


รายงานจัดการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 



คํานํา 
 

 เอกสารรายงานผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นโยบาย “นครแหงคุณภาพการศึกษา” ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และผล  
การดําเนินงานตามคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาภายใตชื่อ 
“เขตสุจริต” ตลอดจนผลงานท่ีประสบผลสําเร็จของสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนนักเรียน ซึ่งเปนการดําเนินงานตามภารกิจดานการศึกษาท่ีตองบริหารจัดการศึกษาให มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เผยแพรสูสาธารณชน หนวยงาน ผูมีสวนเก่ียวของและผูสนใจตอไป   

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณบุคลากรในสังกัด และ       
ผูมีสวนเก่ียวของ ท่ีใหขอมูลเพ่ือประกอบการจัดทํารายงานจัดการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหวัง
เปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกหนวยงาน สถานศึกษาและผูเก่ียวของเพ่ือใชเปน
สารสนเทศในการวางแผนพัฒนาการศึกษาตอไป 
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                  การจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 
 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ   
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    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

 สวนที่ 1 
                                         บทนํา 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีภารกิจหลักในดานการสงเสริมสนับสนุนประสานและกํากับ ติดตาม
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหจัดการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด           
ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดบริหาร           
จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
การศึกษาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม ภายใตบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตามกระบวนการ PDCA เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2561 จักตองสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะในรอบปท่ีผานมาจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใชสําหรับวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตอหนวยเหนือและ เผยแพรตอ
สาธารณชน  และผูมีสวนเก่ียวของและผูสนใจท่ัวไป  ดังนั้นเพ่ือใหผลการจัดการศึกษาของหนวยงาน       
ไดสะทอนถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จึงจัดทํารายงานการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้ึน  

วัตถุประสงคของการรายงาน 

1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงาน              
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

2. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดตอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเผยแพรตอสาธารณชน 

ขอบเขตการรายงาน  
การรายงานการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการศึกษาวิเคราะห สังเคราะหผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษา ตามภารกิจ  ท่ี ขับเคลื่ อนโดย ใช                 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนเครื่องมือ  โดยนําเสนอผลการดําเนินงาน                 
ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ  ดังนี้ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

1. ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน  
6  ยุทธศาสตร ไดแก   

ยุทธศาสตรท่ี  1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี  2 พัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศ 
ยุทธศาสตรท่ี  3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี  4 จัดการดานโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

2. ผลการดําเนินตามนโยบาย “นครแหงคุณภาพการศึกษา” ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

3. ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จของโรงเรียน ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สถานศึกษาในสังกัด และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของใชสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมท่ีประสบผลสําเร็จ ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะไปใชในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพ         
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป  

2. หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใน
การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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บริบททั่วไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีภารกิจหลัก      
ในดาน การสงเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษา      
ข้ันพ้ืนฐาน อยางท่ัวถึงใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน        
มีบริบท ท่ัวไป ดังนี้ 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จั ง ห วั ด นครปฐม เป น จั ง ห วั ดหนึ่ ง ใ น         
ภาคกลางดานตะวันตก ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีน    
ซึ่งเปนพ้ืนท่ีบริเวณท่ีราบลุมภาคกลาง โดยอยูระหวาง
เสนรุงท่ี 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟลิปดา เสนแวงท่ี 100 
องศา 4 ลิปดา 28 ฟลิปดา มีพ้ืนท่ี 2,168.327 ตาราง
กิโลเมตร หรือ  1,355,204  ไร เทากับรอยละ 0.42 
ของประเทศ และมีพ้ืนท่ีเปนอันดับท่ี 62 ของประเทศ 
อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปตามเสนทางถนนเพชรเกษม ระยะทาง 56 กิโลเมตร หรือตามเสนทาง    
ถนนบรมราชชนนี (ถนนปนเกลา–นครชัยศรี) ระยะทาง 51 กิโลเมตร และตามเสนทางรถไฟ ระยะทาง    
62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ติดตอ  ดังนี ้

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ทิศใต  ติดตอกับอําเภอกระทุมแบน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอ    
บางแพ จังหวัดราชบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอไทรนอย  อําเภอบางใหญ  อําเภอบางกรวย                  
จังหวัดนนทบุรี   และเขตทวีวัฒนา  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร             
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
  และอําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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จังหวัดนครปฐมมี แบงการปกครอง
เปน 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองนครปฐม 
อําเภอกําแพงแสน  อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอน
ตูม อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน และอําเภอ
พุทธมณฑล ตําบล 106 ตําบล 930 หมูบาน สําหรับ
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 
1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 18 
แหง และองคการบริหารสวนตําบล 93 แหง 

                                                               
คําขวัญประจําจังหวัดนครปฐม : สมโอหวาน 
ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขาวหลามหวานมัน 
สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐม
เจดียเสียดฟา สวยงามตาแมน้ําทาจีน 

 
 
 
 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ตั้งอยูเลขท่ี 161/4 ถนนเพชร
เกษม ตําบลพระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม อยูในบริเวณของวัดพระประโทณ
เจดีย  ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขต
อําเภอเมืองนครปฐม  กําแพงแสน  และดอนตูม 
เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มีอํานาจหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบง สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 ดังนี ้
             1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของ
ทองถ่ิน 
             2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับตรวจสอบ 
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
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             3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
             10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ดานการศึกษา 
             11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
             12) ปฏิบัติรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

โดยแบงสวนราชการตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพุทธศักราช 2546 และ 2553  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจการกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ         
มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยแบง
สวนราชการภายใน ตามโครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี ้ 

1. กลุมอํานวยการ  (Administration Group) 
              2. กลุมบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group) 
              3. กลุมนโยบายและแผน (Policy and Planning Group) 
              4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group) 

5. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                   (Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group) 

6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย (Financial and Assets Administration Group) 
              7. หนวยตรวจสอบภายใน  (Internal Audit Group) 

8. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
     (Information Technology for Education Center) 
 
 
 
 

. 



คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (ก.ต.ป.น.)

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

งานสารบรรณ
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

งานช่วยอ านวยการ

งานยานพาหนะ

งานจัดระบบบริหาร
ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา

งานเลือกและ
สรรหากรรมการ
และอนุกรรมการ

งานประชาสัมพันธ์

งานสวัสดิการสวัสดิภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

นางพนิดา  เถื่อนถ้ าแก้ว
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ

งานอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม

6

นายสุธี  เพิ่มพูนขันติสุข
ผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานบริหาร
การเงิน 

งานบริหาร
งานบัญชี

งานบริหาร
งานพัสดุ

งานบริหาร
งานสินทรัพย์

นายชุมพร  จ าปา
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

งานตรวจสอบ
ภายใน

งานบริหาร
การตรวจสอบ

งานธุรการ
และสารสนเทศ

นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

งานส่งเสริมแนะแนว สุขภาพ
อนามัย กีฬาและนันทนาการ 
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ

งานส่งเสริมสนับสนุน
การระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา

เครือข่ายองค์กร
กลุ่มโรงเรียน

งานธุรการ

งานข้อมูลสารสนเทศ

งานนโยบายและแผน

งานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งานสนับสนุนให้บริการ
จัดการเรียนรู้

งานพเิศษตามนโยบาย

งานพิเศษตามนโยบาย

งานประสานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการใช้

สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติ

นักเรียนนักศึกษา

งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษ
และงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ

งานส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของบุคคล ครอบครัวชุมชนองค์กร

งานประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายฯ

งานวิเคราะห์งบประมาณ

งานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

น.ส.ชวิศาณัฏฐ์ รัตนคเชนทร์
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

งานระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสมพร  เมืองแป้น
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

น.ส.วิลาวัณย์ สุขผ่อง
ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา

งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ

การศึกษาตามอัธยาศัย

งานวิเทศสัมพันธ์

งานประสานส่งเสริมการศึกษา
กับศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานประสานและส่งเสริม
สถานศึกษาให้มีบทบาทในการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานประสานงาน

