพดี 
แข่งขันกีฬำชักกะเย่อรำยกำร"สพฐ.จอมพลัง" กิจกรรมว่ำยน้ ำเพ่ือชีวิต 
ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในสถำนศึกษำ  ติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในสถำนศึกษำทุกแห่ง สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรใช้โปรแกรม Thai School Lunch รวมทั้งกำรบริหำร
งบประมำณตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด   มีโรงเรียนที่ด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันดีเด่น ได้แก่ 
โรงเรียนวัดหนองจิก  อย่ำงไรก็ดียังมีสถำนศึกษำบำงแห่งไม่ได้น ำโปรแกรม 

Thai School Lunch มำใช้ในกำรจัดอำหำรกลำงวันให้นักเรียน  ควรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงกำรอำหำรกลำงวันของสถำนศึกษำทั้งกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรบริหำร 
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โครงกำรอำหำรกลำงวันตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง ควรมีกำรติดตำมกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอำหำร
กลำงวันในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษา  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 พัฒนำระบบกำรประเมินและ

ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
แนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินแนวใหม่เพ่ือเตรียมควำมพร้อมแก่สถำนศึกษำที่รับ  
กำรประเมินภำยนอก สังเครำะห์ผลกำรตรวจสอบและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน /ภำยนอก
สถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำร้อยละ 100 ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ  
บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 41 โรงเรียนให้

มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ 
โ ด ย บ ริ ห ำ ร 
จั ด ก ำ ร เ รี ย น
รวมในโรงเรียน
ข น ำ ด เ ล็ ก 
จัดสรรงบประมำณค่ำพำหนะรับส่งนักเรียนที่มำเรียนรวม           

รวมถึงนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเลิกสถำนศึกษำ เตรียมกำรเลิกโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่มีนักเรียน 
จ ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนบ่อพลับ และโรงเรียนวัดหว้ำเอน ยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำด
เล็กทุกโรงเรียนมีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)         
ที่เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
โรงเรียนขนำดเล็กด้วยวิธีที่หลำกหลำย เช่นกำรเรียนกำรสอนคละชั้น กำรใช้ ICT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สนับสนุนครูอัตรำจ้ำงและครูผู้ทรงคุณค่ำแก่โรงเรียนขนำดเล็ก 
 อย่ำงไรก็ดี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 มีโรงเรียนขนำดเล็ก 
จ ำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 51 แห่ง (ข้อมูล 10 ธันวำคม 2561) และหลำยแห่งไม่มีผู้บริหำรโรงเรียน  

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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 ใช้กระบวนกำรนิเทศ รูปแบบกำรนิเทศ K-DEE 
(K-DEE Supervisory Model) นิ เทศเชิงบูรณำกำร เน้น 
ควำมเป็นกัลยำณมิตรตำมประเด็น กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน O-NET และ NT กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร 
กำรทดสอบ ประเมินระบบประกันคุณภำพ ห้องเรียน
คุณภำพ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยกำรปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรอ่ำนออกเขียนได้  
ห้องเรียนคุณภำพ โรงเรียนคุณภำพ และนโยบำยเร่งด่วนที่เก่ียวข้อง 
 

        การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม ภำยใต้นโยบำย”นครแห่งคุณภำพ
กำรศึกษำ” เป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินงำน สื่อสำรทั่วทั้งองค์กรในทิศทำงเดียวกันทั้งในส ำนักงำน            

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน                   
ใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นเครื่องมือ
บริหำรจัดกำร ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ รวมทั้งกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวำงแผนและกำรบริหำรงบประมำณแก่สถำนศึกษำ รวมทั้ง

ประเมินผลแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรของ
สถำนศึกษำทุกแห่ง ก ำกับติดตำมให้สถำนศึกษำทุกแห่งรำยงำน
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในโปรแกรมระบบบัญชีกำรศึกษำ    
ขั้นพ้ืนฐำน (NEA : National Education Account) ให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัดกำรบริหำรงบประมำณให้ถูกต้องตำม
ระเบียบ เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดยผลกำรเบิกจ่ำยงบ
ลงทุน ประจ ำงบประมำณ พ.ศ.2561 ได้ เกินเป้ำหมำยที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนด โดยเบิกจ่ำยได้ ร้อยละ 89.34  ล ำดับที่ 10 ของหน่วยงำนในจังหวัดนครปฐม   
ส่งเสริมกำรบริหำรงำนที่เป็นระบบด้วยโปรแกรมระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (Area Management Support System : AMSS++)  ตำมภำระงำน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบริหำร
ทั่วไป  ด้ำนบริหำรงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และ บริหำรวิชำกำร  ขับเคลื่อนและปลุกจิตส ำนึก
ให้ข้ำรำชกำรยึดคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบ้ติงำนภำยใต้ “เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต” ด้วย
กิจกรรม“พัฒนำตน พัฒนำงำน สู่มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต” ให้บุคลำกรทุกคน ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้คะแนนร้อยละ 82.43 ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย  
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมอบหมำยภำรกิจให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จัดประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ณ โรงแรมไมด้ำ แกรนด์ ทวำรวดี จังหวัดนครปฐม 

 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะ(Zero Waste school) 

และสิ่งแวดล้อม น ำไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะและกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลำกหลำย ต่อยอดขยำยผลพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้
ลดใช้พลังงำนกำรจัดกำรขยะและจัดค่ำยพลังงำนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียวโรงเ รียนต้นแบบ 
ส่วนในระดับหน่วยงำนจัดให้มีกิจกรรม 5 ส อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือสร้ำงบรรยำกำศให้พ้ืนที่กำรท ำงำน                   
มีสภำพแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อสุขอนำมัยของผู้ปฏิบัติตลอดจนผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

    ผลกำรประเมินตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร KRS 
ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (KRS : KPI  Report 
System)  ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้ค่ำ
คะแนนเฉลี่ย 4.68997 
 
 บทสรุปเพื่อการพัฒนา 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1                       
และสถำนศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ใน 3 ด้ำน ประกอบด้วย  ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนโอกำส               
ทำงกำรศึกษำ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยสรุปปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 ด้านคุณภาพการศึกษา 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 และ สถำนศึกษำ ควรเร่งพัฒนำ 

กำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำย กำรยกระดับคุณภำพของผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนของผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) มีแนวโน้มค่ำเฉลี่ย
ลดลง และส่วนใหญ่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน ( O-NET) ทั้ งระดับ                              
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ มัธยมศึกษำปีที่ 3  แต่ละวิชำส่วนใหญ่มีค่ำเฉลี่ยลดลง และมีจ ำนวนนักเรียน               
ที่ได้ค่ำคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2559  



 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   27 
 

       ควรส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy)  ตำมแนวทำงของ  PISA  และทั กษะด้ ำนภำษำ อังกฤษ และ ภำษำที่  3                               
เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนสู่สำกล 
    ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเองตำมแผนพัฒนำ
ตนเองรำยบุคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพัฒนำตนเองตำมภำระงำน เพ่ือส่งผลต่อกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้                          
และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ ตลอดจนสนับสนุนอัตรำก ำลังครูที่ขำดแคลนโดยเร็ว โดยเฉพำะโรงเรียน               
ขนำดเล็กที่มีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน ซึ่งมีครูไม่ครบชั้น สพป.นครปฐม เขต 1 ขำดแคลนบุคลำกรในด้ำนนิติกร 
ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ 

     ด้านโอกาสทางการศึกษา  
     ในสภำวะแวดล้อมทำงสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเฝ้ำระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะออกกลำงคัน 
รวมทั้งกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของสำรเสพติดในสถำนศึกษำ และพฤติกรรมเสี่ยงต่ำง ๆ   
     ควรมีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพตำมควำมถนัด เช่น 
ด้ำนวิชำกำร กีฬำ  ศิลปะ ดนตรี ฯ รวมทั้งกำรดูแลด้ำนสุขภำวะและโภชนำกำรของนักเรียนตำมนโยบำย             
ด้ำนอำหำรกลำงวัน ที่มีคุณภำพด้วยโปรแกรม Thai School Lunch อย่ำงต่อเนื่อง 

 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำ
ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน โดยเฉพำะด้ำนบริหำรงบประมำณ ซึ่งควรพัฒนำบุคลำกร                 
ที่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินและพัสดุให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและแนวปฏิบัติ               
รวมทั้งกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงแท้จริง 
  ควรยกระดับคุณภำพของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และกำรขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมคู่มือและแนวทำงกำรประเมิน ITA 
เพ่ือให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภำรกิจที่รับผิดชอบด้วยควำมละเอียดรอบคอบและเกิดกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง หน่วยงำนและสถำนศึกษำควรใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดถือระเบียบ 
อย่ำงเคร่งครัด  

  
 

 
 



บทที่ 3 
ทิศทำงกำรด ำเนนิงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 



 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 28 
 

บทท่ี 3 

ทิศทางการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 
 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง              
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน                
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้               
การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ                  
ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและ
ตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้                
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ 
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย                      
ในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน 
หรือใช้มาตรการหรือกลไกลทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์                   
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้                 
การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระ และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ                
ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ตั้งแต่วันที ่8 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบ                 
ในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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   วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ            
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ ง 
ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมี
เอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข                   
เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศร ี
 

 
 

“คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมี             
สุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี                
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21                
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และพัฒนา
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ตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกร
ยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” “ประเทศไทยมี ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์               
6 ด้าน คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความม่ันคง 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อย                
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ                 
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายทีก่ าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบ              
เชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้                
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม                     
และบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ               
คนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
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  มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง               
และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย                     
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า                      
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย 
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง 
และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ                  
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ              
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน                     
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  
และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็น  
การด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต   
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน                 
เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน   
มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ               
อย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้                 
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ                 
เปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์                
และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่            
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การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 
 
 
 หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก  

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคน
และการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทย               
มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย                 
และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน               
และทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม                    
การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่ เน้น                     
การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ ส่งผลต่อสุขภาพ                 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าให้ความส าคัญกับการจัดบริการของรัฐ  ที่มีคุณภาพ                      
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล  การจัดสรรที่ดินท ากิน 
สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส  สตรี และผู้สูงอายุ 
รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

 การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ   สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย 
โครงสร้างประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย อย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12               
โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย              
ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ านอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์                    
และการมีจิตสาธารณะ 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทย
เป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ  วินัย ค่านิยมที่ดี  มีจิตสาธารณะ และมีความสุข                  
โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถ             
และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคน              
ในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ  ทักษะของ
แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ                     
12 วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต                
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์                
เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง               
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศเพ่ิมขึ้น แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ             
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ                
ส่งเสริมเด็กปฐมวัย ให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่ เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น                 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวน             
ที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
   
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 
  เป้าหมายพัฒนาที่ 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
   ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 
เป้าหมายพัฒนาที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
          2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
   ตัวชี้วัด 2.21 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
          2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ าว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด 4 ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อไป 
เป้าหมายพัฒนาที่ 3  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้              
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
  ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
  ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัด 
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 แนวทางการพัฒนา 

 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม                    
ที่พึงประสงค์ 
        - ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มีความ ซื่อสัตย์ มีวินัย             
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร  ประจ าวัน และ
ให้พ่อแม ่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิต  
        - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา             
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

      2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  

       -  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม                         
พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก  ปฐมวัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน ความคิดความจ า 
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง  ควบคู่                
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม                     
และความเป็นมืออาชีพ  สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู 
และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคม ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ  การเรียนรู้                   
เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัย                 
และการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน  
       - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด  
สร้างสรรค์มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม                 
ให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้นพัฒนาทักษะ
พื ้นฐานด ้านว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี ด ้านว ิศวกรรมศาสตร ์ ด ้านคณิตศาสตร ์ ด ้านศ ิลปะ                                 
และด้านภาษาต่างประเทศ สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา                    
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ  การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคี                         
และสหกิจศึกษาท่ีมุ่งการฝึกทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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      3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

       -  ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจ านวนผู้เรียนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมตามความจ าเป็นของพ้ืนที่                   
และโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
       - ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และสามารถ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ  ประเมิน  
วิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง  
       - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ทั้งด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา  
       - ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ  เข้าร่วมระบบ               
ทวิภาคหีรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ ร่วมวางแผน
การจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน  
       - ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ    
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา งานวิจัย
ไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งขยายการจัดท าและการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะให้มากขึ้น   
       - จัดท าสื่อการเรียนรู้ ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์  สื่อสาร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการ             
ทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เป้าหมายพัฒนาที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
   ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
และระหว่างพ้ืนที่  
  ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน             
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
 แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย                
การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้ งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน                    
การสนับสนุน ค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน ของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้     
เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 
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 แ น ว คิ ด ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
(Conceptual Design) ต า ม แ ผ น 
การศึกษาแห่งชาติ  ประกอบด้วย
หลักการจัดการศึกษาเ พ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 

(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ                
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาชาติ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์ 

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา  
 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัด   
ที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้ รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ             
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง             
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 เป็นต้น 
 3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) 
ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น  
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ ไม่ผ่านเกณฑ์                                               
การประเมิน คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น 
 5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท      
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      
ด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันอับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าล ังคน การว ิจ ัย  และนว ัตกรรม เ พื ่อสร ้าง                               
ขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

  3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

  3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิ จกรรม/กระบวนการเรียนรู้             
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    

มีเป้าหมาย ดังนี้ 
 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุภาพชีวิตที่เป็น

มิตร กับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้  
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
 

 
 
 
  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 พ .ศ . 2560-2564 นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ การเปลี่ยนแปลง ของประเทศและโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังนี้ 
 
 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ              
จัดการศึกษา 
 

นโยบาย 
  

 
นโยบายที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ตัวชี้วัด 

(1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 

จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง

พฒันาคณุภาพผู้ เรียน

พฒันาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษา

สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพ               
มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
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(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 

(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

แนวทาง 
(1) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
(2) การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
(5) การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่ม  
ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ                    
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวชี้วัด 
(1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มี              

หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
(2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา

ทักษะชีวิต  
(3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ

อาชีพ ที่เหมาะสมกบับริบท 
(4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มีนักเรียน

กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการ               
ที่เหมาะสมกับบริบท 

(5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่ม
ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 

(7) ผู้ เรียนกลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร                    
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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แนวทาง 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่ง ทะเล และเกาะแก่ง ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับบริบท  

(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพักนอนตาม
ความจ าเป็น และเหมาะสมกับบริบท 

(3) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน 
ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

(4) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ              
สภาพบริบทของพ้ืนที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและ เกาะแก่ง ควรท าอย่างไร” ผ่านช่องทาง 
จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น การสร้าง Website 
Facebook  และ Line เป็นต้น 

(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 

(6) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 
(7) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า (Career 
Education) 

ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน             
มีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีความเป็นเลิศ                  
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเอง             
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
  (2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ            
ความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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 แนวทาง 
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้                 

ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง              
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความต้องการได้ และมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่  

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ                
แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียน                
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ 

2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง               
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

     ตัวชี้วัด 
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ         

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง              

มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุ งหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม                    

และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง                     
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แนวทาง 
(1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร                

จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก             
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
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(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ              
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 มีความเป็นเลิศ                  
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ตัวชี้วัด  
   ด้านผู้เรียน 

(1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

(2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

(3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
(4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

   ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้ เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 

(5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

(6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  

(7) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่  3 ได้อย่าง                   
มีประสิทธิภาพ 

(8) ร้อยละของผู้ เ รี ยนที่ มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการ เรียนรู้ ได้ อย่ า ง                     
มีประสิทธิภาพ 

(9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(10)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
(11)  ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่อง        

การอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
(12)  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม           

แนวทางการประเมิน PISA 
   ด้านสถานศึกษา 

(1) รอ้ยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
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(3)  ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได              
5 ขั้น (IS: Independent Study) 

(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวทาง 

(1) พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
เพ่ือที่จะเข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้          
เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 
(4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดู               

เด็กปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ 
(5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถม

ให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ การรู้ เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)          
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

(7) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

(8)  มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(9) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม   

การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(10)  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
(11) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ

บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
(12)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ

ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจ       
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และ
ทักษะในด้านศิลปะ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(13)  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA 
ด้วยระบบการสอบ แบบ Online ให้กับผู้ เรียนทุกคนตั้ งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย                   
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  

(14)  ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา             
ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน 
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(15)  ให้บริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล
ผู้เรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

(16)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน 
(17)  ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะดนตรีและกีฬาโดยจัดเป็น

ห้องเรียนเฉพาะด้าน   
(18) พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 

 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  ตัวชี้วัด 

(1)  ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้  และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เ อ้ือต่อ        

การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
(4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

  แนวทาง 
(1) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้              

อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ  
(2) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
(3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะ

อาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(5) ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของอนามัย 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 

Learning : SEL) ในทุกช่วงวัย 
(7) สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)                                                                       
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(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development)  
  แนวทาง 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาการจัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดล้อม สังคม   
และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Environmental Education Sustainable Development: EESD) 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์  
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
  ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 

(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ 
ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

(3) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่ง เสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  แนวทาง 

(1)  ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
หน่วยบริการและที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ  

(2)  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย  

(3)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ  
(4)  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

(5)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
ค านวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(6)  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(7)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(8)  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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(9)  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้อง           
เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

(10)  ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา 

(11)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษ          
ในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

(12)  ส่งเสริม สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                           
(13) จัดให้มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
(14)  จัดให้มีกลุ่มงานระบบประกันคุณภาพในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                  

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
(15)  ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดท า รวบรวม ผลิต พัฒนาและเผยแพร่ 

สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา 
(16)  ส ารวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดท าผังบริเวณ จัดท า

รูปแบบและรายการสิ่งก่อสร้าง 
(17)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(18)  ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มสถานศึกษา ขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
(19)  ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะอนุกรรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ส าหรับคนพิการจังหวัด 
(20)  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครอง              

ในพ้ืนที่ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(21)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้  
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                                                                                                                                                                                       
 ตัวชี้วัด 

(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
(2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

 

  แนวทาง 
(1) พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหา

หลักสูตรที่กับหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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(2) พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  

(3) สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้
ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
    ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21            

และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน 
  แนวทาง 

(1) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะห์ความขาดแคลน            
และความต้องการครู 

(2) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการก าหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

(3) ประสานความร่วมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ 
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความต้องการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ปี 
(5) ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู 

3.2  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  ตัวชี้วัด 

(1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา          
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล  
  แนวทาง 

(1) ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment)       
ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) ประสานกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท า
หลักสูตรที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรที่ก าหนด 
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(4) สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

(7) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้
ทักษะด้าน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  

(8) ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่ สอนภาษาอังกฤษ             
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(9) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้
ความสามารถจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face-to-Face Training 
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ            

ในการจัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นหลัก และประเมินจรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ปี 
(ประเมิน 360 องศา) 

3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทาง     
การศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
   ตัวชี้วัด 

(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู               
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน  

   แนวทางการด าเนินการ 
(1) พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง   

การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง  

การศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
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(3) พัฒนา Digital Content ในองค์ความรู้การจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน เช่น 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียน    
ที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 

(4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 
 

นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ       
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ           
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   ตัวชี้วัด 
   (1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
   (2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
   (3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ            
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
   (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้   
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการด าเนินการ 
   (1) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
   (2) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (0-6 ปี)  
   (3) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครอง ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการนักเรียนทุกระดับ 
   (4) สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้
เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
   (5) สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูล 
ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบท 
ของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
   ตัวชี้วัด 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
   (2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  
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   แนวทางการด าเนินการ  
   (1) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน         
เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานเสมอกัน            
ตามบริบทเชิงพื้นที่ เช่น 

1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ ์เป็นต้น  

2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) ด้านการบริหารจัดการ  
4) ด้านงบประมาณ  
5) ด้านความปลอดภัย และ 
6) ด้าน Digital Technology 

   (2) ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
  4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   ตัวชี้วัด 
      (1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับ 

(2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการ
ที่ตอบสนองส าหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละบุคคล               
และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

แนวทางการด าเนินการ  
(1) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน             

ที่เก่ียวข้องทุกระดับ และน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           (2) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ากลยุทธ แผนการด าเนินงาน 
และแผนปฏิบัติเชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานแบบมีส่วนร่วม 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการ              
ช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและ              
ที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  (4) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถ            
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  (5) จัดให้มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตามช่วยเหลือ  
และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  

   ตัวชี้วัด 
   (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 
   (2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
   (3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค                    
ทางการศึกษา 
   แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้าน
ความเหมาะสม เพียงพอ  
   (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
   (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  4.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology                  
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวชี้วัด 
   (1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย 
   (2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย 
    (2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy แก่ผู้เรียน 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน Digital 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (5) ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy ส าหรับครู                
อย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสาร สารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology:  DLIT) 
   (7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม 
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นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
   ตัวชี้วัด 
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการด าเนินงานผ่าน เกณฑ์การประเมิน
ส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
   (2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
   (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
   แนวทางการด าเนินการ  
   (1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   (2) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
   (3) ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
   (4) ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 

  5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 
   ตัวชี้วัด 
   ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 
   (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
   (3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต                      กลุ่ม
โรงเรียน ฯลฯ 
   (4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ                   
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
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   (5) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability)  ในการบริหารจัดการศึกษา  
   (6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน               
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
   ตัวชี้วัด 
   (1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
   (2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
   (3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
   (4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
   (5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
   (6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   แนวทางการด าเนินการ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน บทบาท
หน้าที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการก ากับติดตาม 
   (2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 
4 ด้าน ให้สถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2562 ให้ศึกษาน าร่องรูปแบบการกระจายอ านาจ เช่น 

1) เขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  
3) Autonomous School  

   (3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) 
ในฐานหน่วยงานระดับปฏิบัติ และหน่วยงานระดับก ากับติดตามให้เหมาะกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
โลกปัจจุบัน 
   (4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใช้ในการจัดการศึกษา                  
ทั้งระบบ (Digital Transformation) 
   (5) สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เ พ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน                 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูสายผู้สอนปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเท่านั้น  
   (6) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ 
และคุณภาพชีวิตของชุมชน 
   (7) สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา ฯลฯ 
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   (8) น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
   (9) สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น  

(11) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณา 
ค่าตอบแทนพิเศษและสวัสดิการอื่น ๆ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
   ตัวชี้วัด 
   (1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 
   (2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้              
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   (3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
   แนวทางการด าเนินงาน 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาทั้งด้าน
ความเหมาะสม เพียงพอ  
   (2) จัดสรรงบประมาณให้ผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง  
   (3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา เพ่ือสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology               
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data                    
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน              
เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
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   ตัวชี้วัด 
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการด าเนินงาน 

(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต 
เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ  

(2) พัฒนา Digital Platform ด้านการเรียนรู้ ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
   (3) พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน               
ของบุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบตั้งแต่                
การคัดสรร บรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
   (4) พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่
ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การพัฒนา
ฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
   (5) พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 

 
 
ประกอบด้วยนโยบาย 3 ประการ  
 1. ห้องเรียนคุณภาพ  
 2. โรงเรียนคุณภาพ  
 3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ  
โดยมีเกณฑ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ห้องเรียนคุณภาพ ใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ ดังนี้ 
1.1 คะแนนการประเมินห้องเรียนคุณภาพทุกด้าน รวม 100 คะแนน ประกอบด้วย 

1.1.1 ด้านกายภาพ (30 คะแนน)  
          (1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของห้องเรียน  (5 คะแนน) 
          (2) บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  (15 คะแนน) 

นโยบาย”นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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            (3)  บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครู  (10 คะแนน) 
             1.1.2 ด้านคุณภาพครู  (40 คะแนน)   

           (1) การบริหารจัดการชั้นเรียน  (10 คะแนน) 
 (2) การจัดการเรียนการสอน  (20 คะแนน) 
 (3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  (10 คะแนน) 
 1.1.3 ด้านคุณภาพผู้เรียน  (30 คะแนน) 
                ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  (30 คะแนน) 

1.2 ระดับคุณภาพ 
คะแนน  80 คะแนนขึ้นไป  ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 
คะแนน   70 - 79 คะแนน  ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีมาก 
คะแนน  60 - 69 คะแนน  ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดี 
คะแนน   50 – 59 คะแนน  ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า 50  คะแนน  ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ   ปรับปรุง 

1.3 รางวัลห้องเรียนคุณภาพ 
   1.3.1 รางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จะได้รับเกียรติบัตร ดังนี้ 
 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 

ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีมาก 
ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดี 

1.3.2 กรณีครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ ระดับดีเยี่ยม 3 ปี ต่อเนื่อง
ได้รับโล่รางวัลห้องเรียนคุณภาพยั่งยืน 

1.3.3 รางวัลส าหรับโรงเรียนคุณภาพ พิจารณาจากรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

➢ มีห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
                     รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

➢ มีห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 70.00–79.99  
                รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดีมาก 

➢ มีห้องเรียนคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม ร้อยละ 60.00–69.99   
                รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดี 

2. โรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย4 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านกายภาพ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และพร้อมใช้ 
 ค าอธิบาย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องต่างๆ มีความสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ 
บริเวณโรงเรียนมีร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย มีการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด และเป็นระเบียบ 
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ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
  1.1  ความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และพร้อมใช้ของอาคารเรียน อาคารประกอบ 
และห้องต่างๆ 

1.2 ความร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
1.3 ความปลอดภัย 
1.4 การสร้างนิสัยรักความสะอาด เป็นระเบียบ 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านมาตรฐานโรงเรียน 
ค าอธิบายโรงเรียนมีมาตรฐานสูง  มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ พัฒนาผู้เรียนด้านศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 

2.1 การมีมาตรฐานระดับสูง 
2.2 ความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
2.3 การพัฒนาผู้เรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

มาตรฐานที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ และทักษะชีวิต 
 ค าอธิบายโรงเรียนมีการส่งเสรมิพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพ นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรยีน และมีทักษะชีวิต 

3.1 การส่งเสริมพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน 
3.2 การพัฒนาทักษะชีวิต 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ค าอธิบายโรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างหลากหลายวิธี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.1 ความร่วมมือ 
4.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ 
1. คะแนนประเมินโรงเรียนคุณภาพทุกด้านรวม จ านวน 100 คะแนน 

 มาตรฐานที่ 1 ด้านกายภาพ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและพร้อมใช้ คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านมาตรฐานโรงเรียน   คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ และทักษะชีวิต คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 2. เกณฑ์ระดับคะแนน และระดับคุณภาพ ในการประเมินแตล่ะมาตรฐาน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดงันี้ 
 5 คะแนน หรือ ระดับดีเยี่ยม 
 4 คะแนน หรือ ระดับดีมาก 
 3 คะแนน หรือ ระดับดี 
 2 คะแนน หรือ ระดับพอใช้ 
 1 คะแนน หรือ ระดับปรับปรุง 
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3. การตัดสินคุณภาพโดยรวมในการประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดระดับคุณภาพ
โรงเรียนเป็น ดังนี้ 
 คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป มีผลการประเมินเป็น  โรงเรียนคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม   
 คะแนน 70-79 คะแนน มีผลการประเมินเป็น  โรงเรียนคุณภาพระดับ ดีมาก   
 คะแนน 60-69 คะแนน มีผลการประเมินเป็น  โรงเรียนคุณภาพระดับ ดี     
 คะแนน 50-59 คะแนน มีผลการประเมินเป็น  โรงเรียนคุณภาพระดับ พอใช้     
 คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน   มีผลการประเมินเป็น  โรงเรียนคุณภาพระดับ ปรับปรุง     
           4. โรงเรียนที่จะได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพจากส าหนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จะต้องได้มีผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพในระดับ ดังนี้ 
 เกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
 เกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพ ระดับดีมาก 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 
 3.1 ล าดับที่ของผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (KRS) ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา            

   เป้าหมาย  ล าดับที่ 1 – 10  
3.2 ระดับคุณภาพของผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ARS) ของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา        
  เป้าหมาย  ระดับ ดีเยี่ยม 

3.3 ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  เป้าหมาย ระดับ ดีเยี่ยม 

3.4 คะแนนผลการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตเพิ่มข้ึน  
  เป้าหมาย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมิน ITA สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
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ทิศทางการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง             
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ  
ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

   ปณิธาน 

มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่อนาคตเด็กอนาคตชาติ 

  วิสัยทัศน ์

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
เป็นองค์กรช้ันน าสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา 

  พันธกิจ 
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  Q : Quickness    งานว่องไว 
  U : Unity   ร่วมใจสามัคคี 
  A : Accountability  มีความรับผิดชอบ 
  L : Learning    รอบรู้ในงาน 
  I :  Information    ใช้สารสนเทศ  
  T : Teamwork   ทีมเขตเชี่ยวชาญ 
  Y : Yield    ผลงานเป็นเลิศ 
 

 
 
 

 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
2. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ

และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่น              
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสุขภาวะและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย   
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ              
มีส านึกความรับผิดชอบ(Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. นักเรียนมีคุณภาพชวีิตที่ดี มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สถานศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารจัดการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน                
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
และการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

 

 

 

 

 

 

ค่านิยม : QUALITY 

   เป้าประสงค ์
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1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

ยุทธศาสตร์ 1 :  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น

รายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 
   2.2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ            

มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ 4 : จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
4.1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

     4.2  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 

ยุทธศาสตร์ 5 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนา            
อย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ 
 

   ยุทธศาสตร์ 
 

     กลยุทธ ์
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ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   6.2 สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

6.3 สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนทีม่ีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน 
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ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

Base 
line61 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดปี 2562 ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด สพฐ. สพป.นฐ.1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง           

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรจัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ      
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 99 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 
 
 

กลยุทธ์ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4. ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ /
กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. จ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับดี
ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

ร้อยละ 100 90 90 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

6. จ านวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านในระดับ
ดี  ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 90 90 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 

   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

Base 
line61 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดปี 2562 ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด สพฐ. สพป.นฐ.1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career Education) 

1. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่  

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 94.63 >80 100 กลุ่มนิเทศฯ 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และ
มีนิสัยรักการอ่าน 

ร้อยละ 98.4 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

4.ร้อยละผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร มี
ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  
ผ่านในระดับดีข้ึนไป  ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 95.26 90 97 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

5.ร้อยละผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร มี
ผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  
ผ่านในระดับดีข้ึนไป  ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 93.53 90 95 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้าน 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

 -การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ร้อยละ 100 100 100  

 -การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ร้อยละ 100 100 100  

 -การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  ร้อยละ 100 100 100  
7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ        
และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ n/a     กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ n/a   80 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 
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ตัวชี้วัด สพฐ. สพป.นฐ.1 

10. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ       กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

 -ด้านภาษา ร้อยละ -1.93   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5   

 -ด้านค านวณ ร้อยละ -1.23   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5   
 -ด้านเหตุผล ร้อยละ -22.40   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5   
11. คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

ร้อยละ   ร้อยละ 
3  

  กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

 -ด้านภาษา   54.72 57.72   
 -ด้านค านวณ   42.94   45.94   
 -ด้านเหตุผล   47.04   50.04   
12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย
ละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ       กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

 - วิชาภาษาไทย   -20.5   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
 - วิชาคณิตศาสตร์   -4.31   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
 - วิชาวิทยาศาสตร์   -7.31   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
 - วิชาภาษาอังกฤษ   7.04   เพิ่มข้ึนร้อยละ 5  
13. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
สมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน
ขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ร้อยละ n/a 60 60 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

14.  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

ร้อยละ n/a 80 80 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

ร้อยละ n/a   80 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 
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16. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

17. ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study) 

ร้อยละ n/a   100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

18. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

19. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผล
การประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์แต่
ละสมรรถนะตามท่ีก าหนด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
(สื่อสาร/การคิด/แก้ปัญหา/ทักษะชีวิต) 

ร้อยละ n/a > 90 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

20. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์แต่ละ
สมรรถนะตามที่ก าหนด ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 > 90 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

21 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 100   80 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุข 

22. ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

ร้อยละ  n/a 100 100 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

23.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 

24. ร้อยละผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้
ศึกษาต่อในสายอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป (มฐ.3) 

ร้อยละ 60.81 60 
ขึ้นไป 

65 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ :  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม 
1. ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา      
ทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม          
ความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

2. ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนา
ตนเองผ่านระบบ Digital Technology  

ร้อยละ  - 100 100 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

4. ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร 

ร้อยละ 81.51 100 100 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

5. ร้อยละสถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  ร้อยละ  - 100 100 กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

6. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็น
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป มากกว่า 10 
รางวัลขึ้นไป 

 จ านวน
ผลงาน 

10 
รางวัล 

มากกว่า 
10 

รางวัล 

มากกว่า 10 
รางวัล 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ 4.1 (เพ่ิม) โอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
1. สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากร
กลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น 
   ปีการศึกษา 2560 = 50.99 (7,833/15,360) 
   ปีการศึกษา 2561 = 52.36 (8,019/15,315) 

ร้อยละ เพ่ิมข้ึน
1.37 

  เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 

กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 

2. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้า
รับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน (ประถมศึกษาปีที่ 1) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 

3. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 89.16   92.00 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 
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4. อัตราการออกกลางคันลดลง         กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา  - ระดับประถมศึกษา อัตรา ไม่มี ลดลง ไม่มี 

 - ระดับมัธยมตอนต้น อัตรา ไม่มี ลดลง ไม่มี 
5.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) 
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ร้อยละ80 ขึ้นไป (พิการเรียน
รวม เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไป  
ได้แก่ ด้านผู้น า/นักคิด/สร้างสรรค์/นักวิชาการ/ 
นักคณิตศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์/นักภาษา/นักกีฬา/ 
นักดนตรี/นักศิลปิน)  

ร้อยละ n/a >80  >80 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 
90 ขึ้นไป  

ร้อยละ n/a >90  >90 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
8. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
 

ร้อยละ n/a  100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่ท่ีใช้ Digital Technology 
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ n/a   100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  100 100 100  กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงการจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ /
กลุ่มส่งเสริมฯ 
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2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ /
กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม 
เศรษฐกิจสอดคล้องกับหลัก Zero waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1.สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self – 
Assessment Report SAR) ร้อยละ 100 ภายในเวลาที่
ก าหนด และมีผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในภาพรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดี
ขึ้นไป (ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ร้อยละ ยังไม่
ประเมิน 

80 >80 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

3. ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระดับ
คุณภาพ 

n/a ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กลุ่ม
อ านวยการ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency 
Assessment) ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 82.43   90 ขึ้นไป กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ/  
ทุกกลุ่ม 

5. ค่าคะแนนผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (KRS)  

ค่า
คะแนน 

4.68  4.99 กลุ่ม
อ านวยการ 

6. ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ARS) 
ของของ สพป.นครปฐม เขต 1 

ระดับ
คุณภาพ 

รอผล     ดีเยี่ยม กลุ่มนโยบาย
และแผน / 
ทุกกลุ่ม 
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7. ร้อยละของหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ             
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100  100  100 กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้วิจัย
นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหาร 

ร้อยละ n/a  100 100 กลุ่มนิเทศดิด
ตามฯ/ทุกกลุ่ม 

9. ผลงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมาย ประสบความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเป็นแบบ        
อย่างได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน 5 กลุ่ม/หน่วย ขึ้นไป 

จ านวน
ผลงาน  

6 ชิ้น  10 
ชิ้น 

10 ชิ้น กลุ่ม
อ านวยการ 

10. ร้อยละของครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียน
คุณภาพระดับดีมากข้ึนไป 

ระดับ
คุณภาพ 

n/a  - 70 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

11. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพ
ระดับดีมากข้ึนไป 
 

ระดับ
คุณภาพ 

n/a  - 70 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 

กลยุทธ์ 6.2 สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
12. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา       
มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

ร้อยละ 100 90 100 กลุ่มส่งเสริมฯ 

13. ร้อยละของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง 
การให้บริการระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ 86.59 80 
ขึ้นไป  

90 กลุ่ม
อ านวยการ 

14. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ
ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทั้ง  4 ด้าน 
 

ร้อยละ  100 100 100 กลุ่ม
อ านวยการ/
ทุกกลุ่ม 

กลยุทธ์ 6.3 สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ มีอิสระ น าไปสู่
การกระจายอ านาจ 4 ด้าน 
15. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
(มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
ปฐมวัย) และพัฒนาสู่ระดับสากล 

ร้อยละ n/a 80  80 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม ฯ 

16. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทาง
ในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 

ร้อยละ 100  100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 
 



 

 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 75 
 

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

Base 
line61 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดปี 2562 ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด สพฐ. สพป.นฐ.1 

17. โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนลดลงจากปีท่ีผ่านมา จ านวน 0 ลดลง  2 แห่ง กลุม่นโยบายและแผน 
 

18. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 
 

 
 
 



บทที่ 4 
โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ 

ตำมแผนปฏิบัตกิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 



สพฐ. สพป.นครปฐม เขต 1 หน่วยงานอ่ืน
ยุทธศาสตร์  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 626,200                   506,200          120,000               -            
ยุทธศาสตร์  2  พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 9,097,776                 7,346,136       844,580               907,060     
ยุทธศาสตร์  3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 23,941,951               22,936,381      1,005,570            -            
ยุทธศาสตร์  4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 89,664,930               89,437,765      222,790               4,375         
ยุทธศาสตร์  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 171,520                   -                171,520               -            
ยุทธศาสตร์  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4,159,130                 550,980          3,608,150            -            

รวมท้ังส้ิน 126,688,897             120,777,462 5,000,000 911,435 
972,610 

บทท่ี 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายยุทธศาสตร์จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

ยุทธศาสตร์
งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ (บาท)

โครงการส ารอง

โครงการ กิจกรรม งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 76 สรุปงบประมาณรายยุทธศาสตร์



ล ำดับโครงกำร
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. หน้ำเอกสำร

1 การส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม 30,000 30,000 น.ส.นิภารัตน์ เช้ือสาย กิจกรรม 1.2 
หน้า 81

2 การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีสุจริต 90,000 90,000 น.ส.วิไล  คชศิลา กิจกรรม 3.3
หน้า 84

3 การพัฒนาเด็กปฐมวัย 26,000 26,000 น.ส.ณัฐิกา สุริยาวงษ์ กิจกรรม 1.4
หน้า 90

4 พัฒนาผู้เรียนอ่านเก่ง  เขียนดี  มีทักษะการคิดค านวณ 80,380 80,380 น.ส.บงกช ย้ิมหนองโพธ์ิ กิจกรรม 4.2 
หน้า 92

5 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือรองรับการประเมิน PISA 
2019

20,000 20,000 นางจรรยาพร 
ยอดแก้ว /น.ส.
ณัฐิกา สุริยาวงษ์

กิจกรรม 9.4
หน้า 96

6 โครงการ" ผอ..พบเพ่ือนครู" มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 116,200 116,200 น.ส.นิภารัตน์ เช้ือชาย โครงการ 13
หน้า 99

7 โครงการลับคมครู มุ่งสู่บันไดความส าเร็จ 22,000 22,000 น.ส.ณัฐิกา สุริยาวงษ์ โครงการ 14
หน้า 99

8 โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการจัดการเรียนรู้แนว
 Active Learning

30,000 30,000 น.ส.นิภารัตน์
เช้ือชาย

โครงการ 15
หน้า 99

9 โครงการพัฒนาทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และส่ือสาร
ภาษาท่ีสาม

120,000 120,000 นางพัตรา 
เมฆประยูร/
นายประพนธ์ 
สะสมทรัพย์

โครงการ 16
หน้า 100

10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
 ปีการศึกษา 2562 

400,000 400,000 น.ส.สุกฤตภัทร
ใจร่ืน

โครงการ 17
หน้า 100

11 โครงการการขับเคล่ือนแผนการจัดการศึกษาแนะแนว
เพ่ือการมีงานท า

30,000 30,000 นางจรัสพักตร์  
ชูพิพัฒน์)

โครงการ 18
หน้า 100

12 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 20 ปี 17,400 17,400 นางพะเยาว์ เอ่ียมสอาด กิจกรรม 
1.2/1)หน้า 103

13 รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ท่ัวไปและลูกจ้างช่ัวคราวให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

100,000 100,000 (น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์) กิจกรรม 1.3./2)
หน้า 104

14 การประเมินศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายข้าราชการครูฯ ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

 15,300  2,455 12,845 นางเพชรรุ่ง เอ่ียมธนพรรณ กิจกรรม 1.3/3)
หน้า 104

15 การตรวจเย่ียมและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
โรงเรียน, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนท่ีไม่มี
ผู้อ านวยการโรงเรียน
และข้าราชการครู

60,000 30,000 30,000  นางเพชรรุ่ง เอ่ียมธนพรรณ กิจกรรม 1.4
หน้า 104

สรุปงบหน้ำกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมและแผนกำรใข้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 77 งบหน้าโครงการ/กิจกรรม



ล ำดับโครงกำร
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. หน้ำเอกสำร

สรุปงบหน้ำกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมและแผนกำรใข้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

16 การประเมินลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

3,600 3,600 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 1.7 
หน้า 106

17 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
 มีและเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ 
(ว21/2560)

39,900 39,900 นางเสริมสุข ประดิษฐข า กิจกรรม 1.8 
หน้า 106

18 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online 75,600 75,600 นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ กิจกรรม 2.1/2) 
หน้า 107

19 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ 336,700 336,700 นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ กิจกรรม 2.4
หน้า 108

โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (12 คร้ัง) 244,300 44,300 100,000 100,000 นางพชรภรณ์ เอกสินธ์ุ/ โครงการ 6
นางวิไล เรียนทัพ หน้า 112

21 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งพ่ีเล้ียงพิการ จ านวน 4 ราย 
ประจ าเดือนตุลาคม 2561

37,800 37,800 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 5.8/1)
หน้า 113

22 ค่าจ้างครูข้ันวิกฤต ต.ค.-พ.ย.61 เดือนละ 15,750.-          
จ านวน 1 ราย(ประกันสังคม750.-)

31,500 31,500 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 5.8/2)
หน้า 113

23 ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  พ.ย 61- ม.ค.62 3 เดือนๆละ9,450.- 
(ต่อศักด์ิ) 9000+ประกันสังคม

28,350 18,900 9,450 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 5.8/3) 
หน้า 113

24 ค่าจ้างครูธุรการเดือนพ.ย 61 (2 ราย ) 15,120 15,120 น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์ กิจกรรม 5.8/4)
หน้า 113

25 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 35,000 35,000 นางสมพร ศรีวราสาสน์ กิจกรรม 4.2
หน้า 116

26 โครงการ ICT เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2562

138,000 138,000 นางยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ โครงการ 7
หน้า 118

27 ค่าเช่าโปรแกรมรักษาความปลอดภัย firewall Fortigate 60c 
ส าหรับ Server ของสพป. นครปฐม เขต 1

14,000 14,000 น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง  กิจกรรม 7.4
หน้า 119

28 จัดประชุมพิจารณาจัดสรรงบลงทุน ปี 63 17,790 17,790 นางสมหมาย ดอกจันทน์
กิจกรรม 8.1
หน้า 119

29 ตรวจสอบข้อมูลส่ิงก่อสร้างสถานศึกษา B-OBEC 18,000 18,000 นางสมหมาย ดอกจันทน์
กิจกรรม 8.2
หน้า 119

30 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School )
 ปีงบประมาณ  2562

70,000 70,000 นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์ โครงการ 2
หน้า 124

31 การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
สู่สถานศึกษาอย่างย่ังยืน

101,520 101,520 นายประพนธ์  สะสมทรัพย์ กิจกรรม 3.2
หน้า 125

32 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

30,000 30,000 นางวิไล  คชศิลา กิจกรรม 1.2 
หน้า 129

33  ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

34,800 34,800 นางวิไล  คชศิลา กิจกรรม 1.4
หน้า 130

20

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 78 งบหน้าโครงการ/กิจกรรม



ล ำดับโครงกำร
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. หน้ำเอกสำร

สรุปงบหน้ำกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมและแผนกำรใข้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

34 โครงการการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 180,000 20,000 100,000 60,000 นางจรรยาพร ยอดแก้ว โครงการ 2
หน้า 130

35 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2562

35,000 35,000 นายดุสิต หังเสวก กิจกรรม 2.5
หน้า 131

36 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ระดับอ าเภอ (1 ต าบล
1 โรงเรียนคุณภาพ)  (สพฐ.)