งานวิจัย พัฒนาส่งเสริม 
ติดตามและประเมินผล
การวัดและประเมินผลฯ

งานวิจัยพัฒนาส่งเสริม
พัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม
และการประกันคุณภาพ

การศึกษา

เครือข่ายวิชาการ

งานวิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนาหลักสูตรการสอน

งานส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานฯ

นายดุสิต  หังเสวก
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานพิเศษ
ตามนโยบาย

งานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

นายบัณฑิต  สุกก่ า
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

นายวุฒิพันธ์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

งานวางแผนอัตราก าลัง
ก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะ

งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง
ย้าย โอน ออกจากราชการ

งานพัฒนาบุคลากร
ส่งเสริม ยกย่อง

เชิดชูเกียรติ

งานวินัย อุทธรณ์
ร้องทุกข์ และ

การด าเนินคดีของรัฐ

งานบ าเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ

นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ระบบบริหารจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
บริหารงานโดยการมีสวนรวมขององคคณะบุคคล โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ดังนี้  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)   

1. นายไพฑูรย  อรุณศรีประดิษฐ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

    ประธานกรรมการ 

2. นายธนันธร     สิริอาภรณ ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ            กรรมการ 
3. นายประมวล   ลาภเจริญวงศ ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน          กรรมการ 
4. นางจรรยาพร    ยอดแกว ผูทรงคุณวุฒิดานปฐมวัย                กรรมการ 
5. นางสาวปทิตตา จิรพัฒธรทวี ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             กรรมการ 
6. นายธนะชน      ทัศนะเกตุ ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล            กรรมการ 
7. นางรักษญาณ    เผาผาง  ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา            กรรมการ 
8. นายยอดเยี่ยม   สอนเฉลิม   ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม                กรรมการ 
9. นายดุสิต         หังเสวก     ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานจัดการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ.2561                                               8 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
รวมท้ังประสานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดอ่ืนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม 
อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม  มีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีนครปฐม เขต 1 จําแนกตามสังกัดและระดับดังนี ้

ระดับท่ีจัดการศึกษา จํานวนโรงเรียน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6               102  แหง 
ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 3                   19  แหง 

121 
หมายเหตุ : ไมนับรวมโรงเรียนที่จัดการเรียน
รวมทั้งโรงเรียน 2 แหง (บานหนองแก และ 
บานบอพลับ) และโรงเรียนที่ไมมีนักเรียน 1 
แหง คือ โรงเรียนวัดหวาเอน 

  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง  มัธยมศึกษาปท่ี 6          13 แหง 

13 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
- ระดับอนุบาล 1 - 3                               2  แหง 
- ระดับอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปท่ี 6        11  แหง 
- ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6    4  แหง 
- ระดับมัธยมตน ถึงระดับมัธยมปลาย            1  แหง 

18 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   โรงเรียนสาธิตฯ 

- ระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6          1  แหง            
- ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมปลาย                   1  แหง 
- ระดับมัธยมตน ถึง  มัธยมปลาย                   2  แหง 

   มหาวิทยาลัยของรัฐ 
   มหาวิทยาลยัเอกชน 

4 
 
 
 
 
3 

                    1                       

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- รัฐบาล                                                3  แหง 
- เอกชน                                                4  แหง 

7 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 1 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ระดับอนุบาล 1 - 3                                 2  แหง 
- ระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6          5  แหง 
- ระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 3            5  แหง  
- ระดับมัธยมตน ถึง  มัธยมปลาย                  1  แหง 
- ระดับมัธยมปลาย                                    1 แหง  
- ระดับปวช. 1 – ปวส. 2                             1 แหง   

15 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

จํานวนนักเรียน 

      จํานวนนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จําแนกตาม
ระดับชั้น และหองเรียน ดังนี้ 

ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม หองเรียน 

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 

รวมระดับกอนประถมศึกษา 4,233 3,786 8,019 406 

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

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

ประถมศึกษาปท่ี 3 1,998 1,762 3,760 165 

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

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

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

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

มัธยมศึกษาปท่ี 1 434 359 793 27 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 474 341 815 27 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 393 301 694 24 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,301 1,001 2,302 78 

รวมทั้งสิ้น 17,773 15,932 33,705 1,488 

 (ขอมูล  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2561) 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดและจํานวนนักเรียน 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

ขนาดท่ี 1       นักเรียน      1 -  120  คน         41  โรงเรียน 

ขนาดท่ี 2       นักเรียน   121 -  200  คน         39  โรงเรียน 

ขนาดท่ี 3       นักเรียน   201 -  300  คน         13  โรงเรียน 

ขนาดท่ี 4       นักเรียน   301 -  499  คน         12  โรงเรียน 

ขนาดท่ี 5       นักเรียน   500 - 1,499 คน         12  โรงเรียน 

ขนาดท่ี 6       นักเรียน 1,500 - 2,499 คน          2  โรงเรียน 

ขนาดท่ี 7       นักเรียนมากกวา 2,499 คน          2  โรงเรียน 

รวม        121  โรงเรียน 

 
หมายเหตุ : ไมนับรวมโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมท้ังโรงเรียน 2 แหง (บานหนองแก และบานบอพลับ) และ 
               ไมมีนักเรียน จํานวน 1 แหง (วัดหวาเอน)     

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ปการศึกษา  2561  มีจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดังนี้   
1. จํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูจําแนกตามตําแหนง  

รายการ ระดับการศึกษา 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ํากวา ป.ตรี รวม 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 4 67       20 -         91 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา -       2       10 -         12 
ครู 1    430 797 4     1,232 
ครูผูชวย -       4     216 -       220 

รวม 5    503   1,043 4     1,555 

หมายเหต ุ ขอมูลไมรวมอัตราวาง  (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561)   
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

 2.  จํานวนขาราชการครูในสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนง และวิทยฐานะ  

 

ตําแหนง 
รับเงินเดือน 
ในอันดับ วิทยฐานะ จํานวน 

ผูอํานวยการสถานศึกษา คศ. 1 -          1 

 คศ. 2 ชํานาญการ        19 

 คศ. 3 ชํานาญการพิเศษ        70 

 คศ. 4 เชี่ยวชาญ          1 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา คศ. 1 -          1 

 คศ. 2 ชํานาญการ          5 

 คศ. 3 ชํานาญการพิเศษ          6 

ครู คศ. 1 -    346 

 คศ. 2  ชํานาญการ    375 

 คศ. 3 ชํานาญการพิเศษ       509 

 คศ. 4 เชี่ยวชาญ          2 

ครูผูชวย ครูผูชวย -       220 

รวมท้ังสิ้น 1,555 

    หมายเหต ุ ขอมูลไมรวมอัตราวาง  (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2561)   
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

3.  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

รายการ บุคลากร 
ทางการศึกษา 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม ต่ํากวา 
ป.ตรี 

ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป. 
เอก 

รวม 
 

38 ข 38 ค 

(1) (2) 

ผอ.สพป. 1     1   1   1 

รอง ผอ.สพป. -     -     - 

กลุมอํานวยการ   6 7 2 15 7 6 2  15 

กลุมนโยบายและแผน   6  1  7  1 3 3    7 

กลุมบริหารงานบุคคล      9      9     8 1   9 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    7    7 1 5 1   7 

กลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 12  1  13  1 11 1* 13 

หนวยตรวจสอบภายใน            

กลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

  9      9 1 7 1  9 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษา 

    1 1 1     1 

รวมท้ังสิ้น 1 12 37 8 4                                                                                                                            62 11 30 20 1   62 

(ขอมูล ณ วันท่ี 2 ตุลาคม  2561) 
หมายเหตุ * ไปชวยราชการ สพฐ. 1 ราย  
              (ไมนับรวมมาชวยราชการ  2 ราย ท่ีกลุมบริหารงานบุคคล 1 ราย กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 1 ราย) 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