3,505 3,505 นางสมพร เมืองแป้น กิจกรรม 4.2
หน้า 132

37 โครงการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 334,100 334,100 น.ส.วิไล คชศิลา โครงการ 6
หน้า 134

38 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 109,780 89,850 19,930 น.ส.สุพิชฌาย์ 
นราทอง

กิจกรรม 7.1
หน้า 135

39 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงินและพัสดุ
ในสถานศึกษา

99,000 99,000 นายสุธี  เพ่ิมพูนขันติสุข กิจกรรม 7.2
หน้า 136

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 15,800 15,800 นางพชรภรณ์ เอกสินธ์ุ กิจกรรม 7.7

เก่ียวกับมาตรฐาน การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ /นางวิไล เรียนทัพ หน้า 137

41 การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสพป.ด้าน
ระบบการส่ือสารการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
สพป.นครปฐม เขต 1 ผ่านระบบ Internet

30,000 30,000 นางเบญญพัฒน์
สุอมรา กิจกรรม 7.8
หน้า 138

42 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้วยกิจกรรม 5 ส.

10,000 10,000 นางสมใจ กายเย็น กิจกรรม 7.9 
หน้า 138

43 เติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์สู่องค์กร 12,290 12,290 นางพชรภรณ์ เอกสินธ์ุ กิจกรรม 7.11
หน้า 139/นางวิไล เรียนทัพ    หน้า 139

44 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนมาตรฐาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

35,500 35,500 นางสมใจ กายเย็น โครงการ 8
หน้า 139

45 ประชุม custer ช้ีแจง ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ ภาค 
ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

4,325 4,325 นางสมพร เมืองแป้น กิจกรรม 10.3
หน้า 142

46 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562

78,600 78,600 น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง โครงการ 12
หน้า 143

47 โครงการบริหารจัดการส านักงาน/ด าเนินงานตามนโยบาย
เร่งด่วน
 -งบประจ า (บริหารจัดการส านักงาน/ค่าสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ 2,295,450 2,295,450 นายสุธี เพ่ิมพูนขันติสุข กิจกรรม 13.1
 -ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างช่ัวคราว สพป.นครปฐม เขต 1
 (2 คน)

หน้า 143

  -ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (1 คน)
48  -งบส ารองส าหรับด าเนินงานตามนโยบายของสพป.นครปฐม 

เขต 1/สพฐ./ศธ./รัฐบาล 
  

300,000 300,000 นางสมพร เมืองแป้น กิจกรรม 13.2
หน้า 144

5,972,610 443,820 3,198,690 1,037,900 1,292,200 รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 79 งบหน้าโครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของขาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

1.1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
        ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
        คุณลักษรณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

1.2.2 จ านวนผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพีงประสงค์ผ่านในระดับดีข้ึนไป ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป (มฐ.3)
1.2.3 จ านวนผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพีงประสงค์ผ่านในระดับดีข้ึนไป ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป (มฐ.3)
1.2.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

1.2.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 80 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม สถานศึกษา โดย สพฐ   -โรงเรียน 121 แห่ง  / / /  / / /  / / /
1.1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   -นักเรียนทุกคน รอจัดสรร รอจัดสรร

  - การสร้างคนดี ให้บ้านเมือง  นร.กลุ่มเป้าหมายตามท่ี 
สพฐ.ก าหนด

 - การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  รอจัดสรร รอจัดสรร

 -ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนและแนวทางการด าเนินงานส าหรับทีม
เคล่ือนท่ีเร็ว (Roving Teams:RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่าง
วันท่ี 1-3 ธ.ค. 61  ณ  รร.ริเวอร์ไซด์ กทม.

 1,200 1,200 

1.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม
 -ประชุมทางไกลทบทวนหลักสูตรฯ และแนวทางการวัดประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา
-ประชุมปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
-ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ
-ประเมินผลตามเคร่ืองมือ
 -สรุป รายงานผลโครงการ



โรงเรียน 121 แห่ง
ศึกษานิเทศก์ 
สพป.นครปฐม เขต 1 
ทุกคน
(ครู /คณะท างาน 130 คน/
เวลา 1 วัน) 

 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ีย ป.6
 และป.3 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี
ข้ึนไป
2. ร้อยละ 100 นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีสังคมต้องการ 
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนด และผ่านการ
ประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

30,000 30,000  /  / น.ส.นิภารัตน์
 เช้ือสาย

1.3 การพัฒนาโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ (วิถีพุทธ)
 -จัดอบรม Coach (ครู และพระ/ผู้น าศาสนา) โครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ
 -พัฒนาโครงงานคุณธรรม ในพ้ืนท่ีจริง

 1. ครูและพระเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เขตละ 2 รูป/
คนกลุ่มเป้าหมายท่ี สพฐ.
ก าหนด

ครูและพระ/ผู้น าศาสนา ท่ีได้รับ
การอบรม Coach โครงงาน
คุณธรรม ได้ผลการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาละ 1 ผลงาน

รอจัดสรร รอจัดสรร   / / /  / / /  / / / น.ส.นิภารัตน์
เช้ือชาย

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 (น.ส.นิภารัตน์
 เช้ือสาย)

 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และ 
นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาในแต่ละ
กิจกรรม

  - ร.ร.กลุ่มเป้าหมาย 1 
แห่ง  
 - ศึกษานิเทศก์  1 คน
 - นร.กลุ่มเป้าหมายท่ี 
สพฐ.ก าหนด

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 81 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 2. คณะพระวิทยากร และ
ผู้รับผิดชอบจาก

1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 85  
ได้เรียนรู้หลักการพัฒนาโครงงาน
คุณธรรม
2.คณะพระวิทยากร และ
ผู้รับผิดชอบจาก สพท. จ านวน 20 
สายๆละ 3 รูป/คน (60 รูป/คน) 

1.4 จัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม ระดับประเทศ
  - คัดเลือกโรงเรียน รับโล่พระราชทานจากในหลวงรัชการท่ี 9 , รัช
การท่ี 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม
จ านวน/ประเภทรางวัลท่ีก าหนด

 สพท.จ านวน 20 สายๆ ละ
 3 รูป/คน (60 รูป/คน)

1. ครู ผู้เรียนเจ้าของโครงงาน
คุณธรรมร้อยละ 90 จากจ านวน
เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ระดับประเทศ 
 

น.ส.นิภารัตน์
เช้ือชาย

 -บันทึกความส าเร็จโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 - เผยแพร่หนังสือบันทึกความส าเร็จโครงงานคุณธรรม ทุกโรงเรียน

 1.โรงเรียนท่ีได้รับการ
คัดเลือก โครงงานคุณธรรม
 2.โรงเรียน 121 แห่ง

2. มีโครงงานคุณธรรมซ่ึงมีคุณภาพ 
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทาน
โล่ รัชกาลท่ี 9, รัชกาลท่ี 10 และ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ตามจ านวน/
ประเภทรางวัลท่ีก าหนด

1.5 ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจ าปี 2562

โรงเรียน 121 โรง ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย

รอจัดสรร รอจัดสรร  /  / 

  -ประชุมคณะท างานพัฒนางานสภานักเรียนในโรงเรียน
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานสภานักเรียนในโรงเรียน
ทุกโรงเรียน

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
 (นางจรัสพักตร์
ชูพิพัฒน์)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 82 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 -ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
จัดกิจกรรม
 - ประกวดกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือมอบรางวัล เกียรติบัตร
(ระดับเขต)
 -ติดตามการด าเนินงานและสรุปผลรายงาน
1.6 สนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  - จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้เทนราษฎร
 -สถานศึกษาจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้เทนราษฎร (ใช้เงินโรงเรียนละ 2000-)
 -สรุปผลและรายงานการการใช้จ่ายเงิน

โรงเรียน 121 โรง ร้อยละ 100 สถานศึกษาจัดกิจกรรม
6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

248,000 248,000 กลุ่มอ านวยการ
(นางพชรภรณ์
เอกสินธ์ุ)

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 257,000 257,000  / / /  / / /  / / /  / / /
 2.1  อบรมลูกเสือด้านภัยยาเสพติดค่ายทักษะชีวิต (ภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่)
  -สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
ถึงพิษภัยยาเสพติด และการป้องกันภัยคุกคาม
 -สร้างทักษะให้กับนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

  -ร.ร.ขยายโอกาส 19 ร.ร. 
 -นักเรียน 190 คน
 - ครูและเจ้าหน้าท่ี 30 คน

2.2 คัดเลือกผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข/การชับเคล่ือนงานด้านยาเสพติด/สารเสพติด
2.3 รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาเร่ืองเหล้าและบุหร่ีในสถานศึกษา
 -ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับภัยจากยาเสพติดให้ลูกหลานและเครือข่าย
ผู้ปกครองและประชาชนทราบ2.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
(นางอภิรมย์
 คุณารักษ์)

 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
 ความเข้าใจ เก่ียวกับโทษพิษภัย 
การป้องกันการแก้ปัญหายาเสพติด 
สารเสพติดต่างๆ
 2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
 ความเข้าใจเก่ียวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะเต็มตามศักยภาพ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 83 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 
 Transparency Assessment Online : ITA Online)

 1. บุคลากรในสพป.
นครปฐม เขต 1 ทุกคน
2. โรงเรียน 121 แห่ง

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 (น.ส.วิไล คชศิลา,/
ทุกกลุ่ม

 3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย สพฐ.

สพป. นครปฐม เขต 1 จ านวน 4 คน

 3.2 ขับเคล่ือน กระตุ้น และให้ค าปรึกษาในการเตรียมความพร้อมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.3 การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต
 -ประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างน้อย 2 คร้ัง
 -ศึกษาดูงานหน่วยงาน องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการ
 -นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการ
 -แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีดี

 
อย่างน้อย 2 คร้ัง บุคลากร
ใน สพป. นครปฐม เขต 1 
60 คน
จ านวน 20 คน 
เดือนละ 1 คร้ง
ปีละ 2 คร้ัง

 1. บุคลากรทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถในการ
ด าเนินงานตามระบบบริหารจัดการ 
"สุจริต"
2. ร้อยละ 10 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
คะแนนผลการประเมิน "เขตสุจริต" 
สูงข้ึน

90,000 90,000 /// /// /// /// น.ส.วิไล คชศิลา

 3.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 โรงเรียน 121 แห่ง

 1. ค่าคะแนนเฉล่ียการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ปี 2562 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
2. บุคลากรใน สพป. นครปฐม เขต 
1 ร้อยละ 100 มีจิตส านึกและ
ปฏิบัติหนาท่ีด้วยความช่ือสัตย์สุจริต

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 84 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 -สรุปและรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดย สพฐ.

3.5 โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / / (น.ส. วิไล คชศิลา)
 -การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย สพฐ.

 ผู้รับผิดชอบ สพป.
นครปฐม เขต 1
จ านวน 1 คน

 -โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ตามโครงการ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน

 สพป.นครปฐม เขต 1 รอจัดสรร รอจัดสรร

3.6 การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / /
 -การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
 - พิธีมอบรางวัลโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส 
 -สรุปผลการด าเนินงานและการถอดบทเรียนโรงเรียนสุจริตพระราชทาน

 1.' โรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
1 แห่ง
2. เครือข่ายโรงเรียน สุจริต
ร้อยละ 10 (12 แห่ง)
โรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน

4 โครงการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย

 โรงเรียน 121 แห่ง  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกันและปราบปราม

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 (น.ส.วิไล คชศิลา)

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 (น.ส.วิไล คชศิลา)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 85 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 4.1 สพฐ.พัฒนาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ
 พ.ศ. 2562

 ผู้รับผิดชอบ สพป.นครฐม 
เขต 1 จ านวน 1 คน

 ทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี
จิตส านึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ร้อยละ 80

4.2 พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

 โรงเรียน 121 แห่ง

4.3 การถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” (ภายใต้ช่ือ เยาวชนไทยหัวใจ STRONG)

 โรงเรียน 121 แห่ง

4.4 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  โรงเรียน 121 แห่ง
4.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen)  โรงเรียน 121 แห่ง
4.6 กิจกรรมผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ัน รณรงค์สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต4.7 การขับเคล่ือนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption
 Education) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 โรงเรียน 121 แห่ง

4.8 นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตของ
โรงเรียนในสังกัด สพท.

 โรงเรียน 121 แห่ง

 4.9 การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริต 
(โดย สพฐ. ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงบประมาณ)

 โรงเรียน 121 แห่ง

 4.10 แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
 จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ระดับภูมิภาค/ระดับประเทศ

 โรงเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก

 

626,200 506,200 120,000 - รวมท้ังส้ิน   (บาท)
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ยุทธศำสตรท์ี่ 2 
พัฒนำผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

มุ่งสู่ควำมเป็นเลศิ 
  



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษา
    เพ่ือการมีงานท า (career Education)
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

2.1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
       เป็นรายบุคคลสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนท่ี

กลยุทธ์ 2.2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

2.2.2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน

2.2.5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นด้าน
        - การรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy)
        - การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (mMathematical Literacy)
        - การรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
2.2.6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสารอังกฤษ และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.7 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อยู่ระดับดีข้ึนไป
2.2.8 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

         - ด้านภาษา

2.2.1 ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการสมวัย

2.2.9 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านค านวน และด้านเหตุผล 
        ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป

2.2.3 ร้อยละ 97 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนผ่านในระดับดีข้ึนไป ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป (มฐ.3)
2.2.4 ร้อยละ 95 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรมีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ผ่านในระดับดีข้ึนไป ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป (มฐ.3)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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         - ด้านค านวณ
          - ด้านเหตุผล

2.2.10 คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบความสารมารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติข้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (มฐ.3)
         - ด้านภาษา
         - ด้านค านวณ
         - ด้านเหตุผล
2.2.11 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา
         - วิชาภาษาไทย
         - วิชาคณิตศาสตร์
         - วิชาภาษาไทย
         - วิชาอังกฤษ

2.2.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA

2.2.15 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning)
2.2.16  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน (IS : Independent Study) 

2.2.20 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์

        (ส่ือสาร/การคิด/แก้ปัญหา/ทักษาชีวิต)

2.2.17 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
         และภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เร่ืองการอ่านต้ังแต่ระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA     

2.2.18 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตามท่ีก าหนด ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป

2.2.19 ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์แต่ละสมรรถนะตามท่ีก าหนด ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป

2.2.14 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  
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กลยุทธ์ 2.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2.3.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

2.3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2.3.3 ร้อยละผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป (มฐ.3)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียน 121 แห่ง รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /

1. 1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 / / /  / / /  / / /

 -สพฐ.พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 ศึกษานิเทศก์ และครู 
กลุ่มเป้าหมาย

 / / /  / / /  / / /

 -ต่อยอดการสัมมนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธักราช 2560

 ครูปฐมวัย รร 121 แห่ง รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /

1.2 อบรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองปฐมวัยเพ่ือการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวัย

 ผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผู้ปกครองได้รับการอบรม
เร่ืองความส าคัญของการเล่นตาม
หลักการพัฒนาสมอง

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /

1.3 การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและการประเมินผล  โรงเรียน 121 แห่ง  / / /  / / /  / / /

 -สพฐ.พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และ
จัดพิมพ์เอกสาร

 / / /  / / /  / / /

 -ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /

 -นิเทศติดตามจากส่วนกลาง  / / /  / / /  / / /

1.4 การพัฒนาเด็กปฐมวัย (149,980)
 -อบรมทางไกลพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 
(งบสสวท.123,980)
 

1. โรงเรียน 121 โรง
2. ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน

 1. ครูปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 90 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
รายด้านระดับดีข้ึนไป

149,980 26,000 123,980  / / /  / / /  / / / (น.ส.ณัฐิกา
สุริยาวงษ์)

 -ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลาย (งบ สพฐ)

3.ร้อยละ 80 ครูปฐมวัยมีความสามารถ
ในการใช้เคร่ืองมือประเมินพัฒนาการได้
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนท่ี
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้รับการ
ประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

1. นักเรียนปฐมวัยร้อยละ 100 
มีพัฒนาการสมวัย
2. ร้อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์ปฐมวัย 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ได้รับการพัฒนา

กลุ่มนิเทศติดตามฯ
(น.ส.ณัฐิกา
สุริยาวงษ์)
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 -ส่งเสริมการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้
เหมาะสมกับบริบท และมีคุณภาพ
- ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

4.ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
ให้สอดคล้องบริบท

2 โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ปีงบประมาณ 2562

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /

 2.1 พัฒนาวิทยากรแกนน าโครงการ "บ้านนักวิทยาสาสตร์น้อย
ประเทศไทย" (LNและLT) เพ่ือเป็นวิทยากรพ่ีเล้ียง
2.2 สร้างความเข้มแข็งและขยายโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย
2.3 นิเทศติดตามโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ

2.4 การรับตราพระราชทานสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

5,000 5,000  / / /

 2.5 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักโรงเรียนเครือข่ายร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหัวข้อสะเต็มศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท่ีย้ังยืน
 2.6 พัฒนาโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2.7 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน

 สพป.นครปฐม เขต 1 /
โรงเรียนในสังกัด

 / / /  / / /  / / /

3  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

  / /  / / /  / / /  / / /

 3.1 จัดการแข่งขันทางวิชาการ ความสามารถผู้เรียนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบแรก   ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

33,400 33,400 

  - นร. ได้รับการประเมิความสามารถ
ด้านคณิต วิทย์ ระดับนานาชาติ

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ
(นางจรรยาพร 
ยอดแก้ว)

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
(น.ส.สุกฤตภัทร 
ใจร่ืน)

1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2. ศึกษานิเทศก์และ ครู 
กลุ่มเป้าหมาย

 1. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ (LN) และ
ครูวิทยากรเครือข่าย (LT)ท่ีได้รับการ
พัฒนาและสามารถขยายผลให้กับ
โรงเรียนในโครงการได้
2.โรงเรียนได้รับตราพระราชทาน "บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ิมข้ึน

 สพป.นครปฐม เขต 1
 และนักเรียนใน รร 
เขตพ้ืนท่ี 
อ.เมือง ก าแพงแสน
และ ดอนตูม
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 3.2 สนับสนุน สพป./สพม. พัฒนาต่อยอดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ
รอบสอง ระดับประเทศ

รอจัดสรร รอจัดสรร

 3.3 สรุป ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
4.1 พัฒนาภาษาไทย โดย สพฐ.
 -การพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย
 - รักษ์ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
 - แข่งขันทักษะภาษาไทยครูและนักเรียน

 โรงเรียน 121 แห่ง  1.ผลการทดสอบความสามารถของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษา และ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) วิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
3 จากฐานเดิม

รอจัดสรร  รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ฯ 
(น.ส.บงกช 
ย้ิมหนองโพธ์ิ)

 - คัดเลือกศึกษานิเทศก์และโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดย สพฐ.