กลุมโรงเรียนจําแนกตามอําเภอ  
  

อําเภอ/กลุมโรงเรียน จํานวนโรงเรียน 

เมืองนครปฐม 
1.  กลุมโรงเรียนบูรพาศึกษา 
2.  กลุมโรงเรียนพระปฐมเจดีย 
3.  กลุมโรงเรียนเมืองนครปฐม 
4.  กลุมโรงเรียนปฐมนคร 

 
14 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 
14 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 

กําแพงแสน  
5. กลุมโรงเรียนกําแพงแสน 1 
6. กลุมโรงเรียนกําแพงแสน 2 
7. กลุมโรงเรียนกําแพงแสน 3 

  8. กลุมโรงเรียนกําแพงแสน 4 

 
12 โรงเรียน 
15 โรงเรียน 
12 โรงเรียน 
12 โรงเรียน 

ดอนตูม  
9. กลุมโรงเรียนดอนตูม 

    10. กลุมโรงเรียนบานหลวง 

 
12 โรงเรียน 

10 โรงเรียน 

รวม        121 โรงเรียน 

หมายเหตุ : ไมนับรวมโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมท้ังโรงเรียน จํานวน 2 โรงเรียน  
             (โรงเรียนบานหนองแก และโรงเรียนบานบอพลับ)   
                และโรงเรียนท่ีไมมีนักเรียน จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหวาเอน                         
             

           การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
   มีจํานวน 5 ครอบครัว นักเรียนท้ังสิ้น 5 คน จําแนกตามชวงชั้น ดังนี ้
   ปฐมวัย  จํานวน 3 คน  
                       (ด.ช.อัครวัฒน  แสงกิตติคุณ , ด.ช.สุทธิพจน  สุขเจริญชัยกิจ, 

 ด.ช.กษิภณ  เมธสุทธิ)์ 
   ชวงชั้นท่ี 1       จํานวน 1 คน (ด.ช.ภูมิวรัชญ  เศรษฐคุณารัฐ) 
   ชวงชั้นท่ี 2       จํานวน 1 คน (ด.ช.อรรถโมทย  บางยี่ขัน) 

 
 



ส่วนที่ 2 
ทิศทางด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สวนที ่2 

ทิศทางการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 

 
วิสัยทัศน 

 “ประเทศไทยมี ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ภายใต 
ยุทธศาสตร 6 ดาน  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579 
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 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวยหลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของ      
ทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) โดยนํายุทธศาสตรชาติ 
(National Strategy) มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาชาติ วิสัยทัศน เปาหมาย 
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด ดังนี ้
  วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 เปาหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ เชน ประชากรกลุมอายุ 6-14 ป ทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
เทียบเทาท่ีรัฐตองจัดใหฟรี โดยไมเก็บคาใชจาย ผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ         
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เปนตน 
 2. ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม 
(Equity) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน ผู เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจาย          
ในการศึกษา 15 เปนตน 
 3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)     

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
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แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไปเพ่ิมข้ึน และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผล
นักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน
อายุ 15 ปสูงข้ึน เปนตน 
 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไมผานเกณฑการประเมิน 
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
เปนตน 
 5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบท            
ท่ี เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวชี้วัด ท่ีสําคัญ เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ           
ดานการศึกษาดี ข้ึน สัดสวนผู เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเม่ือเทียบกับผู เรียนสามัญศึกษา และจํานวน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันอับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมข้ึน เปนตน 
  ยุทธศาสตร เปาหมาย และตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมายดังนี ้
    1.1 คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1.2 คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
   1.3 คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี ้
   2.1 กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2.2 สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปน
เลิศเฉพาะดาน 
   2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมาย ดังนี้ 
  3.1 ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  3.2 คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
  3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร

อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  3.4 แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐานและ

ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
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  3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล 
  3.7 ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษามีเปาหมาย ดังนี ้
 4.1 ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
 4.3 ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน 

เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
ยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีเปาหมาย 

ดังนี ้
 5.1 คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
 5.2 หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
 5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุภาพชีวิตท่ีเปนมิตร กับ

สิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปาหมาย ดังนี้ 
  6.1 โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได  
  6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  6.3 ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพ้ืนท่ี 
  6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ           
ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
  6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 

หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก 
 “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม      
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังใน และนอก
หองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนใหมี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 
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ทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะ
ทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ            
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลง
เรียนรู เชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
   เปาหมายท่ี 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
   ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปข้ึนไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง 
 เปาหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
          2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
   ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85  
          2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ําวาเกณฑมาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด 3 เดก็รอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด 4 ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 30 ตอไป 
 เปาหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง 
  ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวชิาไมต่ํากวา 500 
  ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพ่ือการอานหาความรูเพ่ิมข้ึน 
  ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 85 ตัวชี้วัด 
 
 
 

  นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เก่ียวกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีเสนอตอสภานิติบัญญัติ 
แหงชาติ/ไดจัดข้ึนโดยมีเปาหมายเพ่ือใหประเทศ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ป  (พ.ศ. 2560-2579) โดยคํานึงถึงความตอเนื่องในการบริหารราชการแผนดินและเกิดประโยชน          
ตอประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง และยังคงยึดหลักการสําคัญสองประการ คือ 
 ประการท่ีหนึ่ง นอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา      
ภูมิพลอดุลยเดช ท่ีไดพระราชทานไวใหแกปวงชนชาวไทย มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีสมเหตุสมผล มีภูมิคุมกันท่ีดีพอประมาณ โดยมุงเนนการพัฒนาอยางสมดุลในทุกมิติ ท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 ประการท่ีสอง ดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการ
พัฒนาประเทศ และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 
 

 
 
จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) 

 1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา       
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร      
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปน
พรอันสูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
  1) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
มีใจความสําคัญวา (1) “การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ
ท่ีถูกตอง (2) การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัย
ท่ีดีงาม (Character Education)” 
  2) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
  (1) นักเรียน 
  “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพ่ือนท่ีเรียนลาหลัง 
  มิใชสอนใหเด็กคิดแตจะแขงขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดท่ีหนึ่ง 
ของชั้นแตตองใหเด็กแขงขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
  “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความดีใหนักเรียน ชั้นตน ตองอบรม
บมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (6 มิ.ย.2555) 
  “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากข้ึนจะไดมีความสามัคคีรูจัก
ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน” (5 ก.ค.2555) 
  “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
  (2) ครู 
  “เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จํานวนไมพอ และครู
ยายบอย ดังนั้น กอนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมท่ีจะสอนเด็กใหไดผลตามท่ีตองการ 
จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานะในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสม
ท่ีจะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูท่ีแทจริง คือมีความรักความเมตตาตอเด็ก 
ควรเปนครูทองท่ีเพ่ือจะไดมีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดของตนไมคิดยายไปยายมา”         
(11 มิ.ย.2555) 
  “ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง”(6 มิ.ย.2555) 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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  “ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพ่ือใหไดตําแหนงและเงินเดือน
สูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปท่ีใหม สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทนระบบไมยุติธรรม เราตอง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งสวนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ตองมี reward” (5 ก.ค.2555) 
  “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรูท้ังหมดวิชา    
ก็ตองเสยีเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม”(5ก.ค.2555) 
  2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
  กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)ภายใต
วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาท่ีจะ
ดําเนินการ 6 ดาน คือ 