 2.นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการ
ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 พัฒนาผู้เรียนอ่านเก่ง  เขียนดี  มีทักษะการคิดค านวณ 1. นักเรียน จ านวน 121 คน 1. ร้อยละ 90 ของครูภาษาไทย คณิต โรงเรียน 80,380 80,380 / / / / / / กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 -อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างส่ือ  และเทคนิคการสอน ส่งเสริมทักษะ
การอ่าน

2. ครูภาษาไทย/คณิตศาสตร์ ในสังกัด สพป. นครปฐม เขต 1 สามาถ (น.ส.บงกช

การเขียน ทุกคน สร้างส่ือ/นวัตกรรม และเทคนิคการสอน ย้ิมหนองโพธ์ิ)
 -จัดท าคลังความรู้  แบบฝึก แบบทดสอบส่งเสริมทักษะการอ่าน 
การเขียน

3. นักรียนในโรงเรียนทุกคน ท่ีส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน การเขียน

ผ่าน Facebook นิเทศ.นฐ1 และการคิดค านวณ
 - อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการสอนทักษะการคิดค านวณ 2. ร้อยละ 3 นักเรียนในระดับการศึกษา
 -จัดท าคลังความรู้  แบบฝึก แบบทดสอบส่งเสริมทักษะการคิด
ค านวณผ่านส่ือทางไกล
 -นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้/สรุปผล

ข้ันพ้ืนฐานในสังกัด มีทักษะด้านการ
อ่าน/เขียน/คิด และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3
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4.3 ประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 (RT) ปีการศึกษา 2561   (129,603.-)
 -แจ้งสถานศึกษาน าข้อมูลพ้ืน  ฐานนักเรียน ช้ัน ป.1 เข้าระบบ NT
 Access
 -ประเมินการอ่านข้อเขียนนักเรียน ช้ัน ป.1 ทุกคน
 -น าผลทดสอบเข้าสู่ระบบ /ประกาศผลสอบ NT Access

1. โรงเรียน 121 แห่ง
2. นักเรียนช้ัน ป.1 จ านวน 
3,930 คน

 ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้

129,608 129,608  / /  / / / กลุ่มนิเทศติดตาม 
ฯ(นส.บงกช
ย้ิมหนองโพธ์ิ)

4.4. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
5 โครงการ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ (เวทคณิต) โดย สพฐ.
 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ี 
สพฐ. ก าหนด

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
(น.ส.วิไล คชศิลา)

 -สพฐ.จัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 -การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาท่ีส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย สพฐ.

 -พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 -พัฒนาคู่มือเวทคณิต ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
 -อบรมเผยแพร่เวทคณิต โดย สพฐ.

 -จัดท าเป็นส่ือเผยแพร่ เช่น DLIT DLTV TEPE online  โรงเรียน 121 แห่ง
 -จัดท าฐานข้อมูลการใช้เวทคณิต  ศึกษานิเทศก์ และครู 

กลุ่มเป้าหมาย
6 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 

Education) ร่วมกับ สสวท.
 1.โรงเรียนศูนย์อบรม
ร.ร. อนุบาลนครปฐม

 1.นักเรียน ร.ร.กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ิมสูงข้ึน

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ
(นส.วิไล  คชศิลา)

 ร้อยละ 70 ของผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัด 
สพฐ.ทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียน
คณิตศาสตร์สูงข้ึนอย่างน้อย
ร้อยละ 3
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 6.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  โดย สพฐ  2.โรงเรียน 10 แห่ง

 6.2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  โดย สพฐ
 6.3 พัฒนาส่ือการเรียนรู้และส่ือออนไลน์เก่ียวกับสะเต็มศึกษา โดย
 สพฐ.

6.4 การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จ านวน 5 รุ่น ดังน้ี
     1) ครูพ่ีเล้ียง
     2) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
     3) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
     4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย

 
 

6.5 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีก ากับติดตาม โครงการขับเคล่ือนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา

 สพป.นครปฐม เขต 1 รอจัดสรร รอจัดสรร

  - ประชุมช้ีแจงการอบรมทางไกล  ศน.สพป. 1 คน 1,000 1,000 /
  - อบรมครูสะเต็มด้วยระบบทางไกล
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดยเป็นศูนย์อบรม

 ผู้บริหาร 1 คน ครูพ่ีเล้ียง 1
 คน

27,000 27,000  / / /  / / /

ระดับประถมศึกษาตอนตอน ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา
ตอนต้น  27,000.-
6.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

7 โครงการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ปีการศึกษา 2561

150,128 147,248    /  / / /  / / /

7.1 ประชุมช้ีแจงศูนย์สอบในการจัดท าแผนการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ

2,880 

7.2 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน แต่งต้ังคณะกรรมการ /
ประชุม/ส่งมอบข้อสอบ ฯ

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ 
(น.ส.ณัฐิกา
 สุริยวงษ์)

 2. ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความความเข้าใจและ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบายสะเต็มศึกษา (STEM 
education) ได้อย่างมีคุณภาพ

 1.นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการ
ประเมินความพร้อมใน 3 ด้าน
2.ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน 
3 ด้าน ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด

 1.นร.ช้ัน ป.3 จ านวน 
3,689 คน
2. โรงเรียน 121 แห่ง
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7.3 ด าเนินการจัดสอบตามตารางและก าหนดการ    /
7.4 ตรวจค าตอบข้อเขียน /ส่งกระดาษค าตอบไป สพฐ.
7.5 สังเคราะห์ผลการสอบและน าผลรายงานและวางแผนพัฒนา
ต่อไป

8 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
8.1 เตรียมความพร้อมทุกด้าน /แต่งต้ังคณะกรรมการ /ก าหนด
สนามสอบ/ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดสอบอย่างถูกต้อง
ตามแนวทางให้เกิดความโปร่งใส
8.2 ด าเนินการจัดสอบโดยสนามสอบ 
 - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วันท่ี 2 ก.พ.62
 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วันท่ี 2 - 3 ก.พ.62

783,080 783,080  / /  ///  /// กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ฯ(นางจรรยาพร
ยอดแก้ว)

 8.3 ศูนย์สอบรวมรวมกระดาษค าตอบและเอกสารการสอบส่งมอบ
 สทศ.

    /  / /

 8.4 รายงานผลการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณให้ สทศ. 5-9 กพ.

 8.5 จัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน(O-NET)
 8.6 น าผลไปใช้พัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอด  / /

9 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ประเมิน PISA 2021

 โรงเรียนขยายโอกาส
 จ านวน 19 แห่ง

 นักเรียนสมรรถนะการเรียนรู้เร่ืองการ
อ่านต้งแต่ระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ
 2)ตามแนวทาง PISA

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
(นางจรรยาพร

1.สนามสอบจัดสอบได้มาตรฐานตาม
คู่มือการจัดสอบ
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 
ได้รับการทดสอบตามแนวทางท่ีก าหนด
2. นร. ช้ัน ม.3 ในโรงเรียนทุกสังกัด
(ยกเว้น รร.มัธยมศึกษา)ในเขตอ าเภอ
เมืองนครปฐม ก าแพงแสน 
และดอนตูม ทุกคน

1. นร. ช้ัน ป.6 ในโรงเรียน
ทุกสังกัดในเขตอ าเภอเมือง
นครปฐม ก าแพงแสน และ
ดอนตูม ทุกคน
2. นร. ช้ัน ม.3 ในโรงเรียน
ทุกสังกัด(ยกเว้น รร.
มัธยมศึกษา)ในเขตอ าเภอ
เมืองนครปฐม ก าแพงแสน 
และดอนตูม ทุกคน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 95 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

9.1 พัฒนาคลังข้อสอบวัดสมรรถนะส าคัญ ด้านการรู้เร่ืองการอ่าน 
การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ PISA-style 
ตามกรอบการประเมิน PISA 2021 โดย สพฐ.

 ผู้รับผิดชอบ สพป.นครปฐม
 เขต 1
จ านวน 2 คร้ัง 

 เอกสารทางวิชาการบทเรียนจาก PISA 
2018 สู่การเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน PISA 2021

ยอดแก้ว)

 9.2 ถอดบทเรียนกระบวนการเตรียมความพร้อมเชิงบูรณาการ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA 2018)

 1.ครูผู้สอนและบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายการสอบ 
PISA 2018 

 จ านวนบุคลการทางการศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะการสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ด้วยระบบการสอบแบบ 
online

 9.3 พัฒนาสมรรถนะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบการ
สอบแบบ online เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 
2021 ระดับสถานศึกษาแกนน า

สพป.นครปฐม เขต 1 และ 
รร กลุ่มเป้าหมาย 2 แห่ง

ส่ือเสริมสมรรถนะการรู้เร่ืองการอ่าน
บูรณาการผ่านสถานการณ์ในแบบวัด
สมรรถนะการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ และ
การรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ รูปแบบ
PISA-Style เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

รอจัดสรร รอจัดสรร

9.4 พัฒนาผู้เรียนเพ่ือรองรับการประเมิน PISA 2019               -
 พัฒนาครูสร้างประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA
 -จัดท าส่ือการสอนและการประเมินตามแนวทาง PISA
 -นิเทศ ติดตามผลการพัฒนา
 -สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

ครูสอนช้ัน ม.3 วิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร 19 โรงเรียน

1.ครูร้อยละ 100 มีความเข้าใจและ
สามารถน าองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการ
เตรียมความพร้อมสอบ PISA 2021
2.นักเรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้เร่ือง
การอ่านต้ังแต่ระดับข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป
(ระดับ2) ตามแนวทางของ PISA      
ร้อยละ 60

20,000 20,000  / / /  / / /  นางจรรยาพร 
ยอดแก้ว

10 โครงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

1. สพท 60 เขต  
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

1.นักเรียนได้แสดงความสามารถใน
กิจกรรมท่ีก าหนด ร้อยละ 100

7,000,000 7,000,000  / / /  / / / 1.กลุ่มส่งเสริมจัด
การศึกษา
2.กลุ่มนิเทศฯ

10.1 เตรียมความพร้อมจัดงาน จ านวน 5,000 คน 2.สพป.และโรงเรียนในสังกัดมีผลการ / / /
/ / /

3.โรงเรียน 121 
แห่ง

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 96 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

10.2 จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจัดกิจกรรมส่วนกลาง 3. โรงเรียนทุกโรงใน แข่งขันเพ่ือเป็นสารสนเทศในการ
และศูนย์การแข่งขัน  เพ่ือใช้ในการจัดงานและจัดการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

กิจกรรมท่ีรับผิดชอบ
 สพป.นครปฐม เขต 1=2,746,900.-
 สพป.นครปฐม เขต 2=1,617,900.-
 สพม.9   = 2,635,200.-

3. มีเครือข่ายความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน 20 จังหวัด 60 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

10.3 จัดการประกวด/แข่งขัน กิจกรรม 511 กิจกรรม ในภาคกลาง
และตะวันออก(ระดับชาติ) จากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 48 เขต และ เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 12 เขต จาก 
20 จังหวัด ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน
10.4 ประเมินผลและรายงานผลการจัดงาน

1.โรงเรียนในเขตจังหวัด
นครปฐมท่ีเป็นศูนย์แข่งขัน
2.ผู้บริหาร ครู และบุลากร
ทางการศึกษา หน่วยงาน
และผู้สนใจ ในภาคกลาง
และภาคตะวันออก20
จังหวัด รวม 15,000 คน

25- 
27 

ธค.61

  ///

11 โครงการขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / /

 11.1 พัฒนาศึกษานิเทศก์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศ
 Active Learning เพ่ือความย่ังยืนในยุคประเทศไทย 4.0 โดย 
สพฐ. 4 ภูมิภาค 
 11. 2 จัดท าแนวทางและเคร่ืองมือนิเทศ Active Learning เพ่ือ
ความย่ังยืนในยุคประเทศไทย 4.0
 11.3 นิเทศช่วยเหลือเป็นพ่ีเล้ียง (Coaching) 
 11.4 ถอดบทเรียน/แลกเปล่ียนเรียนรู้/คัดเลือก Best Practice 
การจัดกิจกรรม Active Learning ของโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ฯ(นายดุสิต หัง
เสวก)

1. ศึกษานิเทศก์ สพป.
นครปฐม เขต 1
2. โรงเรยน 121 แห่ง

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
สพฐ.งานวิจัย

1. ร้อยละศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความ
เข้าใจในการนิเทศเพ่ือสร้างความย่ังยืน
ในยุคประเทศไทย 4.0 
2. ร้อยละศึกษานิเทศก์ มีเคร่ืองมือ 
แผนนิเทศและด าเนินการนิเทศเพ่ือ
สร้างความย่ังยืนในยุคประเทศไทย 4.0
 3. สพท.และโรงเรียนมี Best practice
 ผลด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ ผ่าน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 97 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

11.5 วิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กร
และหน่วยงานภายนอกและพัฒนาต่อยอดนิทรรศน
วัตกรรม Active Learning

กระบวนการ Active Learning
4. ร้อยละนักเรียนมีทักษะการเรียนรู้
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด มีทักษะ

11.6 ก ากับ ติดตาม และสรุปผล (สตผ.)
11.7 ติดตามเชิงประจักษ์เพ่ือศึกษาข้อมูลการด าเนินโครงการลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ :Active Learning กลุ่มเป้าหมายท่ีมีผลการ
ด านเนินเป็นแบบอย่าง
11.8 สนับสนุนการด าเนินงานและวัสดุการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ของเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา
11.9 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน

214 สพท. และ รร. ใน
สังกัด ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
225 สพท.

 การเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการ
คิดข้ันสูง มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มี
ทักษะชีวิตและการท างาน และมี
ความสามารถในการแข่งขันนานาชาติ

12 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

 โรงเรียนและนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /

 12.1 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
     ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
     ระดับจังหวัด /กลุ่มจังหวัด

12.2 เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย สพฐ.
12.3 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน

 ผู้รับผิดชอบ สพป.ละ
1 คน

คณะกรรมการประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได้รับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถน าความรู้  
และทักษะไปใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มส่งเสริมจัด
การศึกษา
(น.ส.สุกฤตภัทร
ใจร่ืน)

นักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยม 
ศึกษาตอนต้น และ รร สพป.นครปฐม 
เขต 1ผ่านการคัดเลือก เพ่ือเข้ารับ
รางวัลพระราชทาน ตามเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 98 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

13 โครงการ" ผอ..พบเพ่ือนครู" มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา 1. ผู้บริหารโรงเรียน 121 คน  1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารโรงเรียน 116,200 116,200  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
13.1 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูทุกคน 1 คร้ัง ก าหนด 4 จุด
13.2 โรงเรียนน านโยบายสู่การปฏิบัติ
13.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม
13.4 สรุปผล/ รายงานโครงการ

2. ครูผู้สอนในสังกัดและ    
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง1,800 คน

มีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
 2. ร้อยละ 90 ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ในแนว Active 
Learning

(น.ส.นิภารัตน์
เช้ือชาย)

14 โครงการลับคมครู มุ่งสู่บันไดความส าเร็จ
 14.1 จัดท าหลักสูตรการอบรมปฏิบัติการ
 14.2 อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรื 
ภาษาไทย อังกฤษ ส าหรับโรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต่ 250 คนข้ึนไป
 14.3  นิเทศ ก ากับ ติดตาม
 14.4 สรุปผล/รายงานโครงการ

โรงเรียน 35 โรง
โรงเรียนละ 2 คน
รวมจ านวน 70 คน

1.ร้อยละ 100 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย อังกกฤษ มีวิธีการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ระดับปีที 6 ปี
การศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อย
ละ 3

22,000 22,000  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
(น.ส.ณัฐิกา
สุริยาวงษ์)

15 โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการจัดการเรียนรู้
แนว Active Learning
15.1 ส ารวจการจัดการเรียนรู้ของครู (การจัดท าหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้)
15.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่ผ่านส่ือทางไกล
15.3 จัดสร้างช่องทางแลกเปล่ียนเรียนรู้ (e-PLC)
15.4 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
15.5 ประกวดหน่วย Active Learning
15.6 ปรับปรุง และสรุปผลรายงาน

1. โรงเรียน 121 โรง
2. ครูผู้สอนทุกคน
3. ศึกษานิเทศก์ทุกคน

1. ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้เร่ืองการ
ออกแบบการเรียนการสอน
2. ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดท า
หน่วยการเรียนรู้แนว Active Learning
3. ร้อยละ 10 ของครูจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้เข้าประกวด

30,000 30,000  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
( น.ส.นิภารัตน์ 
เช้ือชาย)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 99 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

16 โครงการพัฒนาทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และส่ือสารภาษา
ท่ีสาม
16.1 Enjoy English Classroom
-ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน
-นิเทศ ติดตาม ครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-คัดเลือก Enjoy English Classroom
-กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
16.2 การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมทักษะส่ือสารภาษาท่ีสาม 
(ภาษาจีน)
16.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

1. ครูใน สพป. นครปฐม
เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน    
 จ านวน 121 คน
2. ครูมีผลงาน
 จ านวน 15 คน

คู่มือภาษาจีน 1 เล่ม

 1. ครูเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 15 คน
2. ครูใน สพป. นครปฐม เขต 1 เข้าร่วม
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 121 คน
3. มีคู่มือการส่งเสริมทักษะส่ือสาร
ภาษาท่ีสาม (ภาษาจีน) 1 เล่ม

120,000 120,000  / / /  / / / กลุ่มนิเทศติดตามฯ
(นางพัตรา
เมฆประยูร/
นายประพนธ์ 
สะสมทรัพย์)

17 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2562 
  17.1 จัดการแข่งขันกิจกรรมท่ี สพฐ. ก าหนดระดับกลุ่มโรงเรียน
  17.2 จัดการแข่งขันกิจกรรมท่ีก าหนดระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  17.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

1. โรงเรียน 121 แห่ง
2. กลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม
3. นักเรียน  1,500 คน

 -ร้อยละ 90 นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพและความถนัดเพ่ือเข้าร่วม
แข่งขัน
- ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ

400,000 400,000  / / /  / / / กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
 (น.ส.สุกฤตภัทร
 ใจร่ืน)

18 โครงการการขับเคล่ือนแผนการจัดการศึกษาแนะแนวเพ่ือการมี
งานท า
 18.1 ประชุมคณะท างานวางแผนเพ่ือเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม
 18.2 ครูแนะแนวและนักเรียนศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดนครปฐม
 18.3 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีพเพ่ือเตรียมพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน

1. โรงเรียนขยายโอกาส
 19 แห่ง
2. ผู้บริหาร/ครู และ
ผู้เก่ียวข้อง รวม 70 คน

1. โรงเรียนขยายโอกาสใสามารถบริหาร
จัดการงานแนะแนวและจัดกิจกรรมได้
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ผู้บริหารและครูแนะแนว โรงเรียน
ขยายโอกาส จ านวน 19 โรงเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถน านโยบาย
สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

30,000 30,000  ///  /// กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
(นางจรัสพักตร์
ชูพิพัฒน์)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 100 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

18.4  พัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนวในสถานศึกษาและสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า

 ศูนย์แนะแนว สพป.
นครปฐม เขต 1

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / /

 -พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ก าหนดเป้าหมายและวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา

 ศูนย์แนะแนว สพป.
นครปฐม เขต 1

 -การสร้างความเข้มแข็งส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศูนย์แนะ
แนวและสถานศึกษาในการขับเคล่ือนงานแนะแนวเพ่ือการศึกษา
ต่อและการประกอบอาชีพด้วยการเสริมทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน

 ศูนย์แนะแนว สพป.
นครปฐม เขต 1

 -การวิจัย "การศึกษาสถานการณ์การจัดกิจกรรมแนะแนวใน
สถานศึกษา"

 ศูนย์แนะแนว สพป.
นครปฐม เขต 1

 -การพัฒนา Website การแนะแนวการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพให้กับนักเรียนท้ังประเทศและภูมิภาค

 ศูนย์แนะแนว สพป.
นครปฐม เขต 1

 -การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
ผ่านธุรกิจ E-Commerce

 ศูนย์แนะแนว สพป.
นครปฐม เขต 1

 -พัฒนานักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor)  ศูนย์แนะแนว สพป.
นครปฐม เขต 1

 -พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและขับเคล่ือน
งานแนะแนวในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ศูนย์แนะแนว/สถานศึกษา 
แบบ online และเชิงประจักษ์

 ศูนย์แนะแนว สพป.
นครปฐม เขต 1/โรงเรียน 
121 แห่ง

18.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
9,097,776 7,346,136 844,580 907,060 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
 (นางจรัสพักตร์
 ชูพิพัฒน์)

รวมท้ังส้ิน    (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุทธศำสตรท์ี่ 3 
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ให้เป็นมืออำชีพ 
  



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ 3.1 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

3.1.3 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technolgy
3.1.4 ร้อยละ 100 ของครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
3.1.5 ร้อยละ 100 สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี

        ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

       ในระดับชาติข้ึนไป มากกว่า 10 รางวัลข้ึนไป

3.1.2 ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพ

3.1.6 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชกการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา เป็นผลงานท่ีได้รับรางวัล

3.1.1 ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครุ และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 102 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
1.1 งานทะเบียนประวัติ
   -รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
  -บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนให้เป็นปัจจุบัน/บันทึกข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์ (HRMS)
  - สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน

1.โรงเรียนในสังกัด 
121 แห่ง
2.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนในสังกัดทุกคน

1. สพป.นครปฐม เขต 1 มีแผน
อัตราก าลังในการสรรหา บรรจุ 
แต่งต้ังและพัฒนาตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา
2. มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ี
มีประสิทธิภาพผ่านระบบออนไลน์ 
(HRMS) 5 งาน
  (งานทะเบียนประวัติ/ 
งานอัตราก าลัง/งานเล่ือนข้ัน
เงินเดือน /
งานย้าย/ งาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์)

 / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มบริหารงานบุคคล
น.ส.จิตติวีณ์
บุญฤทธ์ิ

1.2 บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน

โรงเรียน 121 แห่ง ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
อัตราก าลังครูครบตามเกณฑ์

นางพะเยาว์ 
เอ่ียมสะอาด

1) การจัดท าแผนอัตราก าลัง 20 ปี
 -เตรียมการจัดประชุม
 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะท างาน

คณะท างานและ
เจ้าหน้าท่ี 20 คน

ร้อยละ 100 ของการวางแผน
อัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากร

17,400 17,400  /  /  /

 2) การจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา 
(ข้อมูล 10 มิ.ย.)