   (1) ความม่ันคง 
   (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 
   (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
   (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
   (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
     1) ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
     2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
     3) กระทรวงศึกษาธิการ ตองมี คุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
     4) ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการเปนรูปธรรม 
 4. การขับ เคลื่ อน  กํ ากับและการติ ดตามการนํ าจุ ด เน น เชิ งน โยบายรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติ 
  ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ        
6 ดาน 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ  ฉบับ ท่ี  12 พ .ศ . 2560-2564  น โยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                
การเปลี่ยนแปลง ของประเทศและโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และนโยบาย ดังนี้ 
  วิสัยทัศน 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย 
  พันธกิจ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
 2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มียุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ตัวช้ีวัดหลัก 
1. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 
2. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการสรางภู มิ คุมกัน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
3. รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4. รอยละ 100 ของสถานศึกษานํา “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 
กลยุทธ 

  1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 แนวทาง 
  1.1 นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา หรือ 
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
  1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 
 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
 แนวทาง 
  2.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร  
  3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
  3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
  3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
  3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
  3.4 เขตพ้ืนท่ีชายแดน 
  3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด 
ความสามารถในการแขงขัน 
 ตัวช้ีวัดหลัก  
 5. รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
 6. รอยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัด เกณฑการจบการศึกษาและการบรหิารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
 7. รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 8. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 9. รอยละ 100 ของนักเรียนแตละระดับชั้นอานออกเขียนไดตามเกณฑท่ี สพฐ.กําหนด 
 10. รอยละ 100 ของนักเรียนอานหนังสือตามเกณฑท่ี สพฐ.กําหนด 
 11. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรูในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความตองการและบริบทของแตละพ้ืนท่ี 
 12. รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวา
รอยละ 50 มากกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
 13. รอยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการเตรียมความ
พรอมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 กลยุทธ 
  1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร การวัด 
และประเมินผลท่ีเหมาะสม 
 แนวทาง 
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําหลักสูตร
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 
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  1.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา 
และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 
  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
  2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 
 แนวทาง 
  2.1 พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสงูข้ึน 
  2.2 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย 
  2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 
 2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เนนทักษะกระบวนการใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุมสาระการ
เรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 
 2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
 2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 
   2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวย 
ความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู
ไดท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
  2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา (Dual Education) , 
หลักสูตรระยะสั้น 
  2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
  2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพอยาง
เขมแข็งตอเนื่องและเปนรปูธรรม 
  3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 แนวทาง 
  3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme forInternational 
Student Assessment) 
  3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ 
  3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และการ
สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับประเทศไทย 4.0 
  4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 แนวทาง 
  4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
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  4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล โดยเนนใหมี
การวิจัยในชั้นเรียน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
 14. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา 
 15. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ 
  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย  
 แนวทาง 
  1.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพท้ังระบบ 
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน TEPE Online (Teachers and Educational 
Personals Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 แนวทาง 
  2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
กําหนด กําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสรางแรงจูงใจ
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
 ตัวช้ีวัดหลัก 
 16. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
 17. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับไดรับโอกาสในการศึกษาตอข้ันพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ 
  1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 แนวทาง 
  1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง      
มีคุณภาพและเสมอภาค 
  1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
  2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 แนวทาง 
   2.1 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กดอยโอกาสท่ีไมอยูใน
ทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน พ้ืนท่ีสูง 
พ้ืนท่ีเกาะ พ้ืนท่ีทุรกันดาร เปนตน 
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  2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง เชน    
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology 
: DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV)  
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ตัวช้ีวัดหลัก  
 18. รอยละ 100 ของผูเรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญ
ของการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทาง 
 1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
  1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการ
เรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
           1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดหลัก 
 19. อัตราออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมเกินรอยละ 0.1 
 20. รอยละ 100 ของสถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับรวมกันสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  กลยุทธ 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 
  1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน โรงเรียนท่ีประสบ
ปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
  1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
  1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษา 
และองคคณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 
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  2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
 แนวทาง 
  2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน 
  2.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 
  2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต กลุมโรงเรียน 
  2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 
  3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 แนวทาง 
  3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจสรางความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 
  3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผู เรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
 

 
 
ประกอบดวยนโยบาย 3 ประการ  
  1. หองเรียนคุณภาพ  
  2. โรงเรียนคุณภาพ  
  3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณภาพ  
โดยมีเกณฑ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ดังนี้ 

   1. หองเรียนคุณภาพ ใชเกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพ ดังนี้ 
      1. คะแนนการประเมินหองเรียนคุณภาพทุกดานรวม 100 คะแนน ประกอบดวย 

1.1 ดานกายภาพ (30 คะแนน)  
                       1.1.1 ความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะอาดของหองเรียน (5 คะแนน) 
                       1.1.2 บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู        (15 คะแนน) 
                       1.1.3 บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครู (10 คะแนน) 

                      1.2 ดานคุณภาพครู  (40 คะแนน)   
                       1.2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน            (10 คะแนน) 
                       1.2.2 การจัดการเรียนการสอน              (20 คะแนน) 

                 1.2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู     (10 คะแนน) 
 

นโยบาย”นครแหงคุณภาพการศึกษา” สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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         1.3 ดานคุณภาพผูเรียน  (30 คะแนน) 
                     1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน             (30 คะแนน) 

2. ระดบัคุณภาพ 
    คะแนน  80 คะแนนข้ึนไป   หองเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 
    คะแนน   70 - 79 คะแนน  หองเรียนคุณภาพ ระดับ ดีมาก 
    คะแนน  60 - 69 คะแนน  หองเรียนคุณภาพ ระดับ ด ี
    คะแนน   50 – 59 คะแนน  หองเรียนคุณภาพ ระดับ พอใช 
    คะแนนต่ํากวา 50  คะแนน หองเรียนคุณภาพ ระดับ   ปรับปรุง 

           รางวัลหองเรียนคุณภาพ 
    1. รางวัลหองเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะไดรับเกียรติบัตร ดังนี้ 

    หองเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม ดีมาก และ ดี 
    2. กรณีครูผูสอนไดรับเกียรติบัตรหองเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนท่ี  
            ระดับดีเย่ียม 3 ป ตอเนื่อง ไดรับโลรางวัลหองเรียนคุณภาพยั่งยืน 

         3. รางวัลสําหรับโรงเรียนคุณภาพ พิจารณาจากรางวัลหองเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

       มีหองเรียนคุณภาพระดับ ดีเย่ียม รอยละ 80 ข้ึนไป  
           รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับ ดีเย่ียม 
       มีหองเรียนคุณภาพระดับ ดีเย่ียม รอยละ 70.00–79.99  
           รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับ ดีมาก 
       มีหองเรียนคุณภาพระดับ ดีเย่ียม รอยละ 60.00–69.99   
          รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับ ดี 

    2. โรงเรียนคุณภาพ  ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
       มาตรฐานท่ี 1 ดานกายภาพ สะอาด รมรื่น ปลอดภัย และพรอมใช 
      คําอธิบาย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ หองตางๆ มีความสะอาดปลอดภัยพรอมใช
บริเวณโรงเรียนมีรมรื่น สวยงาม และปลอดภัย มีการปลูกฝงนิสัยรักความสะอาด และเปนระเบียบ 
      ประกอบดวยตัวช้ีวัด 
    1.1  ความสะอาด เปนระเบียบ สวยงาม และพรอมใชของอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
หองตางๆ 

1.2 ความรมรื่น สะอาด สวยงาม 
1.3 ความปลอดภัย 
1.4 การสรางนิสัยรักความสะอาด เปนระเบียบ 

        มาตรฐานท่ี 2 ดานมาตรฐานโรงเรียน 
      คําอธิบาย โรงเรียนมีมาตรฐานสูง  มีความเขมแข็งท้ังดานวิชาการ พัฒนาผูเรียนดานศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา 
      ประกอบดวยตัวช้ีวัด 

2.1 การมีมาตรฐานระดับสูง 
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2.2 ความเขมแข็งดานวิชาการ 
2.3 การพัฒนาผูเรียนดาน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

      มาตรฐานท่ี 3 ดานการสงเสริมอาชีพ และทักษะชีวิต 
       คําอธิบาย โรงเรียนมีการสงเสริมพัฒนาพ้ืนฐานดานอาชีพ นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน และมี
ทักษะชีวิต 

3.1 การสงเสริมพัฒนาพ้ืนฐานดานอาชีพ และการมีรายไดระหวางเรียน 
3.2 การพัฒนาทักษะชีวิต 

       มาตรฐานท่ี 4 ดานการมีสวนรวมของชุมชน 
      คําอธิบาย โรงเรียนสรางการมีสวนรวมของชุมชนอยางหลากหลายวิธี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.1 ความรวมมือ 
4.2 ความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ 

       เกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพ 
      1. คะแนนประเมินโรงเรียนคุณภาพทุกดานรวม จํานวน 100 คะแนน 

           มาตรฐานท่ี 1 ดานกายภาพ สะอาด รมรื่น ปลอดภัยและพรอมใช คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
            มาตรฐานท่ี 2 ดานมาตรฐานโรงเรียน       คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
            มาตรฐานท่ี 3 ดานการสงเสริมอาชีพ และทักษะชีวิต               คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
            มาตรฐานท่ี 4 ดานการมีสวนรวมของชุมชน                คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
           2. เกณฑระดับคะแนน และระดับคุณภาพ ในการประเมินแตละมาตรฐาน แบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้
           5 คะแนน หรือ ระดับดีเยี่ยม 
           4 คะแนน หรือ ระดับดีมาก 
           3 คะแนน หรือ ระดับด ี
           2 คะแนน หรือ ระดับพอใช 
           1 คะแนน หรือ ระดับปรับปรุง 

     3. การตัดสินคุณภาพโดยรวมในการประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดระดับคุณภาพ
โรงเรียนเปน ดังนี้ 
        คะแนน 80 คะแนนข้ึนไป มีผลการประเมินเปน  โรงเรียนคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม   
        คะแนน 70-79 คะแนน มีผลการประเมินเปน  โรงเรียนคุณภาพระดับ ดีมาก   
        คะแนน 60-69 คะแนน มีผลการประเมินเปน  โรงเรียนคุณภาพระดับ ดี     
        คะแนน 50-59 คะแนน มีผลการประเมินเปน  โรงเรียนคุณภาพระดับ พอใช     
        คะแนนต่ํากวา 50 คะแนน มีผลการประเมินเปน  โรงเรียนคุณภาพระดับ ปรับปรุง  
               4. โรงเรียนท่ีจะไดรับ เกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพจากสําหนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จะตองไดมีผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพในระดับ ดังนี ้
        เกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
        เกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพ ระดับดีมาก 
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   3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณภาพ 
             3.1 ลําดับท่ีของผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป (KRS) ของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา             
            เปาหมาย ลําดับท่ี 1 – 10  

      3.2 ระดับคุณภาพของผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจําป (ARS) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา         
   เปาหมาย ระดับ ดีเยี่ยม 
      3.3 ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา        
   เปาหมาย ระดับ ดีเยี่ยม 
      3.4 คะแนนผลการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตเพ่ิมข้ึน  
  เปาหมาย คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการประเมิน ITA สูงข้ึนจากปท่ีผานมา ไมต่ํากวารอยละ 85 
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ทิศทางการจัดการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ เปนผูเรียนแหงศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21 
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแกประชากรวัยเรียนอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม เพ่ือเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ

การศึกษา 
 
 

 
 
              Q : Quickness    งานวองไว 
  U : Unity   รวมใจสามัคคี 
  A : Accountability  มีความรับผิดชอบ 
  L : Learning    รอบรูในงาน 
  I :  Information    ใชสารสนเทศ  
  T : Teamwork   ทีมเขตเช่ียวชาญ 
  Y : Yield    ผลงานเปนเลิศ 

ปณิธาน 

มุงมั่นจัดการศึกษาสูอนาคตเด็กอนาคตชาติ 

   วิสัยทัศน 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนองคกรช้ันนํา  
สูนครแหงคุณภาพการศึกษา 

  พันธกิจ 
 

คานิยม : QUALITY 
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1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. พัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศ 
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. จัดการดานโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการสมวัย มีคุณภาพ มีคุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
    และมีความเปนเลิศ 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีความเปนมืออาชีพ 
    สูการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
5. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
6. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความเขมแข็งไดมาตรฐาน มีเครือขาย 
    การบริหารจัดการ และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา   

ยุทธศาสตร 1 :  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ 
1.1 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
1.2 สงเสริมและปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 

ยุทธศาสตร 2 :  พัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศ 
กลยุทธ 
2.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  
2.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู 
2.3 สงเสริมความสามารถในการแขงขัน 
2.4 สนับสนุนการวิจัยและนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร 3 :  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ 
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     ยุทธศาสตร 
 

    เปาประสงค 
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ยุทธศาสตร 4 :  จัดการดานโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธ 
4.1 เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาคและมีคุณภาพ 
4.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร 5 :  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
5.1 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร 6 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ 
6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
6.2 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
6.3 สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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 ตัวช้ีวัด เปาหมายและผูรับผิดชอบ  
    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
Base 

line 60 

คาเปาหมายตัวชี้วัดป 2561 ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด สพฐ. สพป.นฐ.1 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1. รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ  
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางยั่งยืน 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

2. ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีการพัฒนาใหนักเรียน 
มีภาวะโภชนาการท่ีดีตามแนวทางกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข** 

ระดับ
คุณภาพ 

n/a 4 4 กลุมสงเสริม
การจัด

การศึกษา 

3. รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท สันติวิธีตอตาน 
การทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รอยละ 100 100 100 กลุมสงเสริมฯ/
กลุมนิเทศฯ 

4. รอยละของผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตร 
และกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร  
และความเปนพลเมือง 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

5. รอยละของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

6. รอยละของนักเรียนไดรับการสรางูมิคุมกัน ปองกัน 
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

รอยละ 100 100 100 กลุมสงเสริมฯ 

**หมายถึง 1. จํานวนสถานศึกษาที่สามารถลดจํานวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการได รอยละ 100 
              2. มีผลการดําเนินการสงเสริมการพัฒนานักเรียนใหมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย ครบ 2 กิจกรรม (1.จัดอบรมปฏิบัติการ
โปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch 2.นิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน) และบรรลุตาม
เปาหมาย (1.จัดอบรมปฎิบัติการโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch ใหครูผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียน 2.มีโรงเรียน
ที่จัดรายการอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai school lunch รอยละ 80 ขึ้นไป 3.นิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน ครบทุกโรงเรียน) 
             3. มีโรงเรียนที่สมัครเขารับการประเมินเปนโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวันไมนอยกวา 3 โรงเรียน หรือ มีโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน
ระดับประเทศ อยางนอย 1 โรงเรียน 
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ตัวชี้วัด หนวยนับ 
Base 

line 60 

คาเปาหมายตัวชี้วัดป 2561 ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด สพฐ. สพป.นฐ.1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศ 

1. รอยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด เกณฑการจบ
การศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

รอยละ n/a 100 100 กลุมนิเทศฯ 

2. รอยละของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสูการปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพ 

รอยละ n/a 100 100 กลุมนิเทศฯ 

3. รอยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและ
ประเมินผล ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

4. รอยละของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีผล 
การประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม สติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงครายดานในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ ปกศ.59 
93.47 

100 100 กลุมนิเทศฯ 

5. รอยละของผูเรียนช้ัน ป.1-ป.6 มีผลการประเมิน 
การอาน การเขียน ผานเกณฑท่ีสพฐ. กําหนดตั้งแตระดับ
พอใชข้ึนไป 
 - การอานออกเสียง 
 - การอานรูเรื่อง 
 - การเขียนคํา 
 - การเขียนเรื่อง 

รอยละ 
 

 
ป.1-6

ภาค2/60 

99.62 
99.30 
98.51 
99.55 

 
 