 สพป.นครปฐม เขต 1 
และ โรงเรียน 
121 แห่ง

 / / /  / / /  / / /  / / /

 3) การจัดท าแผนความต้องการครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สพป.นครปฐม เขต 1 
และ โรงเรียน
121 แห่ง

สพป.มีข้อมูลอัตราก าลังครูใน
สถานศึกษาในภาพรวมตรงตาม
ความต้องการของโรงเรียน และใช้
ในการวางแผนพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการและ
รองรับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 103 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 4) การพัฒนาแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน สพท.

 สพป.นครปฐม เขต 1 บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน และมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ

 5) บันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (HRMS)    / /  / / /
 6) เกล่ียอัตราก าลังครูและลูกจ้าง  / / /  / / /
 7) รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน  / / /
1.3  สรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากรในสังกัด
1) คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็น
หรือมีเหตุพิเศษ

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / / นางเพชรรุ่ง 
เอ่ียมธนพรรณ

2) การรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับการคัดเลือก 100,000 100,000  /  /  /  / น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์
พนักงานราชการท่ัวไปและลูกจ้างช่ัวคราวให้กับโรงเรียนในสังกัด ตรงความต้องการ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

                                             

3) การประเมินศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายข้าราชการครูฯ 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 -จัดท าข้อมูลผู้ขอย้าย
 -ประชุมคณะท างาน
 -สรุปผล/รายงานผล

จ านวน 7 โรงเรียน
คณะท างาน 15 คน

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
สังกัดมีผู้บริหารสถานศึกษาทุก
โรงเรียน

15,300 15,300  /  /  / นางเพชรรุ่ง         
เอ่ียมธนพรรณ

1.4 ตรวจเย่ียมและติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ข้าราชการครูอันดับ คศ.4 เพ่ือเล่ือนข้ันเงินเดือน 

คณะกรรมการ 10 
คณะ/ประเมิน
ผอ.ร.ร. 121 แห่ง

ร้อยละ 100 ของผู้อ านวยการ
โรงเรียนและข้าราชการครูอันดับ 
คศ.4 (วิทยฐานะเช่ียวชาญ) ได้รับ
การติดตามผลการปฏิบัติงาน

60,000        60,000   ///   ///   ///   /// นางเพชรรุ่ง 
เอ่ียมธนพรรณ

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 104 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 เล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังท่ี 1 (เมษายน 2562)
     - แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมติดตามผลการปฏิบัติงานฯ
 เพ่ือประกอบการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนประจ าปี คร้ังท่ี 1 
(เม.ย. 2562) จ านวน 10 คณะ
    -คณะกรรมการฯ ตรวจเย่ียมติดตามผลการปฏิบัติงานฯ
โรงเรียนทุกแห่ง
    -สรุปผลรายงานผลการตรวจเย่ียม
    - ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองเล่ือนเงินเดือน
    - ประชุม กศจ.

คณะกรรมการ
 รวม 40 คน
รอบท่ี 1 ก.พ.-มี.ค. 62
รอบท่ี 2 ส.ค. ก.ย. 62
ผอ. ร.ร. 120 คน

เล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังท่ี 2 (ตุลาคม 2562)
      -ตรวจเย่ียมติดตามผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกแห่ง
      - สรุปผลรายงานผลการตรวจเย่ียม
      - ประชุมคณะกรรมการกล่ันกรองเล่ือนเงินเดือน
      - ประชุม กศจ.

 รอจัดสรร  รอจัดสรร  / / /  / / /

1.5 ประเมินผลงานทางวิชาการและเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 490,050        490,050  / / /  / / /  / / /  / นางเสริมสุข
 ประดิษฐข า

1) ประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(ว17/2553)
 -รับค าขอ/ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการประเมิน
 - แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน

1. ประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเล่ือนวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ 
(ด้านท่ี3)จ านวน 81 ราย

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้เสนอขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะท่ี
สูงข้ึนได้รับการประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 - ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 - สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงาน ประเมินด้านท่ี 1 ,2
 และ 3

 2. ประเมินข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้านท่ี 1 และ 
ด้านท่ี 2
3.. คณะกรรมการ
ประเมินผลงานทาง
วิชาการ

1.6  ประเมินผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  - ค่าใช้จ่ายส าหรับกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเล้ียง (coaching 
Team) คร้ังท่ี 4 และส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
(Evaluation) ผอ.เขต

33,820        33,820    / / / กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ)

1.7 การประเมินลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงาน จ านวน 10 ราย 10 โรงเรียน ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการประเมิน 3,600 3,600  /  /  /  / กลุ่มบริหารงานบุคคล
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีส่งแบบขอประเมินบุคคล (น.ส.ชลธิชา อาภารักษ์)
 -ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
 -ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล
1.8 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู
 มีและเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) 
  -คณะกรรมการกล่ันกรอง ตรวจสอบค าขอรับการประเมินบุคคล
  - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ตัวช้ีวัด ณ โรงเรียนผู้ส่งค าขอรับ
การประเมิน
   - สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงาน

1.ข้าราชการครูฯ ท่ีส่งค า
ขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือน
วิทยฐานะ
2.คณะกรรมการ

ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูฯ 
ท่ีส่ง
ค าขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทย
ฐานะ
ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์
ท่ีก าหนด

39,900 39,900    / /  / / / นางเสริมสุข
 ประดิษฐข า

2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจ
และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online

  ///   ///   ///   ///

1) อบรมปฏิบัติการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online

ผู้รับผิดชอบ สพป. 
นครปฐม เขต 1

2,000 2,000   ///   ///   ///   ///

2)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  2  รุ่น  1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและ 75,600 75,600   ///   ///   /// (นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ)
 -เปิดรับสมัครการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 -วางแผนการพัฒนาในทุกหลักสูตร/ก าหนดปฏิทินการท างาน
 -ประชุมช้ีแจงการเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร
 -ครูพัฒนาตนเองตามหลักสูตรรายวิชา/PLC
 -ผู้รับการพัฒนาวิทยฐานะเช่ียวชาญน าเสนอแนวทางพัฒนา
ตามหน้าท่ี
 -ประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมิน
 -สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

ใน 3  หลักสูตร บุคลากรฯ ได้รับพัฒนาศักยภาพ
ด้วยวระบบ TEPE Online
จ านวน 2 รุ่น ท้ังส้ิน 100 คน
2. ร้อยละ 80 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพโดยระบบ
ออนไลน์สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ

 

 -อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  100  คน                                                                                                                                                                                                                                               
 -จัดท าคู่มือ/เอกสาร
 -สรุปรายงานผลการพัฒนา
2.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัด สพฐ. รอจัดสรร รอจัดสรร  / / / นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
 -การเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  ครูผู้ช่วย 4 คน 7,500 7,500 
 -พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล ของผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล โดย สพฐ.

 ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 1,200 1,200 

2.3 การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / / นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
 -ประชาสัมพันธ์รายช่ือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

ร้อยละ 80 ของครูผู้ช่วยมีความรู้
และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานมี
ทักษะและวิธีการในการมีส่ือการ

ข้าราชการครูในสังกัด
สพป.นครปฐม เขต 1 
กลุ่มเป้าหมาย

1.ร้อยละ 90 ของครูได้รับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทาง
การศึกษา
(นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 107 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 -ครูเลือกพัฒนาตนเองตามหลักสูตรท่ีสนใจ(Booking) ผ่าน
เว็บไซต์ โดยยึดตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

2 ครูร้อยละ 90 มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ในแนวActive
 Learning

     / /

 -รวบรวมและสรุปจ านวนครูแต่ละหลักสูตร/ประสานกับหน่วย
พัฒนาครูเพ่ือร่วมกันก าหนดรุ่นวันท่ีอบรม โดยจัดเรียงรายช่ือ
ตามล าดับเวลาในการลงทะเบียน

3.ร้อยละ 100 ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูสามารถน า
นโยบาย"นครแห่งคุณภาพ
การศึกษา"สู่การปฏิบัติ

  / 

 -บันทึกข้อมูลก าหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนาแจ้งสพฐ. และแจ้ง
ครูกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนา

  /

 -สรุปงบประมาณรายบุคคลขออนุมัติงบประมาณจากสพฐ.  รอจัดสรร  รอจัดสรร     /
 -ครูเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร      /  / / /
 -สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน      /

2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สู่มืออาชีพ

ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง 
รวม 140 คน 

ผู้บริหารสถานศึกษาร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้

336,700 336,700  /  /  /  / นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ

 -ประชุมคณะกรรมการ เวลา  2  วัน สามารถบริหารจัดการศึกษาได้
 -ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

 -สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
2.5 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
-

บุคลากรใน สพป. 
นครปฐม เขต 1 จ านวน 
65 คน

1. ร้อยละ 100 บุคลากรในสพป. 
นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมอบรม
พัฒนา
2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทาง

รอจัดสรร รอจัดสรร  / นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ

ด าเนินการอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้
หน่วยงาน Best Practice

การศึกษาสามารถน าองค์ความรู้
จากการพัฒนาไปปรัปรุงพัฒนา
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน งานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.6 พัฒนาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.
  ประชุมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียน ร่วมกับ สพฐ.ผ่านระบบ 
VDO Conference และ ตามปฏิทินหลักสูตรท่ี สพฐ.ก าหนด
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ธุรการโรงเรียน 121 คน 
เวลา 1 วัน

1.ร้อยละ 100 ธุรการโรงเรียน
ได้รับการพัฒนา และสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

36,300 36,300  / / / / / / / / / / / นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ

3 คัดเลิอกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพผลส าเร็จเป็น
ท่ีประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
 คร้ังท่ี 8 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561
 3.1 ประชาสัมพันธ์เกณฑ์และแนวทางคัดเลือก  
 3.2 ด าเนินการคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 3.3 สรุปและรายงานผลผ่านระบบ Online

 ระดับภาค จ านวน 20 
จังหวัด 60 สพท. โดย 
สพป.นครปฐม เขต 1

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได้รับการคัดเลือกมีคุณภาพตาม
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา
2.ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / / กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(นางลาวัลย์
ศรีวิเศษ)

4 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลและการนิเทศ โดย สพฐ.  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศติดตามฯ
4.1 พัฒนาศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ) 
การนิเทศ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
(ศาสตร์พระราชา Active Learning STEM Education 
Professional Learning Community : PLC) และกลุ่ม
โรงเรียนท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ (ร.ร.โครงการพระราชด าริ/เฉลิม
พระเกียรติ) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา และนโยบาย 
สพฐ.

 ศึกษานิเทศก์และครู
กลุ่มเป้าหมาย

 ศึกษานิเทศก์ ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาและน าองค์ความรู้เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ตามนโยบายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา

รอจัดสรร รอจัดสรร (นางจรรยาพร
ยอดแก้ว)

4.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
-

ผู้รับผิดชอบ สพป. 
นครปฐม เขต 1และ

 ร้อยละของบุคลากรเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ีรับผิดชอบงานการวัด

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / / นางจรรยาพร
 ยอดแก้ว
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สพฐ.พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร และเอกสารหลักฐานทางการศึกษา โดยใช้ IT

สถานศึกษา  และประเมินผลสามารถน า
สู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง

สนับสนุนการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สพป.นครปฐม เขต 1 
และ โรงเรียน 121 แห่ง

 จ านวนรายงานผลการด าเนินงาน
การวัดและ

รอจัดสรร รอจัดสรร

 -  ประเมินผลการเรียนรู้ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา

4.3 ประเมินความสามารถผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน
 -จัดท าสารสนเทศผู้เรียนในสังกัดและนอกสังกัด
 -จัดท าก าหนดการสอบและตารางสอบ
 -จัดส่งเคร่ืองมือมาตฐานให้โรงเรียน
 -นิเทศ ติดตาม การจัดสอบ
 -สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน

นักเรียนป2,4,5 และ
ป.1-2 ทุกคนในสังกัด 
และต่างสังกัด รวม 
18,858 คน

 ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบ
การวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน

815,720 815,720 นางจรรยาพร
ยอดแก้ว

5 โครงการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

 / / /  / / /  / / /  / / /

5.1 คืนครูให้นักเรียน
 -ค่าตอบแทนจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนท่ัวไปจัดการ
เรียนรวม เดือนละ 9,000บาท/คน/เดือน

 34 อัตรา 
(1ตค-31 มี.ค 62)

1,927,800 1,927,800  / / /  / / /  / / /  / / /

 -ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
โรงเรียน(ครูธุรการ) (70 อัตรา) เดือนละ15,000บาท/คน/เดือน

  70 อัตรา ( 6 เดือน ) 6,615,000 6,615,000  / / /  / / /  / / /  / / /

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย
สามารถจ้างได้ตามอัตราท่ีได้รับจ้าง

1.กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
2.กลุ่มส่งเสริมจัด
การศึกษา
3. กลุ่มบริหารงาน
การเงิน
และสินทรัพย์

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 - ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
โรงเรียน(ครูธุรการ) เดือนละ 9,000.-  จ านวน 51 ราย 
ระยะเวลา 5 เดือน (พ.ย.61-มกราคม 62)

51 อัตรา (3 เดือน) 1,377,000 1,377,000  / / /  / / /  / / /  / / /

 -ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานแทนนักการภารโรงให้โรงเรียน 
เดือนละ 9,000บาท/คน/เดือน

 39 อัตรา ( 3 เดือน ) 1,105,650 1,105,650  / / /  / / /  / / /  / / /

5.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   15  อัตรา ( 6 เดือน ) 1,732,321 1,732,321  / / /  / / /  / / /  / / /
5.3 บุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4 อัตรา ( 6 เดือน ) 226,800 226,800  / / /  / / /  / / /  / / /
 -พนักงานพิมพ์ดีด 1อัตรา 9,000/เดือน
 -เวรยาม 2 อัตรา 9,000/เดือน
 - พนักงานท าความสะอาด 1 อัตรา 9,000/เดือน
5.4 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูข้ันวิกฤติ15,000บาท/เดือน(สพฐ.

36 อัตรา ( 6 เดือน ) 3,402,000 3,402,000  / / /  / / /  / / /  / / /

5.5  ค่าตอบแทนนักการภารโรง ต่อเน่ืองคร้ังท่ี 1 (4,600อัตรา) 
เดือนละ 9,000 บาท

19 อัตรา (6 เดือน ) 1,077,300 1,077,300  / / /  / / /  / / /  / / /

5.6 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เดือนละ 17,000 บาท/คน/เดือน 
งวดท่ี 1 (5 เดือน) (1 พ.ย. -31 มี.ค.62)

 22 อัตรา (5 เดือน) 1,870,000 1,870,000  / / /  / / /  / / /  / / /

5.7 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 
(โครงการครูคลังสมอง)

1,890,000 1,890,000 

    - ค่าตอบแทนจ้างครูบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
อัตราเดือนละ 15,000/คน/เดือน ( 24 ร.ร./ 24 อัตรา ต.ค.61-
ก.พ.62)

5.8 การบริหารจัดการด้านบุคลากรสนับสนุนโดยใช้งบประมาณ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ครูวิทยาศาสตร์/ครู
คณิตศาสตร์  24 อัตรา 
(5 เดือน)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 1) ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งพ่ีเล้ียงเด็กพิการ จ านวน 4 
ราย ประจ าเดือนตุลาคม 2561
 (น.ส.ณิชกานต์ อ่วมเกิด -รร.บ้านหนองขาหย่ัง,นายต่อศักด์ิ 
สว่างตา - ร.ร.วัดลาดหญ้าไทร, น.ส.สร้อย กาญจนพิบูลย์ -รร.วัด
ดอนเสาเกียต ,นายสุรพล โชติเนตร -รร.บ้านคอวัง)

จ านวน 4 ราย ร้อยละ 100 ของลูกจ้างช่ัวคราว
ได้รับค่าจ้าง

37,800 37,800  / กลุ่มบริหารงานบุคคล
(น.ส.ชลธิชา
อาภารักษ์)

2) ค่าจ้างครูข้ันวิกฤต ต.ค.-พ.ย.61 เดือนละ 15,750.- จ านวน 1
 ราย(ประกันสังคม750.-)

 จ านวน 1 ราย ร้อยละ 100 ของลูกจ้างช่ัวคราว
ได้รับค่าจ้าง

31,500 31,500  / น.ส.ชลธิชา
อาภารักษ์

3) ค่าจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการ  พ.ย 61- ม.ค.62 3 เดือนๆละ9,450.-
 (ต่อศักด์ิ) 9000+ประกันสังคม

จ านวน 1 ราย ร้อยละ 100 ของลูกจ้างช่ัวคราว
ได้รับค่าจ้าง

28,350 28,350  /  / น.ส.ชลธิชา
อาภารักษ์

4) ค่าจ้างครูธุรการเดือนพ.ย 61 (2 ราย )  จ านวน 2 ราย ร้อยละ 100 ของลูกจ้างช่ัวคราว
ได้รับค่าจ้าง

15,120 15,120  / น.ส.ชลธิชา
อาภารักษ์

5.9 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน 
คงท่ี 1

ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 18  คน (สพท.10
 ราย/ร.ร.8 ราย)

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
สวัสดิการตามสิทธิอย่างเท่าเทียม
กัน

325,920 325,920 / / / / / / / / / / / / กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
 (นายสุธี 
เพ่ิมพูนขันติสุข)

6 โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เดือนละ 1 คร้ัง/คร้ังละ 1 วัน รวม 12 คร้ัง

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
121 ร.ร./ ข้าราชการใน
สพป. รวม140คน/คร้ัง
2. บุคลากร สพป. 
นครปฐม เขต 1 จ านวน 
20 คน

ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังในสังกัด
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรู้ มี
ความเข้าใจ สามารถน าระเบียบ
กฎหมาย ข้าราชการต่าง ๆ

244,300 244,300  /  /  /  / กลุ่มอ านวยการ
(นางพชรภรณ์ 
เอกสินธ์ุ/
นางวิไล เรียนทัพ)

23,941,951 22,936,381 1,005,570 - รวมท้ังส้ิน     (บาท)
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ยุทธศำสตรท์ี่ 4 
จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

และเทำ่เทียม 
  



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
กลยุทธ์ 4.1 สร้าง (เพ่ิม) โอกาสการเข้าถงการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

4.1.1 สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อ ประชากร กลุ่มอายุ 3 -5 ปี เพ่ิมข้ึน
4.1.2 ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน (ประถมศึกษาปีท่ี 1)
4.1.3 ร้อยละ 92 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน (มฐ.3)
4.1.4 อัตราการออกกลางคันลดลง
       - ระดับประถมศึกษา
       - ระดับมัธยมตอนต้น
4.1.5  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.1.7 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป
กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

4.2.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีเรียนรู้ผ่าน Digital Platform
4.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีใช้ Digital Technology เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้
4.2.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม ร้อยละ 80 ข้ึนไป (พิการเรียนรวม เด็กด้อยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษไป ได้แก่ ด้านผู้น า/นักคิด/สร้างสรรค์/นักวิชาการ
4.1.6 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ

       /นักคณิตศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์/นักภาษ/นักกีฬา/ นักดนตรี/นักศิลปิน
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
(การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562)