 

100 
100 
100 
100 

 
 
 

100 
100 
100 
100 

กลุมนิเทศฯ 

6. รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน 
   6.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
   6.2 รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหองสมุด 
ตามแนวทางท่ีสพฐ. กําหนด 
  6.3 รอยละของนักเรียนอานหนังสือตามเกณฑท่ีสพฐ. 
กําหนด 

รอยละ 
 

 
100 
n/a 

 
n/a 

 
80 
80 
 

80 

 
100 
100 

 
90 

กลุมนิเทศฯ 

7. ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ดานภาษา  
ดานคํานวณ และดานเหตุผล ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป   
มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
 - ดานภาษา 
 - ดานคํานวณ 
 - ดานเหตุผล 

คน ปกศ.59 
 
 
 

2,278 
1,224 
2,326 

เพ่ิมข้ึน จํานวน
ผูเรียนท่ีมี
ผลคะแนน
สอบตั้งแต 
รอยละ50

เพ่ิมข้ึน 5% 

กลุมนิเทศฯ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
Base 

line 60 

คาเปาหมายตัวชี้วัดป 2561 ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด สพฐ. สพป.นฐ.1 

8. คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (NT) เพ่ิมข้ึน 
ท้ังรายดานและภาพรวม 
 - ดานภาษา 
 - ดานคํานวณ 
 - ดานเหตุผล 
 - ภาพรวม 

รอยละ 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

ปกศ.59 
 
 

6.80 
0.95 
8.02 
5.26 

- เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 3 

กลุมนิเทศฯ 

9. ลําดับท่ีของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ข้ันพ้ืนฐานของผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (NT) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ลําดับท่ี ปกศ.59 
ลําดับท่ี 

7 

- 1-10 กลุมนิเทศฯ 

10. ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป 
ในแตละกลุมสาระมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 
ท่ีผานมา 
  - ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
  1. วิชาภาษาไทย 
  2. วิชาวิทยาศาสตร 
  3. วิชาคณิตศาสตร 
  4. วิชาภาษาอังกฤษ 

คน 
 

 
 
 
 

ปกศ.59 
2,488 
1,113 
1,177 
604 

เพ่ิมข้ึน จํานวน
ผูเรียน 
ท่ีมีผล
คะแนน

สอบตั้งแต 
รอยละ50

เพ่ิมข้ึน 5% 

กลุมนิเทศฯ 

- ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
  1. วิชาภาษาไทย 
  2. วิชาวิทยาศาสตร 
  3. วิชาคณิตศาสตร 
  4. วิชาภาษาอังกฤษ 

 ปกศ.59 
154 
5 
9 
5 

   

11. ลําดับท่ีของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
ข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 (O-NET) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ลําดับท่ี ปกศ.59 
ลําดับท่ี 

19 

- 1-10 กลุมนิเทศฯ 

12. รอยละของสถานศึกษาท่ีเปดสอนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตน ไดปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง 
กับการทดสอบตามโครงการ PISA 

รอยละ n/a 100 100 กลุมนิเทศฯ 

13. รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูเรียน 

รอยละ  n/a 100 100 กลุมนิเทศฯ 

14. รอยละของผูเรียนผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

รอยละ n/a 80 80 กลุมนิเทศฯ 

15. รอยละของครูภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครู
แกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)  
ไดรับการพัฒนา   

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ตัวชี้วัด หนวยนับ 
Base 

line 60 

คาเปาหมายตัวชี้วัดป 2561 ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด สพฐ. สพป.นฐ.1 

16. รอยละของครูท่ีเขารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ครูแกนนําภาษาอังกฤษ (Boot camp) มีความสามารถ
จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในช้ันเรียน 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

17. รอยละของครูท่ีเขารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ครูแกนนําภาษาอังกฤษ (Boot camp) ไดรับการนิเทศ 
ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียน 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

18. รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

รอยละ n/a 80 80 กลุมนิเทศฯ 

19. รอยละของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

20. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพ 
อยางนอย 1 หลักสูตร  (โรงเรียนขยายโอกาส) 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

21. รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  
(ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ)  
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มประสิทธิภาพ
ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

รอยละ 100 100 100 กลุมสงเสริมฯ 

22. รอยละของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตร
ศึกษาตอในสายอาชีพ 

รอยละ ปกศ.59 
52.70 

60 60 กลุมสงเสริมฯ 

23. รอยละของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ 

รอยละ 100 100 100 กลุมสงเสริมฯ 

24. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับประเทศไทย 4.0   
(โรงเรียนในโครงการ STEM) 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

25. รอยละของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจัย 
และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

รอยละ n/a 80 80 กลุมนิเทศฯ 

26. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัย 
ในช้ันเรียน และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
Base 

line 60 

คาเปาหมายตัวชี้วัดป 2561 ผูรับผิดชอบ 

สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการ
พัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 

รอยละ  n/a 80 80 กลุมบริหาร 
งานบุคคล 

2. รอยละของครูไดรับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร  

รอยละ 32.03 90 90 กลุมบริหาร 
งานบุคคล 

3. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูตามมาตรฐานวิชาชีพอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

รอยละ  n/a 80 80 กลุมนิเทศฯ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนอัตรากําลัง 
ในการสรรหาและบรรจุแตงตั้งตรงความตองการ 
ของสถานศึกษา 

สพท. 1 แหง 
สพป. 
นฐ. 1 

ทุกแหง 1 แหง 
สพป.นฐ. 1 

กลุมบริหาร 
งานบุคคล 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการบริหาร 
งานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพผานระบบออนไลน (HRMS)  
5 งาน 

สพท. 1 แหง 
สพป. 
นฐ. 1 

ทุกแหง 1 แหง 
สพป.นฐ. 1 

กลุมบริหาร 
งานบุคคล 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการประเมินและ
การพัฒนาครูผูชวย 

สพท. สพป. 
นฐ. 1 

ทุกแหง 1 แหง 
สพป.นฐ. 1 

กลุมบริหาร 
งานบุคคล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการดานโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

1. สัดสวนของนักเรียนปฐมวัย (3-5 ป) ตอประชากรกลุม
อายุ 3-5 ป เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 86.09 80 80 กลุมสงเสริมฯ 

2. รอยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรับโอกาส 
ในการเขารับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค  
(ไมนับรวมนักเรียนที่ไมมีเลข 13 หลัก) 

รอยละ 100 100 100 กลุมสงเสริมฯ 

3. รอยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคับ 
ไดรับโอกาสในการศึกษาตอข้ันพ้ืนฐาน 

รอยละ ปกศ.59 
88.59 

90 90 กลุมสงเสริมฯ 

4. อัตราการออกกลางคันของผูเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาไมมี หรือลดลง 
   - ประถมศึกษา 
   - ม.ตน 

รอยละ  
 

0.00 
0.00 

 
 

0.10 
0.10 

 
 

0.00 
0.00 

กลุมสงเสริมฯ 

5. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
   - การสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
   - การคุมครองนักเรียน 
   - การสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

รอยละ 100 100 100 กลุมสงเสริมฯ 

6. รอยละของผูเรียนไดใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
อยางท่ัวถึง (DLIT , DLTV ฯลฯ) 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ/
ศูนย ICT 

7. รอยละของสถานศึกษามีอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
และมีคุณภาพ 

รอยละ  n/a 100 100 ศูนย ICT 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
Base 

line 60 

คาเปาหมายตัวชี้วัดป 2561 ผูรับผิดชอบ 

สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1. รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรม 
ท่ีแสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของการ
ดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม
และการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 1.1 ผูเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค 
ของสิ่งแวดลอมศึกษาระดับดีข้ึนไป 
 1.2 รอยละของโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 
 

รอยละ 
 
 

รอยละ 

 
 
 
 
 

n/a 
 
 

n/a 
 

 
 