20,000 20,000 
/ / / / / / / / / / / /

 1.1 ส ำมะโนประชำกรวัยเรียน  / / 
 1.2 จัดท ำแผนกำรรับนักเรียน / / 
 1.3 จัดสรรโอกำสในกำรศึกษำตำมพ.ร.บ.กำรศึกษำภำคบังคับ
 พ.ศ.2545
1.4 ประสำนกำรจัดท ำทะเบียน ส ำมะโนประชำกรวัยเรียนจำกส ำนัก
ทะเบียนรำษฎร์ กระทรวงมหำดไทย
1.5 แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรรับนักเรียน สังกัด สพฐ.  ปี
กำรศึกษำ 2562
1.6 ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน / ประกำศแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
1.7 คัดแยกรำยช่ือเด็กเข้ำเกณฑ์ตำมเขตพ้ืนท่ีบริกำรของโรงเรียนแจ้ง
โรงเรียนด ำเนินกำรติดตำม 
1.8 ประกำศรำยละเอียดกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำและจัดสรร
โอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำท่ีอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำ
ภำคบังคับ
1.9 ติดตำมผล/รำยงำนผลกำรรับนักเรียน

 /

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน

 / / /  / / /  / / /

2.1 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ภำคเรียนท่ี 2/2561ส ำหรับเด็กปกติ (70%)

33,989,485 33,989,485 

  -ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน          
  -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน            

1. ร.ร.ในสังกัด 121 
แห่ง
2. น.ร. อบ.1 -
ช้ัน ม.3 จ ำนวน 
33,060 คน  
(นร.10 ธ.ค.61)

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
2. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองมี
ควำมพึงพอใจท่ีได้รับกำรบริกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

1. ประชำกรกลุ่มอำยุ
 3-5 ปี ในเขตพ้ืนท่ี
บริกำรทุกคน
2. ประชำกรวัยเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีบริกำรทุก
คน

1. ประชำกรวัยเรียนภำคบังคับ
ร้อยละ 100 ได้รับโอกำสในกำร
เข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ท่ัวถึง มีคุณภำพและ
เสมอภำค
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนท่ีจบ
กำรศึกษำภำคบังคับได้รับโอกำส
ในกำรศึกษำต่อข้ันพ้ืนฐำน
3. ไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ
(น.ส.สุกฤตภัทร 
ใจร่ืน)

กลุ่มนโยบำยและ
แผน
(นำงสมหมำย
ดอกจันทน์)

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน้ำ 114 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

  -ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2.2 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ภำคเรียนท่ี 1/2562 ส ำหรับเด็กปกติ (70%+top up) รอจัดสรร รอจัดสรร

 / / / / / / / / /

   -ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน + Top up          
   -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน            
   -ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
   -ค่ำหนังสือเรียน                    
   -ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน
2.3 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ภำคเรียนท่ี 1-2/2561
  -ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
  -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
  -ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
  -ค่ำหนังสือเรียน
  -ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน

จัดกำรศึกษำโดย
ครอบครัว 5 คน 

อ.1  1  คน
อ.2  1  คน
อ.3  1  คน
ป.2  1  คน
ป.5  1  คน

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / / น.ส.สุกฤตภัตร
  ใจร่ืน

2.4 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน ภำคเรียนท่ี 2/2561
  -คัดกรองนักเรียนในระบบคัดกรองนักเรียนยำกจน(CCT)
  -จัดสรรปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน ภำคเรียนท่ี 2/2561(พิจำรณำ
จำกเกณฑ์รำยได้ครัวเรือนไม่เกิน 3,000บำท/เดือน และเกณฑ์สถำนะ
ครัวเรือนจำกค่ำ PMT) 
      ระดับประถมศึกษำ คนละ 500 บำท/ภำคเรียน
      ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คนละ 1,500 บำท/ภำคเรียน

ร.ร.ในสังกัด 121 แห่ง
นร.ยำกจน 
ภำคเรียน 2/2561
ท่ีผ่ำนเกณฑ์กำร
พิจำรณำ

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนยำก
ในระบบ DMC ได้รับกำรคัดกรอง
ในระบบ CCT
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ยำกจนตำมเกณฑ์ได้รับกำร
สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียน
ยำกจน

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / / น.ส.สมพร 
ศรีวรำสำสน์

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน้ำ 115 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3 โครงการอาหารกลางวัน (4,375 เงินนอกงบประมำณ (ดอกผลกองทุน)
3.1 ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำล
อำหำรท่ีดีในโรงเรียน
3.2 พัฒนำระบบน้ ำด่ืมสะอำดในโรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ 2561
3.3 ตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมแผนท่ีก ำหนด
3.4 จัดประชุมคระท ำงำนฯ เพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ (7 คน)
3.5 สรุปผลรำยงำนกำรด ำเนินงำน

โรงเรียนท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร 11 แห่ง

1. ร้อยละ 100 โรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำร 11 แห่ง
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน
โรงเรียนท่ีเข้ำร่มโครงกำรมีผล
กำรประเมินสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตตำมเกณฑ์มำตรฐำน
แต่ละด้ำน

4,375 4,375    / / / กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 
(น.ส.ณัฏฐณิชชำ 
รินรดำพงศ์สิริ)

4 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและทักษะชีวิต  / / /  / / /  / / /  / / /

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนติดตำมนักเรียนเข้ำเรียนและเฝ้ำระวัง
กำรออกกลำงคัน
 - รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีมีแนวโน้มว่ำจะออกกลำงคันและนักเรียน
ออกกลำงคัน ข้อมูลจำกสำรสนเทศ
 - แต่งต้ังคณะท ำงำนเพ่ือติดตำมให้นักเรียนกลับมำเข้ำเรียน
 - ประชุมคณะท ำงำน เพ่ือวำงแนวทำงในกำรติดตำมนักเรียนเข้ำเรียน
 - ติดตำมช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียงด้วยวิธีท่ีหลำกหลำย
 - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

 / / / / / / / / /

4.2 กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 35,000 35,000  / / /  / / /  / / /  / / / น.ส.สมพร 
 -กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยจัดท ำคู่มือแนวทำง ศรีวรำสำสน์
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนประขุมจัดท ำแนวทำงระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือเผยแพร่ให้โรงเรียนไปปฏิบัติ
 -พัฒนำฐำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลโดยจัดเก็บข้อมูล และคัดกรองข้อมูล
นักเรียนเป็น 3 กลุ่ม (ปกติ/เส่ียง/มีปัญหำ)

1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
ในระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  - กำรส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน
  - กำรคุ้มครองนักเรียน
  - กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
2.ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ยำกจน และนักเรียนกลุ่มเส่ียง
และมีแนวโน้มจะออกกลำงคัน
ได้รับกำรช่วยเหลือ
3. ไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ
(น.ส.สมพร 
ศรีวรำสำสน์ 
นำงอภิรมย์
คุณำรักษ์)

1. โรงเรียนในสังกัด 
121 แห่ง
2. นักเรียนมีแนวโน้ม
จะออกกลำงคันและ
กลุ่มเส่ียงทุกคน
3. ครูแนะแนว 121 
โรงเรียน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน้ำ 116 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 -เย่ียมบ้ำนนักเรียนท่ีมีฐำนะยำกจน จ ำนวน 10 ครอบครัว จ ำนวน 10 โรงเรียน 
 -กำรคัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำเพ่ือเข้ำรับ
กำรประกวดและรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.3 กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม  โรงเรียน 121 แห่ง
4.4 กำรพัฒนำและส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน  โรงเรียน 121 แห่ง รอจัดสรร รอจัดสรร

4.5 กำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก รอจัดสรร รอจัดสรร

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

1.โรงเรียนจัดกำร
เรียนรวม 100 แห่ง

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
พิกำรเรียนรวม ได้รับกำรดูแล
ช่วยเหลือให้สำมำรถเรียนรู้ได้
เต็มศักยภำพ

266,500 266,500  / / /  / / /  / / /  / / /

5.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรวม(Inclusive 
School) 3 แห่ง (จัดหำส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือเรียน หรือ อบรม
พัฒนำครู ฯ) 15,000.-

3 ร.ร. ได้แก่ ร.ร.วัด
หนองเสือ /ร.ร. วัด
ตะโกสูง/ร.ร. อนุบำล
ก ำแพงแสน

2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ี
จัดกำรเรียนรวมด ำเนินกำรตำม
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรวมได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

5.2 สนับสนุนพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนท่ัวไปท่ีจัดกำรเรียน
รวม จ ำนวน 97 แห่ง  จ ำนวน 242,500.-
5.3 จัดหำส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือเรียน ส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 
5.4 อบรมพัฒนำบุคลำกร ด้ำนกำรคัดกรอง กำรดูแลช่วยเหลือ โปรแกรม
 SET หรือองค์ควำมรู้ท่ีเก่ียวข้องในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนท่ีมี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ

1. สพป.นครปฐม เขต
 1
2. โรงเรียนจัดกำร
เรียนรวม 97 แห่ง

5.5 นิเทศติดตำมให้ควำมช่วยเหลือ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร
จัดกำรเรียนรวมจ ำนวน 9,000 บำท
5.6 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 
(นำงอภิรมย์ 
คุณำรักษ์/
นำงจรัสพักตร์
ชูพิพัฒน์)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน้ำ 117 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  โรงเรียนขนำดเล็ก 
และ รร ท่ีจัดกำร
เรียนรู้ DLTV 51 แห่ง

940,000 940,000  / / /  / / /  / / /  / / /

 6.1 จัดสรรงบประมำณส ำหรับซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์ DLTV 55,000 55,000 

 6.2 กำรจัดอบรมกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ DLTV ระดับภูมิภำค รอจัดสรร รอจัดสรร

 6.3 อบรมขยำยผลกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์อุปกรณ์ DLTV  สพป.นครปฐม เขต 1 รอจัดสรร รอจัดสรร

 6.4 จัดอบรมทำงไกลเพ่ือพัฒนำควำมรู้ส ำหรับครูผู้สอน NEW DLTV 
ร่วมกับมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์

 สพป.นครปฐม เขต 1 รอจัดสรร รอจัดสรร

 6.5 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนของโรงเรียนขนำดเล็กท่ีใช้  DLTV / DLIT และส่ือ 60 
พรรษำ
6.6 สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย รอจัดสรร รอจัดสรร

7 โครงการ ICT เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ปีงบประมาณ 2562

โรงเรียน 121 โรง 138,000 138,000 / / / / / / / / / / / /

 7.1 อบรมปฏิบัติกำรใช้  Digital Technology ในกำรจัดกำรเรียนรู้

 7.2 อบรมปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย  Digital Platform และ
 ทักษะด้ำน Digital Literacy

1. โรงเรียนขนำดเล็ก ร้อยละ 
100 จัดกำรเรียนรู้ด้วยส่ือ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
2. นักเรียนโรงเรียนขนำดเล็กมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงข้ึน

กลุ่มส่งเสิรมกำร
ศึกษำทำงไกลฯ 
(น.ส.อุษำ
ใหญ่ไล้บำง

 -ร้อยละ 100 โรงเรียน 121 โรง 
ใช้ Digital Technogy เป็น
เคร่ืองมือในกำรจัดกำเรียนรู้
 -ร้อยละ 100 โรงเรียน 121 โรง
 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เรียนมีทักษะด้ำน
 Digital Technogy 
 -ร้อยละ 80 ของโรงเรียนใช้

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมฯ
(น.ส.ยุพำ 
ทรัพย์อุไรรัตน์)/
กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล
ฯ น.ส.อุษำ ใหญ่
ไล้บำง)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน้ำ 118 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 7.3 จัดสรรค่ำเช่ำอินเทอร์เน็ตตำมนโยบำยให้หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำจัดหำผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเอง ประจ ำปีงบ 62 
คร้ังท่ี 11 (6 เดือน ตค61-มีค62)

โรงเรียน 121 แห่ง Digital Technogy เป็นเคร่ืองมือ
ในกำรจัดกำรเรียนระดับดี
นักเรียนร้อยละ 100 สำมำรถใช้ 
ICT เป็นเคร่ืองมือในกำรจัดกำร
เรียนรู้

1,797,000 1,797,000 / / / / / / / / / / / / น.ส.อุษำ
 ใหญ่ไล้บำง)

 7.4 ค่ำเช่ำโปรแกรมรักษำควำมปลอดภัย firewall Fortigate 60c  1 คร้ังต่อปี ร้อยละ 100 ของ สพป. นครปฐม เขต 1 14,000 14,000 / / / / / / / / / / / / นำงสำวอุษำ  
ส ำหรับ Server ของสพป. นครปฐม เขต 1 มีระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำน ใหญ่ไล้บำง

Server
8 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข้ง สภาพแวดล้อม ส่ืออุปกรณ์ให้เอ้ือ

ต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ
 / / / / / / / / / / / /

8.1 การจัดต้ังงบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
 -เตรียมกำรจัดต้ังงบประมำณ
 - ตรวจสอบส่ิงก่อสร้ำง/ข้อมูลควำมต้องกำรส่ิงก่อสร้ำง 
 - คณะท ำงำนตรวจสภำพส่ิงก่อสร้ำง รร ท่ีเสนอของบประมำณ
 -จัดประชุมคณะท ำงำนพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณประจ ำปี 2563 งบ
ลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  
 -น ำข้อมูลกำรจัดต้ังงบลงทุนสู่ระบบ Online และจัดท ำเอกสำร       
ค ำขอให้ สพฐ.
 -สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

1. ร.ร.ในสังกัด
 121 แห่ง
2. คณะกรรมกำร 
จ ำนวน 12 คน/
1 คร้ัง
3.คณะกรรมกำร 
จ ำนวน 12 คน/
1 คร้ัง

1. โรงเรียนมีครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้ำง
ท่ีเพียงพอ เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
2.โรงเรียนท่ีขอต้ังงบลงทุนร้อยละ
 100 ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณอย่ำงเป็นธรรม 
โปร่งใสเป็นไปตำมหลักธรรมำ
ภิบำล   

17,790 17,790  / / / / / / กลุ่มนโยบำย
และแผน
(นำงสมหมำย 
ดอกจันทน์)

8.2 ตรวจสอบข้อมูลส่ิงก่อสร้างในโปรแกรม B-OBEC  
เพ่ือเตรียมความพร้อมใช้ประกอบการขอต้ังงบประมาณ
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของโรงเรียน
 -แต่งต้ังคณะท างานตรวจสอบส่ิงก่อสร้าง

ร.ร.ในสังกัด 121 แห่ง 1.ร้อยละ100 ของโรงเรียนมีข้อมูล
และควำมต้องกำรจ ำเป็นด้ำน
ส่ิงก่อสร้ำงท่ีเป็นปัจจุบัน ตรงกับ

18,000 18,000  / / /  / / /  / / / น.ส.สุวรรณำ 
แดงสวัสด์ิ/
นำงสมหมำย 
ดอกจันทน์

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน้ำ 119 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 -เตรียมข้อมูลพ้ืนฐำนส่ิงก่อสร้ำงจำก B-OBEC
 -คณะท ำงำนตรวจสภำพส่ิงก่อสร้ำงของโรงเรียน
 -โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลสภำพส่ิงก่อสร้ำง/ยืนยันข้อมูลในระบบ 
B-OBEC ภำยในวันท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 31 สิงหำคม 2562
 -สรุปและรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ ำเป็น

สภำพควำมเป็นจริง
2.สพป./สพฐ.ใช้ข้อมูลในระบบ
เพ่ือ
ประกอบค ำขอต้ังงบประมำณได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

8.3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนส่ือวัสดุอุปกรณ์และจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
  

1.ร.ร.ในสังกัด
 60 แห่ง

1. โรงเรียนร้อยละ 100 
มีสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรจัด

 / / /  / / /  / / /  / / /

   8.3.1 จัดสรรครุภัณฑ์โรงเรียนในสังกัด(ค่ำครุภัณฑ์ท่ีมีรำคำต่อหน่วย
ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท)

2. สพป.นครปฐม
 เขต 1

กำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภำพ
2. โรงเรียนท่ีได้รับกำรจัดสรร

7,302,780 7,302,780

   1) ครุภัณฑ์ระดับก่อนประถมศึกษำ 17 แห่ง         
จ ำนวน  928,000.-

สถำนศึกษำ

   2) ครุภัณฑ์ระดับประถมศึกษำ 52 รำยกำร  จ ำนวน 4,985,080.-

   3) ครุภัณฑ์ระดับมัธยมศึกษำ และ สพป. 22 รำยกำร 
จ ำนวน 1,389,700.-
   8.3.2 ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำง  / / /  / / /  / / /  / / /
    1) อำคำรเรียนแบบสปช.2/28 ขนำด 3 ช้ัน จ ำนวน 15 ห้องเรียน 2 
หลัง ๆละ 9,571,000.- เป็นเงิน 19,142,000 .-

1.ร.ร.วัดเกำะวังไทร
2.ร.ร.วัดสำมง่ำม 30,031,000 30,031,000

    2) อำคำรเรียน สปช.104/26  1 หลัง เป็นเงิน 2,697,000 .- ร.ร.บ้ำนหนองพงเล็ก  / / /  / / /  / / /  / / /
    3) อำคำรเรียนอนุบำล 3 ห้อง 1 หลัง เป็นเงิน 5,200,000.- ร.ร.อนุบำลก ำแพงแสน  / / /  / / /  / / /  / / /

    4) ส้วมนักเรียนชำย 4ท่ี/49 จ ำนวน 1หลัง เป็นเงิน 510,200.- ร.ร.บ้ำนต้นส ำโรง  / / /  / / /  / / /
    5) ส้วมนักเรียนหญิง 4ท่ี/49 จ ำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 387,800.- ร.ร.บ้ำนดอนซำก  / / /  / / /  / / /

    6) ส้วมสพฐ.4(4ท่ีน่ัง) จ ำนวน 1หลัง   เป็นเงิน 393,000.- ร.ร.บ้ำนไร่ต้นส ำโรง  / / /  / / /  / / /

กลุ่มนโยบำย
และแผน  
/กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินฯ/

งบประมำณสำมำรถบริหำร
จัดกำรงบประมำณได้ตำม
ก ำหนดเวลำ ร้อยละ 100

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน้ำ 120 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

    7) ลำนกีฬำเอนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษำ) 1 ร.ร.
เป็นเงิน 159,100.-

ร.ร.บ้ำนไร่ต้นส ำโรง  / / /  / / /  / / /

    8) รำงระบำยน้ ำฝำเปิด  จ ำนวน 1 ร.ร.  เป็นเงิน 268,600.- ร.ร.วัดดอนขนำก  / / /  / / /  / / /
    9) รำงระบำยน้ ำฝำเหล็ก 2 ร.ร. ร.ร.บ้ำนสระน้ ำส้ม
เป็นเงิน 380,400.-  ร.ร.บ้ำนสำมัคคี  เป็นเงิน 152,100.-

ร.ร.บ้ำนสระน้ ำส้ม
ร.ร.บ้ำนสำมัคคี

 / / /  / / /  / / /

    10) ร้ัวมำตรฐำนแบบทึบ (ฐำนรำกตอกเข็ม) เป็นเงิน 447,500.- ร.ร.วัดทุ่งสีหลง  / / /  / / /  / / /
   11) ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและส่ิงก่อสร้ำงอ่ืน ร.ร.ในสังกัด 33 แห่ง

สพป.นครปฐม 1 แห่ง
14,763,200 14,763,200  / / /  / / /  / / /

   8.3.3 ค่ำติดต้ังขยำยเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ- ประปำ 
สถำนศึกษำท่ีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / / กลุ่มนโยบำยและ
แผน

   8.3.4 ค่ำเช่ำท่ีดิน (วัดร้ำง) รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / /
    1) สพป.นครปฐม เขต 1 /  2) ร.ร.วัดธรรมศำลำ / 3) ร.ร.วัดลำด
หญ้ำไทร   /4) ร.ร.วัดล ำเหย   /5) ร.ร.วัดรำษฎร์วรำรำม /
 6) ร.ร.วัดทะเลกบก / 7) ร.ร.วัดโพธ์ิงำม

9 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน

9.1 จัดกำรแข่งขันกีฬำ สพฐ เกมส์ ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
และระดับภำคชนิดกีฬำ 6 ประเภท

260,000 260,000 

9.2 แข่งขันกีฬำนักเรียนระดับประถมศึกษำ สพฐ เอพีฮอนด้ำ      
ว่ิง 31 ขำ คร้ังท่ี 14 พ.ศ. 2562 ระดับภูมิภำค
 จัดแข่งขันก๊ฬำว่ิง 31 ขำ ระดับภูมิภำค
9.3 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬำในสถำนศึกษำและกลุ่มโรงเรียน

12,800 12,800  / / /  / / / กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 
(น.ส.สุกฤตภัทร 
ใจร่ืน)

89,664,930 89,437,765 222,790 4,375 รวมท้ังส้ิน    (บำท)

(นำงสมหมำย  
ดอกจันทน์)

สพป.นครปฐม เขต 1
 และร.ร.ในสังกัด
 7 แห่ง

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 
(น.ส.สุกฤตภัทร 
ใจร่ืน)

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
กำรส่งเสริมสมรรถภำพทำงกำย
ด้วยกีฬำท่ีตนเองถนัด

 17 
ต.ค.- 
16 

ธ.ค.61

โรงเรียน 121 แห่ง

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
หน้ำ 121 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม



ยุทธศำสตรท์ี่ 5 
จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ :        ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการศึกษา

    เพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

5.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

5.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
5..4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจสอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

     (Environmental Education Sustainable Development: EESD)

     (Global Goals for Sustainable Development)
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการ สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 1. สพป.นครปฐม เขต 1 
โรงเรียน 121 แห่ง

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / /

 1.1 การต่อยอดด าเนินการโรงเรียนปลอดขยะ น ากลับมาใช้
ประโยชน์ Zero Wasteและความรู้แนวทางปฏิบัติของนโยบาย
 SCP โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน SCP ,BBL สู่
ห้องเรียน

 2. ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนทุกคน

 1.2 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ านวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เพ่ือจัดท านโยบายและด าเนินการตามตัวช้ีวัดและRoad Map 
เร่ือง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษาสู่ชุมชน โดย สพฐ.

 ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม

รอจัดสรร รอจัดสรร

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากระบวนการ รณรงค์ให้มีการ
จัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและยกระดับส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
ส านักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(Green office)

 1.สพป.นครปฐม เขต 1
2.โรงเรียน 121 แห่ง

รอจัดสรร รอจัดสรร

 1.4 การจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์แกนน าขยายเครือข่าย
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือ
ต่อยอด/ขยายผลการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม

 สพฐ.49 ศูนย์เรียนรู้ ๆ 
ละ30,000 บาท

มีศูนย์เรียนรู้ท่ีใช้ในการขยายผลการ
จัดการ ต่อยอด/ขยายผลการจัดการ
เรียนการสอนงานอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

รอจัดสรร รอจัดสรร

 1.5 จัดสรรให้โรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม 225 สพท ๆ 
ละ 10,000 บาท

รอจัดสรร รอจัดสรร

 1.6 (จัดสรรงบแลกเป้า)พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ 
BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณ

40 เขตๆ ละ 1 
โรงเรียนๆละ30,000 บาท

โรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

1.ร้อยละของสถานศึกษาจัดการ
ส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ
สอดคล้องกับหลัก Zero waste และ
มาตรฐานส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษา
(นางจรัสพักตร์
ชูพิพัฒน์)
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

 ขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผา และลดใช้สารเคมี
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
1.7 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา 
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการ
บริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และ
จัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม




โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย




โรงเรียนได้รับงบประมาณเพ่ือใช้ใน
การพัฒนากิจกรรม ด้านการเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และ
หน่วยงานส่งเสริมการบริโภค

 

รอจัดสรร

 

รอจัดสรร

1.8 ส่งเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม และบูรณาการสาระการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (ประกวด
คัดเลือกผลงาน)
1.9 รณรงค์ส่งเสริมและป้องกันสาธารณภัยในส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  School ) 
ปีงบประมาณ  2562  1. ร้อยละ 100 สถานศึกษาจัดกิจกรรม 70,000 70,000 /// /// ///



กลุ่มส่งเสริม

 -ต่อยอดพัฒนาการขับเคล่ือน Zero  Waste  School อย่าง
ย่ังยืน
-ศึกษาดูงานโรงเรียนในสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีประสบผลส าเร็จ
-ถอดบทเรียนปรับใช้ในโรงเรียนและหน่วยงาน
-จัดท าคู่มือ/แนวทางน าสู่ความย่ังยืน
-สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste  
School) อย่างย่ังยืน
2. นักเรียนและชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการขยะ
3. สถานศึกษามีหลักสูตรบูรณาการ
ด้านจัดการขยะและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

การจัดการ
ศึกษา
(นางจรัสพักตร์ 
ชูพิพัฒน์)

1. โรงเรียน 121 แห่ง
2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

3 โครงการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
3.1 ขับเคล่ือนการน าหลักปรัชญาเศรษาฐกิจพอเพียงระดับ สพฐ.

โรงเรียน 121 แห่ง  ร้อยละ100 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
และ สถานศึกษา มีการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
จัดการเรียนรู้และการบริหารองค์กร

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ     
 ติดตามฯ      
 (นายประพนธ์
สะสมทรัพย์)

 -การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหาร
โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาแก่ผู้รับผิดชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ

(โครงการในความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน 
กปร.) ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกอ.รมน.) 
(4 คร้ัง/ ภูมิภาค)

 -การจัดท าส่ือ web content & media (วีดิทัศน์ 
infographic) เพ่ือเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 สพฐ.

 -การพัฒนาระบบสนเทศ/เวปไซต์ PLC-สพฐ เพ่ือเป็นชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียนใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทย
 4.0 (ร่วมกัน)

 สพฐ.

3.2 การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระ
บรม ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
สู่สถานศึกษาอย่างย่ังยืน

 คณะ จ านวน 26 คน
เวลา 1 วัน

 ครูผู้สอนมีแนวทางการจัดการเรียนรู้
ท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมรา

101,520 101,520  ///  ///  /// กลุ่มนิเทศ     
 ติดตามฯ 
(นายประพนธ์

 -ประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลท่ี 10 สู่สถานศึกษา

 ผู้รับผิดชอบระดับ
โรงเรียน 121 แห่ง และ
ผู้เก่ียวข้อง 140 คน

 โชบายด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลท่ี 10

สะสมทรัพย์)
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
งบประมาณ (บาท)

 -แลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจฯ 
งาน"มหกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนปรัญชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลท่ี 10 สู่สถานศึกษาอย่างย่ังยืน 
 -การนิเทศ ติดตามการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรฐกิจ
พอเพียงฯ
 -สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

 ศึกษานิเทศก์ทุกคน

171,520 - 171,520 - รวมท้ังส้ิน     (บาท)
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ยุทธศำสตรท์ี่ 6 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม

ในกำรจัดกำรศึกษำ 
  



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ 6.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

6.1.1 สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง Zself-Assessment Report SAR) ร้อยละ 100 ภายในเวลาท่ีก าหนด และมีผลการประเมินคุณภาพภายใน

6.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป (ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)
6.1.3 ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
       Transparency Assessment) ร้อยละ 90 ข้ึนไป
6.1.5 ล าดับท่ีของผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (KRS) 
6.1.6 ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ARS) ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

6.1.8 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใช้วิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการบริหาร
6.1.9 ผลงานซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงนท่ีบรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
       และเป็นแบบอย่างได้ อย่างน้อย 1 ช้ินงาน 5 กลุ่ม/หน่วย ข้ึนไป
6.1.10 ร้อยละ 70 ของครูท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป
6.1.11 ร้อยละ 70 ของโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป

กลยุทธ์ 6.2 สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

6.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

       ของสถานศึกษาในภาพรวมระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100 (ระดับปฐมวัย/การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)
        -ปฐมวัย
        -พ้ืนฐาน

6.1.7 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานระดับใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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6.2.2 ร้อยละ 90 ของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี   ความพีงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ัง การให้บริการระดับมากข้ึนไป

        - ด้านวิชาการ
        - ด้านงบประมาณ
        - ด้านการบริหารงานบุคคล
        - ด้านการบริหารท่ัวไป

กลยุทธ์ท่ี 6.3 สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

6.1.1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ปฐมวัย) และพัฒนาสู่ระดับสากล
6.1.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
6.1.3 โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนลดลงจากปีท่ีผ่านมา
6.1.4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

6.2.3 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบท้ัง 4 ด้าน
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / /

 1.1 เพ่ิมขีดความสามารถการส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพแนวใหม่ โดยถอดบทเรียน และ จัดท าแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสถานศึกษากลุ่มเร่งรัดคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพ
ตามกฎกระทรวง

 -ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนประชารัฐรุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2 ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้
ประเมิน

 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ประเมินรอบส่ี

รอจัดสรร รอจัดสรร

1.2 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รร.ละ 2 คน รวม 242 คน  1. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ ความเข้าใจ 30,000 30,000    / / /    / / /    / / /    / / / น.ส.วิไล คชศิลา
 -ส่ือสารสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพแบบใหม่
 -เผยแพร่แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้วยช่องทางท่ี
หลากหลาย
 -นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 -จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 คร้ัง

มีแนวทางในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพร้อยละ 100
2. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ
ติดตามโรงเรียนละ 2 คร้ัง

1.3 ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
กฎกระทรวง

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : 
SAR) ภายในเวลาท่ีก าหนด
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี
มีผลการประเมินภายในใน
ภาพรวม
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป

กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ 
(น.ส.วิไล
คชศิลา)

 1. โรงเรียน 121 แห่ง
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคน
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1.4 ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 -ประชุมสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบส่ี
 รุ่น 1 1 วัน
1.5 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินฯ

โรงเรียนประชารัฐในสังกัด 
30 แห่ง

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความ
พร้อมรับการประเมินรอบส่ี

34,800 34,800    / / /    / / /    / / /    / / / น.ส.วิไล คชศิลา

2 โครงการการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 180,000 180,000    / / /    / / /    / / /    / / /
2.1 ประชุมศึกษานิเทศก์ ประจ าเดือน
 -สัมมนาศึกษานิเทศก์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานศึกษานิเทศก์
(ศน.+บุคลากร จ านวน 11 คนX3,000 บาท)
 -ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้หน่วยงาน Best Practice
2.2  จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศประจ าปีฯ แผนนิเทศการศึกษา และ
เคร่ืองมือนิเทศ
2.3 ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการนิเทศ อย่างน้อย 2 คร้ัง/ภาคเรียน จ านวน 121 โรง
(ค่าพาหนะในการไปนิเทศ)
  - อ าเภอเมือง 48 ร.ร.x600=28,800                   
 -อ าเภอก าแพงแสน 51 ร.ร.X800=40,800  
 -อ าเภอดอนตูม 22ร.ร.X 700=15,400

2.4 การนิเทศบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของสพฐ

 สพป.นครปฐม เขต 1/
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

 / / /  / / /  / / /

 -สพฐ.จัดท าแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ระบบนิเทศภายในโรงเรียน
 -ประชุม ช้ีแจง ศึกษานิเทศก์ทุกเขตพ้ืนท่ี เร่ืองแนวทางการนิเทศ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบนิเทศภายในโรงเรียน ( 
Conference )

ศึกษา
(นางจรรยาพร
ยอดแก้ว)

2. ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบ
การนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง

กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
(นางจรรยาพร
ยอดแก้ว)

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัดการ

 เคร่ืองมือการนิเทศ และแนวทาง
การนิเทศเพ่ือประกันคุณภาพ

 3.ร้อยละ 100 โรงเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 4. ร้อยละ 100 ห้องเรียนเป็น
ห้องเรียนคุณภาพ

ศึกษานิเทศก์และบุคลากร
ทางการศึกษา 11 คน

1.ร้อยละ 100 ศึกษานิเทศก์ได้รับ
การพัฒนาตามาตรฐานวิชาชีพ
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

 -การนิเทศร่วมระหว่างศึกษานิเทศส่วนกลางกับศึกษานิเทศก์เขต
พ้ืนท่ี (ใช้งบประมาณการนิเทศร่วมกิจกรรมอ่ืน)

 ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม
 เขต 1 และ สพฐ.

2.5 การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา          
(ก.ต.ป.น.) 
 -จัดท าแผนและเคร่ืองมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ 2562
 -จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
 -ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะ
ก.ต.ป.น. และคณะอนุก.ต.ป.น.
 -จัดท ารูปเล่มรายงานน าเสนอต่อท่ีประชุม ก.ต.ป.น. 




-จ านวน 60 เล่ม

-ก.ต.ป.น. 9 คน /4 คร้ัง

-ก.ต.ป.น.และคณะอนุฯ

-จ านวน 60 เล่ม

โรงเรียนในสังกัดมีผลการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษา ท้ัง 4  ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานท่ัวไป ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ100

35,000     35,000 / / / / / / / / / / / / กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัดการ
ศึกษา
(นายดุสิต
 หังเสวก)

3 โครงการสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล 
IQA AWARDS ภายใต้งาน มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปี 61 ระดับชาติ
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)

 1) ต้นแบบสถานศึกษา 
รางวัล IQA AWARD 
ประจ าปี 2561 

200,000 200,000  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
(นายดุสิต
หังเสวก)

3.1 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต้นแบบ
สถานศึกษาด้านระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ รางวัล IQA AWARD 
ประจ าปี 2561 งานศิลปหัตถกรรมวิชการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนปี 61 ระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)  วันท่ี 25-27
 ธันวาคม 2561 ณ สวนแสนปาล์ม ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ก าแพงแสน

2) ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้สนใจ จาก20 
จังหวัด 60 เขต รวม 800 คน

25-27
 ธ.ค.61

 / /

3.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  / / /

ร้อยละ 80 ผู้แลกเปล่ียนเรียนรู้มี
ความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือ
ประกันคุณภาพ
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4 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4.1 ขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
4.2 ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
 -แต่งต้ังคณะกรรมการระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด 
โดยศึกษาธิการจังหวัด
 -คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในระดับต าบล  47 ต าบล
 -คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในระดับอ าเภอให้ความ

โรงเรียนประชารัฐในสังกัด 
30 แห่ง

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ได้รับการฝึกทักษะต่างๆ ผ่านการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางท่ี
ก าหนด
2. นักเรียนปกติในระดับ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

รอจัดสรร รอจัดสรร  / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัดการ
ศึกษา
(น.ส.ยุพา 
ทรัพย์อุไรรัตน์)

เห็นชอบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับอ าเภอ
 -คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในระดับจังหวัด
 -สพฐ.ประกาศรายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในระดับประเทศ
 -จัดท า MOU แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ในระดับ กระทรวง
 -โรงเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือก าหนดความ
ต้องการและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
 -ขับเคล่ือนโรงเรียนสู่คุณภาพประจ าต าบล ต้นแบบ 1 โรงเรียน 
และอ่ืนๆ 46 โรงเรียน
 -ติดตามผลสรุปและรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล

1. โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 47 ต าบล 47 โรงเรียน
2. คณะกรรมการระดับต าบล
3.คณะกรรมการระดับอ าเภอ
 3 คณะ
4. คณะกรรมการระดับ
จังหวัด(กศจ.)

ศธ และ สพฐ./หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
คณะกรรมการระดับโรงเรียน
 47 โรงเรียน

3. ร้อยละโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลตรงตามความ
ต้องการของชุมชน
4. โรงเรียนร่วมพัฒนาสามารถ
ด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอยากมีประสิทธิภาพ

3,505

1,200

70,000




1,200

70,000

3,505       / / /  / / / กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
(น.ส.พชรมน   
มีแสงพันธ์)/
กลุ่มนโยบาย
และแผน (นาง
สมพร เมือง
แป้น)
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4.3 ขับเคล่ือนโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
 -ประชุมวางแผนการขับเคล่ือนร่วมกับ สพฐ.

1. โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
2. ศึกษานิเทศก์และบุคลากร
 สพป.นครปฐม เขต 1

5,000 5,000 / / / / / / / / / / / /

 -.จัดนิทรรศการเผยแผร่ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิก่าร 
สานพลังเครือข่าย โรงเรียนร่วมพัฒนา 16-18 ม.ค.62

145,880 145,880 

 -ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัฒตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School 
คร้ังท่ี1 ปี 2562 วันท่ี 19-21 ม.ค. 62 ณ โรงแรมอิมพิเรียลโกลเด้น
ไทรแองเก้ิล รีสอร์ท เชียงราย

ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน 9,600 9,600 

 -ขับเคล่ือนการพัฒนาตามวัตถุประสงค์โรงเรียนร่วมพัฒนา เครือข่ายการมีส่วนร่วม บริจาค บริจาค
 -ติดตามประเมินผลและรายงาน

5 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มนโยบาย
และแผน

118,000 118,000  ///  ///  ///  /// (น.ส.สุพิชฌาย์
นราทอง)

โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
5.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
-จัดการเรียนรวมในโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนท่ี2/2561 
โดยจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียน
เครือข่ายถึงโรงเรียนหลักตามเกณฑ์ระยะทาง ดังน้ี
  ระยะทาง 1-3 กิโลเมตร คน 10 บาท/ต่อคน/100 วัน

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ 
(น.ส.ยุพา
ทรัพย์อุไรรัตน์)/
ร.ร.วัดปลัก
ไม้ลาย

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
โรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีได้รับผล กระทบได้รับ
การดูแล
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาด
เล็กได้รับการพัฒนาให้มีความเข็ม
แข็งทางวิชาการและ

1. ร.ร.ขนาดเล็ก 51 แห่ง
2. นักเรียนร.ร.ขนาดเล็กท่ี
เรียนรวม
3. นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเลิกร.ร.ขนาดเล็ก 5 
แห่ง
 - โรงเรียนบ้านบ่อพลับ
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 ระยะทาง 3.1-10 กิโลเมตร 15 บาท/ต่อคน/100 วัน
 -การเลิกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่มีนักเรียน 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กด้วยวิธีท่ีหลากหลาย
 -การเรียนการสอนแบบคละช้ัน
 -การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี

 - โรงเรียนวัดหว้าเอน
ร.ร.ขนาดเล็กในสังกัด
 51 แห่ง

การบริหารจัดการ
3. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กใน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลดลง (นักเรียน ต่ ากว่า 40 คนลง
มา)

/// /// ///




กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ
(น.ส.วิไล 
คชศิลา)

 -การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ (DLTV)
 -การสอนจินตศึกษา

 

 -สนับสนุนบุคลากรช่วยสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  / / /  / / /
 -ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  / / /  / / /

6 โครงการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
 6.1 ช้ีแจง สร้างความเข้าใจคู่มือการประเมินห้องเรียนคุณภาพ และ
ปฏิทินการปฏิบ้ติงาน 
 6.2 โรงเรียนปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ และ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ 
 6.3 คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนท่ี 2/2561 
และ ภาค 1/2562
 6.4 สังเคราะห์ผล และรายงานผล

1..โรงเรียน 121 แห่ง
2.ผู้บริหารและครูทุกคน
3.คณะกรรมการตรวจ 
ติดตามโรงเรียนละ 1 คร้ัง

1. ร้อยละ 70 ของครูท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ระดับดีมากข้ึนไป
2. ร้อยละ 70 ของห้องเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสพป.นครปฐม เขต
 1 ผ่านการประเมินตามเกณฑ์

334,100   334,100  / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
(น.ส.วิไล 
คชศิลา)

 6.5 ยกย่อง เชิดชูเกียรติห้องเรียนคุณภาพท่ีผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์ท่ีเขตพ้ืนท่ีก าหนด
 6.6 สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงาน

8. ร้อยละ 70 ของโรงเรียนท่ี
ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพ
ระดับดีมากข้ึนไป

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน้า 134 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาสูความเป็นเลิศ

1.สพป.นครปฐม เขต 1
2.ร.ร.ในสังกัด 121 แห่ง
3.ประธานกลุ่มโรงเรียน
4.ก.ต.ป.น.

1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
ตามแนวทางกระจายอ านาจ 4 
ด้าน

 / / / / / / / / / / / / ทุกกลุ่ม

7.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สพป.
นครปฐม เขต 1
 -เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต 1 
 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และศึกษาดูงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
สพป.นครปฐม เขต 1  จ.ประจวบคีรีขันธ์
 -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับร่างแผนฯ /วิเคราะห์

109,780 109,780 กลุ่มนโยบาย
และแผน
(นางสมพร 
เมืองแป้น/
น.ส.สุพิชฌาย์
นราทอง)

ความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ   / / /   / 
 -ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

  ธ.ค.   /

 -จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
สพป.นครปฐม เขต 1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

  /

 -ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ
   1) ติดตามผลการด าเนินงานระยะเคร่ึงแผน/ส้ินแผนและการใช้
จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
   2) ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
   3) สรุปและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2562

   / /  / / /

1. คณะท างานและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จ านวน 43 คน
/ 2 วัน 1 คืน
2.คณะท างานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จ านวน 40 คน/1วัน
3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
สพป. นครปฐม เขต 1

2.ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ระดับดีเยียม
3.มีสารสนเทศและผลการจัด
การศึกษาเพ่ือบริหารจัดการและ
เผยแพร่สู่หน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง
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7.2 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงินและพัสดุใน
สถานศึกษา
 -ประชุมคณะท างานวางแผนก าหนดหลักสูตรการอบรม 25 คน
 -ด าเนินการพัฒนาครูผู้สอนและธุรการโรงเรียนๆละ 2 คน 
2 รุ่นๆละ 1 วัน
 -สรุปรายงานผล

 ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงาน
พัสดุจ านวน  242 คน  
หลักสูตร 1 วัน 
จ านวน 2 รุ่น ๆละ 140 คน

ร้อยละ 100 ข้าราชการครูท่ี
ปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนได้เข้ารับ
การพัฒนา
ร้อยละ 80 ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีพัสดุและ
เจ้าหน้าท่ีธุรการได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านจัด
จ้างและบริหารพัสดุฯ

99,000 99,000  /  /  / กลุ่มบริหการ
การเงิน
และสินทรพัย์ 
(นายสุธี  
เพ่ิมพูนขันติสุข)

 7.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน    / / / / / / / /

   สพฐ.พัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน 1,300   1,300
 -ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ สพป.นครปฐม เขต 1 และ
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1) โรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน
2) โรงเรียนท่ีผู้อ านวยการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
3) โรงเรียนท่ีรายงานตามข้อเสนอแนะปี 2561 ไม่สมบูรณ์

รอจัดสรร รอจัดสรร

 -ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของ 
สพป.นครปฐม เขต 1
 -สรุปผลการตรวจสอบและรายงาน

7.4 ตรวจติดตามและสถานศึกษาตามแผนตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถานศึกษาทุกโรง ตรวจสอบตามแผนการด าเนินงาน  /  /  /  / นางมณฑา 
ประเสริฐสม

 -จัดท าโครงการ

 / / /

/

1.โรงเรียน ขนาดเล็ก 3 แห่ง
 ขนาดกลาง 3 แห่ง ขนาด
ใหญ่ 3 แห่ง
2.โรงเรียนท่ีผู้อ านวยการ
โรงเรียนเกษียณ
3. โรงเรียนในสังกัด 12 แห่ง

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน
(นางมณฑา 
ประเสริฐสม)

สถานศึกษาร้อยละ 100 มีระบบ
ควบคุมด้านการเงินการบัญชีและ
การบริหารทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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 -ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษาท่ียังรายงานผลตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2561 ยังไม่สมบูรณ์

 -ตรวจสอบสถานศึกษา จ านวน 21 แห่ง
 -แจ้งผลการตรวจสอบ
 -ตรวจสอบการด าเนินการตามโครงการ (สุ่มตรวจ) เช่น ด้านการเงิน
การบัญชี 
 -ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
 -สรุปผลการตรวจสอบ

7.5 ประชุมทางไกล(Conference) ผอ.สพป.ท่ัวประเทศ 
และผู้เก่ียวข้อง
 - จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยสพฐ. เพ่ือ
มอบนโยบายลงสู๋การปฏิบัติในระดับจังหวัด

ผอ.สพป./รองผอ.สพป./
ผอ.ร.ร.121ร.ร./ผอ.กลุ่มทุก
กลุ่ม/ศธจ.และผู้เก่ียวข้อง

ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหาร
สถานศึกษา/บุคลากรทางการ
ศึกษา/ศธจ. สามารถปฏิบัติงาน
ตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง

 / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
(นางสาวอุษา
ใหญ่ไล้บาง)

7.6 บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาด้วยโปรแกรมระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Area 
Management Support System : AMSS++)
   ขับเคล่ือนการใช้โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (AMSS++) ใน 4 งาน ประกอบด้วย

1.สพป.นครปฐม เขต 1
2.บุคลากรใน สพป.ทุกคน
3.ร.ร.ในสังกัด 121 แห่ง

สพป.นครปฐม เขต 1 มีระบบ
การบริหารจัดการส านักงาน
ในระบบอิเล็คทรกนิกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ

 / / / / / / / / / / / / ทุกกลุ่ม/ศูนย์

 -งานการวางแผน/การเงินการบัญชี
 -งานบริหารท่ัวไป

 -งานบริหารบุคคล
 -งานบริหารท่ัวไป
 -ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
7.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  -ร้อยละ 100 ของบุคลากร 15,800 15,800  /  /  /  / กลุ่มอ านวยการ
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เก่ียวกับมาตรฐาน การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารสถานศึกษา/ครู เข้าร่วม (นางพชรภรณ์ 
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน จ านวน 48 คน ระยะเวลา 1 วัน  ตามจ านวน 121 คน รวม 169 คน เอกสินธ์ุ
การควบคุมภายในให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  -ร้อยละ 100 บุคาลากรในสพป. นครปฐม /นางวิไล  
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูมี เรียนทัพ)
 -อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน จ านวน 121 คน ระยะเวลา 1 วัน  ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท ารายงาน

การควบคุมภายในให้ผู้บริหาร /ครู/บุคลากรในสถานศึกษา มาตรฐานการควบคุมภายใน

7.8 การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสพป.
นครปฐม เขต 1

1. โรงเรียน 121 แห่ง
2.ครู/ผู้รับผิดชอบ 150 คน

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนท่ีเข้ารับ

30,000 30,000  /  /  /  /

ด้านระบบการส่ือสารการน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การพัฒนาสามารถพัฒนาระบบ
ผ่านระบบ Internet             การส่ือสารการน าเสนอข้อมูล
 -ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ การสร้างส่ือหรือนวัตกรรม ผ่านระบบ Internet มีสมรรถนะ
ในการส่ือสารการประชาสัมพันธ์ ในการปฏิบัติตนเป็นอย่างดี
 -ติดตามประเมินผล
 -สรุปและรายงานผล
7.9 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ านวน  61  คน 1 วัน  1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน 10,000 10,000  /  /  / กลุ่มอ านวยการ
ด้วยกิจกรรม 5 ส. สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับความรู้ (นางสมใจ กายเย็น)

 -พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยกิจกรรม 5 ส. ความเข้าใจเร่ืองกิจกรรม 5 ส
2. ร้อยละ 100 สพป. นครปฐม เขต 1

มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายใน
ท่ีดีและเป็นระเบียบ

กลุ่มอ านวยการ
(นาง
เบญญพัฒน์
สุอมรา)
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7.10 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 - การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน
 - การลดและคิดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
 - การประหยัดงบประมาณ
 -การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

1.บุคลากรทุกคนในสพป.
นครปฐม เขต 1 ทุกคน
2.ร.ร.ในสังกัด 121 แห่ง

สพป.นครปฐม เขต 1 สามารถ
บริหารจัดการส านักงานได้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

/ / / / / / / / / / / / ทุกกลุ่มงาน

7.11 เติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์สู่องค์กร
 -จัดประชุมเติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์บุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
-ห้ิวป่ินโตเข้าวัด

บุคลากรสพป.นครปฐม 
เขต 1
จ านวน 61 คน 
วัดพระประโทนเจดีย์

1. ร้อยะละ 100 ของ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 61 คน
2. ร้อยละ 100 ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว ใน
 สพป. นครปฐม เขต 1
รู้บทบาทหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ
 และมีความผูกพันองค์กร

12,290 12,290 / / / / / / / / / กลุ่มอ านวยการ
(นางพชรภรณ์ 
เอกสินธ์ุ/
นางวิไล
เรียนทัพ)

8  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

บุคลากร สพป. นครปฐม เขต 1 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม 35,500 35,500 / / / / / / / / /

 8.1 ข้ันเตรียมการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนมาตรฐานเขต   จ านวน  46 คน (2 วัน) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือน
 และติดตามยุทธศาสตร์, นโยบายการบริหารจัด มาตรฐานเขต และติดตามยุทธศาสตร์

 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบาย การบริหารจัดการศึกษา
 8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนมาตรฐานเขต ติดตามยุทธศาสตร์ฯ ข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 2562
 8.3 กล่ันกรองสารสนเทศมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 8.4 รายงานผลมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา Online และ
จัดท ารายงานเอกสาร
 8.5 สรุป ติดตามและรายงานผล

กลุ่ม
อ านวยการ
(นางสมใจ
กายเย็น)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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9 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9.1 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ทาง
ระบบ e-MES) การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ สพฐ.
 นโยบากระทรวงศึกษาธิการ และข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี
 -ศึกษารายละเอียดแบบกรอกข้อมูล /วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 -ประชุมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร สพท. (โดยสพฐ.)

1. กลุ่มทุกกลุ่มในสพป.
นครปฐม เขต 1 
2. บุคลากรในสพป.นครปฐม
 เขต 1 ทุกคน
3. ร.ร.ในสังกัด 121 แห่ง
4. ก.ต.ป.น.
5. ประธานกลุ่มโรงเรียนและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 / / /  / / /

 / / /

/ / / 

 / / /

/ / /

 / / /

กลุ่มนโยบาย
และแผน
(นส.สุวรรณา  
แดงสวัสด์ิ)

 -แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบตัวช้ีวัด /เชิญประชุม
 -รายงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ในระบบ e-MES
 -ประชุมวิพากษ์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงาน รอบ 12 
เดือน
 - รับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
(ภาคสนาม) โดยสพฐ.

9.2 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562
   - ติดตามผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ระยะคร่ึงแผน
 และส้ินแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมในสพป.นครปฐม 
เขต 1 ทุกคน

สพท.และสถานศึกษาร้อยละ 100
 มีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2562 และตามกลยุทธ์
ของสพฐ. และ ศธ.

 / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มนโยบาย
และแผน
(นางสุวรรณา 
แดงสวัสด์ิ/
น.ส.สุพิชฌาย์

1. ผลการประเมินการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ARS) 
ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ระดับคุณภาพดีเย่ียมข้ึนไป
2. ล าดับท่ีของผลการประเมิน 
(KRS) ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 
อยู่ในล าดับท่ี 1-10 ของประเทศ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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  -จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
สพป.นครปฐม เขต 1 
   -สรุปผลการติดตามและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่เว็บไซต์

นราทอง)

9.3 ติดตามผลตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/ตรวจ
ราชการแบบบูรณาการส านักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
  -ประสานการตรวจราชการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
  -วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน/จัดท าแผนการตรวจราชการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
  -ติดตามและประเมินผลประสานการตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  การแบบบูรณาการส านักนายกรัฐมนตรี และ
หน่วยงานอ่ีน ๆ   

ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม/นโยบายท่ีเก่ียวข้อง
ตามประเด็นการตรวจราชการ

สพท. ได้รับการติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารงานของ
สพท.การด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธ์ศาสตร์ของรัฐบาล และ
สพฐ.

 / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มนโยบาย
และแผน 
(นส.สุวรรณา  
แดงสวัสด์ิ)

9.4 ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
   - ศึกษารายละเอียด / แต่งต้ังคณะท างาน / เชิญประชุม
คณะท างานผู้เก่ียวข้องและช้ีแจงรายละเอียดตัวช้ีวัดข้ันตอนการ
ด าเนินงานของสพป.นครปฐม เขต 1
  -ติดตามข้อมูลของตัวช้ีวัดจากผู้รับผิดชอบ
  -รายงานผลการด าเนินงานในระบบ KRS รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน

บุคลากรในสพป.นครปฐม 
เขต 1 ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีทุกคน

สพป.นครปฐม เขต 1 มีผลการ
ด าเนินงาน KRS อยู่ในระดับ 1-10
 ของประเทศ

 / / /  / / / กลุ่มอ านวยการ
(นางวิไล 
เรียนทัพ)

10 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา
10.1 การบริหารจัดการแบบ ClUSTER
   -บริหารจัดการมีส่วนร่วม 4 งาน

บุคลากรในสพป.นครปฐม 
เขต 1 ทุกคน

 ร้อยละ 100 ของ สถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มีการบริหารจัดการแบบมี

 / / /  / / /  / / /  / / / ทุกกลุ่มงาน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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  -ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอ านาจแบบ CLUSTER 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ประธาน Cluste ประจ าเขต
ตรวจราชการท่ี 4

ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง / กลุ่มนโยบาย
และแผน
(น.ส.สุพิชฌาย์
 นราทอง)

   -ประชุม custer ช้ีแจง ซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการ ภาค
 ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
บรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

ผอ.สพท. จ านวน 9 เขต  -ร้อยละ 100 ของผอ. สพท.
ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าใจและ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ท่ี 
สพฐ. ก าหนด

4,325 4,325  / กลุ่มนโยบาย
และแผน 
(นางสมพร 
เมืองแป้น/
น.ส.สุพิชฌาย์
 นราทอง)

11 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
11.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
และบุคคล มีส่วนร่วมในการบริหาจัดการและระดมทรัพยากรเพ่ือจัด
การศึกษา ใน 4 งาน ประกอบด้วย งานบริหารงานท่ัวไป/บริหาร
งบประมาณ/บริหารงานบุคคล/บริหารวิชาการ
-สรุปและรายงานผลการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษา

ร.ร.ในสังกัด 121 แห่ง ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาได้รับ
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
และระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษา 
ครบท้ัง 4 งาน

 / / /  / / /  / / /  / / / กลุ่มส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษา
(น.ส.สมพร  
ศรีวราศาสน์)

11.2 สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 - จัดสรรค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง / / / / / /

11.3 สนับสนุนการด าเนินงาน AREA BASED
   จัดสรรกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนภายในกลุ่มๆ ละ 30,000.-เป็นเงิน 300,000.-
(เงินเหลือจ่ายจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ)

กลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษา
(น.ส.สมพร  
ศรีวราศาสน์)

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการด้วยองค์คณะบุคคล
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จ านวน 126 คน 2 รุ่นๆละ 1 วัน  1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 78,600 78,600  /  /  /  / กลุ่มส่งเสริม
 ปีการศึกษา 2562 สพป. นครปฐม เขต 1 มีข้อมูล การศึกษาทางไกล

12.1 บริหารจัดการเว็บไซต์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและServer สารสนเทศครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เทคโนโลยี
ของสพป.นครปฐม เขต 1  2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน สพป. สารสนเทศและ
 12.2 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ปี
การศึกษา 2562 (ระบบนักเรียนรายบุคคล Data Management 
Center :DMC / ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐาน , 
ข้อมูลครูและบุคลากร, ข้อมูลการศึกษาเพ่ือปวงชน EFA , ข้อมูล
ครุภัณฑ์ , ข้อมูลคอมพิวเตอร์ , ข้อมูลอินเทอร์เน็ต / ระบบ
ฐานข้อมูลส่ิงก่อสร้าง B-OBEC)

นครปฐม เขต 1 ได้รับพัฒนา
3. สพป. นครปฐม เขต 1 
มีระบบบริหารจัดการ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ

การส่ือสาร
(น.ส.อุษา  
ใหญ่ไล้บาง)

 12.3 การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จ านวน 121 คน 2 รุ่น ด้านการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลท่ีดี
 12.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน จ านวน 40 คน  -ร้อยละ 100 
การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
12.5 สรุปผลติดตามผลและรายงานผล

13  โครงการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน 
(Area-base)
13.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
 -งบประจ า (บริหารจัดการส านักงานเขต/ค่าธารณูปโภคและอืนๆ
คร้ังท่ี 1  จ านวนเงิน 995,450 บาท

สพป.นครปฐม เขต 1 


2,295,450




2,295,450  /

กลุ่มบริหาร
การเงิน
และสินทรพัย์ 
(นายสุธี  
เพ่ิมพูนขันติ
สุข)

คร้ังท่ี 2 จ านวนเงิน 1,300,000 บาท

1. โรงเรียน 121 แห่ง
2. ธุรการโรงเรียน 121 คน
3. บุคลากร สพป. นครปฐม 
เขต 1 ทุกคน

1. สพท. มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ระดับดีเย่ียม
2. สพท.มีผลกาประเมินตาม
แผนปฏิบัติการ (ARS)          
และค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(ARS) ระดับดีมากข้ึนไป
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ

   -จ้างเหมาบริการลูกจ้างช่ัวคราว สพป.นครปฐม เขต 1 วุฒิ
ปริญญาตรี จ านวน 2 คน ๆ ละ 15,000 บาท เวลา 12 เดือน เป็น
เงิน 360,000 บาท
   จ้างเหมาผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 1 คน 12 เดือน ๆละ 5,000.-
เป็นเงิน 60,000.-

จ านวน 2 คน 12 เดือน

 13.2 งบส ารองส าหรับด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา /สพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ/รัฐบาล 

 300,000 300,000   /   /   /   / กลุ่มนโยบาย
และแผน 
(นางสมพร
เมืองแป้น)

4,159,130 550,980 3,608,150 - รวมท้ังส้ิน    (จ านวน)
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บทที่ 5 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัต ิ 
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บทท่ี 5 

    การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                    
และสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษารองรับการกระจายอ านาจตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลและ
รายงาน ตามกรอบงบประมาณท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ภายใต้แผนงาน 
ผลผลิต/โครงการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจสู่ เป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงก าหนดแนวทาง         
การด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ ปัจจัยความส าเร็จ และการติดตามประเมินผลและรายงาน ดังนี้  

แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ                                                                             
 1. งบประมาณส าหรับบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ าแนกการบริหารเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 

  1.1 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มอ านวยการ บริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เกิด
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มต่าง ๆ ขับเคลื่อนภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน โดยสรุปกรอบภาระงานตามโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ/กิจกรรม เสนอเพ่ือขออนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผนเพ่ือจัดหาแหล่งงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ และบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค านึงถึง
ความคุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและ
ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงินและการคลังที่เก่ียวข้อง 

1.3 งบประมาณจัดสรรส ารองไว้ด า เนินงานตามนโยบายเร่ งด่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                    
หรือด าเนินงานพัฒนาการศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area Based) 

2. งบประมาณส าหรับพัฒนาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
โดยส านักต่าง ๆ จัดสรรให้ตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พร้อมก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจนตามยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้รับผิดชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
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สถานศึกษาต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายรองรับตามแนวทางภายใต้งบประมาณท่ี สพฐ. ก าหนด
พร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

      3. โครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามโครงการกิจกรรม 
ปฏิทินการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ กรณีโครงการเสร็จสิ้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว                           
มีงบประมาณคงเหลือ หากประสงค์จะด าเนินกิจกรรมอ่ืนให้เสนอโครงการ/กิจกรรม ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน 
ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ กรณีไม่ประสงค์ใช้งบประมาณที่คงเหลือ ให้รายงานผลการบริหารจัดการ  
และการใช้จ่ายงบประมาณตามปฏิทินที่ก าหนดให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบ 

 อนึ่ง โครงการใดได้รับการจัดสรรงบประมาณซ้ าซ้อนให้คืนงบประมาณแก่ส านักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืนส าหรับบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละรายการให้จัดท าโครงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไข/แนวทางการบริหารงบประมาณ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ก าหนดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ก าหนดมาตรการและแนวทาง       
การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม 2561  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 07002/ว 5936 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ตามเป้าหมาย ดังนี้ 

 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562 รายไตรมาส (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้ 

ทั้งนี้  หากส่วนราชการไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายและหรือ                     
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ก าหนดไว้ ส านักงบประมาณจะน าเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด               
การใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามค าสั่งที่ 12/2562  สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม 2562                 
โดยก ากับติดตามเร่งรัดการบริหารงบประมาณให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามมาตรการ
ภาครัฐ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคหรือการปรับแผนทุกสิ้นไตรมาส และเร่งรัดการด าเนินการ                
ตามมาตรการดังกล่าว   

 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 2 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 4 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม(ทุกงบ)       32 54 77 100 
งบประจ า       20 45 65 100 
งบลงทุน       36 57 80 100 
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              *** ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมบริหารจัดการตามรายละเอียดในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้งแผนงานและแผนเงิน รวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณตามปฏิทินการด าเนินงานโดยเคร่งครัด                
โดยเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 ยกเว้น กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภายหลังให้เร่งด าเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 กันยายน 2562  หากมีความจ าเป็น  
ไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามแผนงาน แผนเงินและปฏิทินที่ก าหนด ให้เสนอขออนุมัติผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นกรณี ๆ ไป 

 การติดตามประเมินผลและรายงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ก าหนดปฏิทินการติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายไตรมาส  ดังนี้      
      ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน  (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 
  ครั้งที่ 2 รอบ  6 เดือน   (ตุลาคม 2561  – มีนาคม 2562)    ภายในวันที่  15 เมษายน 2562 
  ครั้งที่ 3 รอบ  9 เดือน   (ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)  ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2562 
  ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2561  – กันยายน 2562)  ภายในวนัที่   15 ตุลาคม 2562 
 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ                  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ าแนกเป็นรายโครงการตามปฏิทิน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน                    
เมื่ อ เสร็จสิ้น โครงการหรือจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานพร้อมแนบภาพถ่ายกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้อง                     
ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือบริหารงบประมาณเหลือจ่าย หรือจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน               
ในภาพรวมต่อไป 
 กรณีรายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การตรวจราชการแบบบูรณาการของส านักนายกรัฐมนตรี การตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทยและอ่ืน ๆ ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานตามประเด็นการติดตาม/การตรวจราชการ 
ตามแบบฟอร์ม/ปฏิทินที่หน่วยงานนั้น ๆ ก าหนด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จักได้รวบรวมผลการด าเนินงาน
ดังกล่าวประมวลผลเป็นภาพรวม สังเคราะห์ผลการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด                     
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตอบนโยบายต้นสังกัดและหน่วยงาน จัดท าเป็นรายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ส าหรับปรับปรุงพัฒนางานและต่อยอดงานที่ประสบผลส าเร็จ ตลอดจน                
ใช้เป็นสารสนเทศในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณถัดไป   

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญและมีส่วนร่วม                

ในการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม และปฏิทินที่ก าหนดเพ่ือให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค านึงถึงประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สอดคล้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) แผนจัดการความรู้ (KM  Action Plan) เพ่ิมขีดสมรรถนะด้านสารสนเทศ ICT 
เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมถึงเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร มุ่งให้หน่วยงานทุกระดับได้
มาตรฐาน 
 
 



ภำคผนวก 
  






