 
 
 

80 
 
 

80 

 
 
 
 
 

90 
 
 

90 

กลุมสงเสริมฯ 

2. รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
1. รอยละของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณ 
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

รอยละ 100 100 100 กลุมบริหารงาน
การเงินฯ /  

กลุมนโยบาย
และแผน/ 

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

2. รอยละของสถานศึกษารายงานผลการรับจาย
งบประมาณในระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NEA) 
ครบถวน ถูกตอง ตรงตามกําหนดระยะเวลา 

รอยละ 99.17 100 100 กลุมบริหารงาน
การเงินฯ /  

กลุมนโยบาย
และแผน/ 

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

3. รอยละของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

รอยละ 100 100 100 ศูนย ICT 

4. รอยละของสถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนท่ี  
 - โรงเรียนท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) 
 - โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกลบาน) 
 - โรงเรียนคุณธรรม 
 - โรงเรียนหองเรียนกีฬา 
 - โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 - โรงเรียนในฝน 

รอยละ  n/a 80 80 กลุมนิเทศฯ 

5. รอยละของสถานศึกษาสงรายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) ภายในเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 
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ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
Base 

line 60 

คาเปาหมายตัวชี้วัดป 2561 ผูรับผิดชอบ 

สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 

6. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายใน 
ในภาพรวมของสถานศึกษาอยูในระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

7. รอยละของครูท่ีผานเกณฑการประเมินหองเรียน
คุณภาพระดับดีมากข้ึนไป    

รอยละ n/a - 70 กลุมนิเทศฯ 

8. รอยละของโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลโรงเรียนคุณภาพ
ระดับดีมากข้ึนไป 

รอยละ n/a - 70 กลุมนิเทศฯ 

9. ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ระดับ
คุณภาพ 

ป 59 
ดีเยี่ยม 

- ดีเยี่ยม กลุม
อํานวยการ 

10. รอยละของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการใหบริการระดับมากข้ึนไป   

รอยละ n/a 80 80 กลุม
อํานวยการ 

11. ลําดับท่ีของผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป (KRS) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ลําดับท่ี 43 - 1-10 กลุม
อํานวยการ 

12. ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจําป (ARS) 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 

ระดับ
คุณภาพ 

ดีมาก 
(4.00) 

- ดีเยี่ยม กลุมนโยบาย
และแผน 

13. คะแนนผลการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สุจริต (ITA) เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 82.54 - 85 กลุมนิเทศฯ 

14. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการ 
แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง (Cluster) 

สพท. 1 แหง 
สพป. 
นฐ.1 

ทุกแหง 1 แหง 
สพป. 
นฐ.1 

ทุกกลุมงาน 

15. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสรางความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมดวยพลังประชารัฐ 

รอยละ 100 100 100 กลุมนิเทศฯ 

16. รอยละของสถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับ
รวมกันสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ  
มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครบท้ัง 4 ดาน 
 - ดานวิชาการ/งบประมาณ/การบริหารงานบุคคล/ 
การบริหารท่ัวไป 

รอยละ n/a 50 70 กลุมสงเสริม
การจัด

การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สวนที่ 3 
ผลการดําเนินงาน 

 
สํ านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี การ ศึกษาประถม ศึกษานครปฐม  เขต  1 ได บ ริห ารจั ดการ                    

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา                
บูรณาการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม นโยบาย “นครแหงคุณภาพ
การศึกษา”ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดวยกระบวนการ PDCA และ 
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งไดวิเคราะหและสังเคราะหผล
การดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 นําเสนอดังนี ้
 

ตอนท่ี 1 ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
จํานวน  6  ยุทธศาสตร ไดแก   

ยุทธศาสตรท่ี  1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี  2 พัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศ 
ยุทธศาสตรท่ี  3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี  4 จัดการดานโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินตามนโยบาย “นครแหงคุณภาพการศึกษา” ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 3 ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จของโรงเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน 
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ตอนท่ี 1 ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน  6  ยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตรท่ี  1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ผล 

การดําเนินงาน 
1. เสริมสรางความม่ันคง
ของสถาบันหลักและการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ 
“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางยั่งยืน 

รอยละ 100 
(121 แหง) 

2. ระดบัคุณภาพของสถานศึกษามีการพัฒนาให
นักเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีดีตามแนวทางกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระดับ 4 

    ระดับ 3 
(ระหวางประเมิน) 

 

3. รอยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝงและ
เสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท สันตวิิธีตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รอยละ 100 
(121 แหง) 

  4. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 

รอยละ 100 
(นร.ระดับประถม และ

ม.ตน 25,686 คน) 

2. สงเสริมและปลูกฝง
ผูเรียนดานคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมท่ีพึง
ประสงค 

1. รอยละ 100 ของผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรและ
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการสรางูมิคุม
กัน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา   

รอยละ 100 
(นร.ระดับประถม และ

ม.ตน 25,686 คน) 

รอยละ100 
(นร.ระดับประถม และ

ม.ตน 25,686 คน) 
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โครงการ/กิจกรรมสําคัญ  

1. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  โดยพัฒนาความรู           
ความเขาใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา รักษามาตรฐานและสรางความยั่งยืนสถานศึกษา
พอเพียง ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตนแบบใหเปนศูนยการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ด านการศึกษา) มี
สถานศึกษาพอเพียง 119 แหง คิดเปนรอยละ 98.35 และอีก        
2 แหง จัดการเรียนไมครบทุกชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนยการ
เรียนรู 1 แหง ไดแก โรงเรียนวัดเกาะวังไทร  ดําเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาทุกแหง 

2. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
    โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดวยกระบวนการลูกเสือ สรางความเขมแข็งดวย

กระบวนการลูกเสือ พัฒนาคายลูกเสือเมืองกําแพงแสน ตรวจเยี่ยมคายลูกเสือเมืองกําแพงแสน โดย
คณะกรรมการลูกเสือแหงชาต ิ
 

      
 
      พัฒนาการจัดการเรียนรูประวัติศาสตรชาติ ไทยเพ่ือปลูกฝงความรักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย ในสถานศึกษาทุกแหง 

  ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
และคานิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ขยายผลการอบรมครูวิทยากร  97 โรงเรียน        
จัดคายคืนคุณธรรมสูหองเรียน 29 โรงเรียน นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน  121  โรงเรียน ประเมิน
คุรุชนคนคุณธรรม/นวัตกรรมสรางสรรคคนดี/การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว  โดยจัด
อบรมครูวิทยากรโครงงานพัฒนาจริยคุณ สําหรับโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนเครือขายขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  และโรงเรียนท่ียังไมไดเขารับการอบรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เพ่ือใหเปนแกนนําในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณระดับโรงเรียน/หองเรียน โดยแบงออกเปน 2 รุน 
จํานวน 97 โรงเรียน  และ สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนเครือขาย           
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จํานวน 29 โรงเรียน  โรงเรียนละ 10,000 บาท  เพ่ือจัด
กิจกรรมคายคุณธรรม   
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        สรางความเขมแข็ง เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
"ปองกัน   การทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)  โดยสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนแกนนําดวยกิจกรรม 
บริษัทสรางการดี 26 โรงเรียน (กลุมเปาหมายโรงเรียนรอยละ 20 ) ถอดบทเรียนผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
ร.ร.วัดเกาะวังไทร  คายเยาวชน “คนดีของแผนดิน”82 โรงเรียน (กลุมเปาหมายโรงเรียนรอยละ 30 – 40) 
ดวยกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 82 โรงเรียน ประเมิน ITA โรงเรียนสพฐ. ใสสะอาด
ปราศจากคอรรัปชั่น และ สรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) การผลิตสื่อภาพยนตรสั้น  ร.ร.วัดเกาะวังไทร  
ใหความรูเก่ียวกับการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 13 โรงเรียน พัฒนาจิตสํานึก
เยาวชนไทยวิถีพุทธโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

       แลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมสพฐ.ระดับเขตตรวจราชการท่ี 4     
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (symposium) และถอดประสบการณการดําเนินงานโครงงานคุณธรรม
ดีเดนระดับหองเรียนของทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมท้ังถอดประสบการณการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการท่ี 4 จํานวน 13 พ้ืนท่ี ไดแก  สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - 4 สพป.นครปฐม 
เขต 1 - 2  สพป.สุพรรณ เขต 1 - 3 สพป.ราชบุรี เขต 1 - 2  สพม.8 และสพม.9  เม่ือจัดในวันท่ี           
1 กันยายน  2561 มอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ กิจกรรม “นวัตกรรม สรางสรรคคนดีดานการบริหารเพ่ือ
สงเสริมคุณธรรม” (5 คน)  กิจกรรม “นวัตกรรม สรางสรรคคนดีดานการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม”(5 คน) กิจกรรม “คุรุชน คนคุณธรรม”(ผูบริหาร)ปการศึกษา 2561  (5 คน) กิจกรรม “คุรุชน 
คนคุณธรรม”(ครู)ปการศึกษา 2561 (15 คน) กิจกรรมโรงเรียนดีตองมี ท่ียืน (68 คน เสวนาถอด
ประสบการณการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : สรางคนดีใหบานเมือง โดยตัวแทนจังหวัด
ละ 1 คน ถอดประสบการณการเรียนรูจากโครงงานคุณธรรมระดับหองเรียน จัดทําเอกสารเผยแพรผลงาน
ระดับเขตตรวจราชการ 

 
ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการโรงเรียนสุจริตไดตามท่ีกําหนด รวมท้ังเชื่อมโยงบูรณาการ

เรื่องคุณธรรมและความโปรงใสสอดแทรกในหลักสูตร และกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
3. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดวยกระบวนการฝกอบรมเขาคาย 

ระบบแนะแนว และ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานยาเสพติดในสถานศึกษา  อบรม
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ลูกเสือตานภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต (ภัยคุกคามรูปแบบใหม) ป 2561 สรางภูมิคุมกันเฝาระวังและ
ติดตามชวยเหลือนักเรียนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจํานวน 19 
โรงเรียน ๆ ละ 10 คน และครูผูรับผิดชอบ รวมท้ังสิ้น 220 คน นักเรียนมีความรูความเขาใจในดานทักษะ
การเอาตัวรอดในปญหาทางเพศ ภัยทางสังคม เรียนรูจากการฝกระเบียบวินัยและทักษะชีวิต 4 ฐาน 
รวมท้ังสรางเครือขายเยาวชนเฝาระวังและบําเพ็ญประโยชน 

 ปญหาอุปสรรค โรงเรียนอยูในสภาพแวดลอมสุมเสี่ยง ชุมชนแออัด อาจเปนแหลงม่ัวสุม และ
ผูปกครองมีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยกนักเรียนอาจเขาไปพัวพันกับยาเสพติดเพราะเงื่อนไขเรื่องของ
รายได ขาดความรวมมือและความตอเนื่องการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ควรมีการบูรณาการการรวมกัน
เปนเครือขายเพ่ือเฝาระวังและแกปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง ควรมีการใชกระบวนการ PLC 
ของครูในเรื่องระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว หองเรียนสีขาว เปนตน 

  

 

4. การพัฒนาดานสุขภาพอนามัยนักเรียน  
     โครงการวายน้ําเพ่ือชีวิต (Life Saving) ฝกทักษะการวายน้ําเบื้องตน และทักษะการชวยเหลือ

เบื้องตนในผูท่ีประสบเหตุแกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6 จํานวน  200 คน  ณ คายทองฑีฆายุ อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม 

 
 

      โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี   สรางความรูความเขาใจในการกํากับดูแลงานดาน
สุขภาพและบูรณาการรวมกับศูนยอนามัย กระทรวงสาธารณสุขใหกับผูรับผิดชอบ  ขับเคลื่อนโครงการ
นักเรียนไทยสุขภาพดี แขงขันกีฬาชักกะเยอรายการ"สพฐ.จอมพลัง"  สงเสริมการดําเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาทุกแหง 
สรางความรูความเขาใจการใชโปรแกรม Thai School Lunch รวมท้ังการบริหารงบประมาณตาม
โครงการอาหารกลางวันตามระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด   มีโรงเรียนท่ีดําเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันดีเดน ไดแก โรงเรียนวัดหนองจิก 
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      ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
      ยังมีสถานศึกษาบางแหงไมไดนําโปรแกรม Thai School 
Lunch มาใชในการจัดอาหารกลางวันใหนักเรียน  ควรสราง
ความรูความเขาใจใหกับผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของ
สถานศึกษาท้ังการนํานโยบายสูการปฏิบัติ รวมท้ังการบริหาร
โครงการอาหารกลางวันตามระเบียบอยางถูกตอง ควรมีการติดตาม
การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
  โดยสรุป  ผลการดํ า เนิ น งานตามยุทธศาสตรจั ด
การศึกษาเพ่ือความม่ันคง  สํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดสงเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษา สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาดวย
กระบวนการท่ีหลากหลาย เชน กระบวนการลูกเสือ พัฒนาการ

จัดการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยเพ่ือปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  โครงการโรงเรียน
สุจริต การสงเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ําดวยโครงการวายน้ําเพ่ือชีวิต (Life Saving)      
การพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียนดานอาหารกลางวันดวยโปรแกรม Thai School Lunch การเฝาระวัง
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติในสถานศึกษา เชน กิจกรรมโรงเรียนสีขาว สรางภูมิคุมกันเฝาระวังและ
ติดตามชวยเหลือนักเรียนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมท้ังใหความรูความเขาใจในดาน
ทักษะการเอาตัวรอดในปญหาทางเพศ ภัยทางสังคม อยางไรก็ดีโรงเรียนอยูในสภาพแวดลอมสุมเสี่ยง 
ชุมชนแออัด อาจเปนแหลงม่ัวสุม และผูปกครองมีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยกนักเรียนอาจเขาไป
พัวพันกับยาเสพติดเพราะเงื่อนไขดานรายได ควรมีการขับเคลื่อนระบบแนะแนวใหเกิดข้ึนอยางเปน
รูปธรรม บูรณาการรวมกันเปนเครือขายเพ่ือเฝาระวังและแกปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง 
รวมถึงการดูแลดานสุขภาวะใหกับนักเรียนตามนโยบายดวยโปรแกรม Thai School Lunch ในการจัด
อาหารกลางวันนักเรียนใหเกิดเปนรูปธรรมอยางชัดเจนตอเนื่องรวมท้ังบริหารโครงการอยางถูกตองตาม
ระเบียบ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศ 
 

กลยุทธ ตัวชีวั้ดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด เกณฑการจบการศึกษา
และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. รอยละ 100 ของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
3. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผล
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

รอยละ 100 
(121 แหง) 

 
รอยละ 100 
(121 แหง) 

 
รอยละ 100 
(121 แหง) 

พัฒนากระบวนการเรียนรู 1. รอยละ 100 ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีผลการ
ประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
สติปญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงครายดานใน
ระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 94.63 

 2. รอยละ 100 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ป.6 มีผลการประเมินการอาน 
การเขียน ผานเกณฑท่ีสพฐ. กําหนดตั้งแตระดับพอใชข้ึนไป (การ
อานออกเสียง/การอานรูเรื่อง/การเขียนคํา/การเขียนเรื่อง) 

รอยละ 98.4 
(ขอมูลการอานผาน

ระบบ e-MES) 
 3. รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน 

 - จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน รอยละ 100 
 - รอยละ 100 ของสถานศกึษาพัฒนาหองสมุดตามแนวทาง 
ท่ีสพฐ. กําหนด 

อยูระหวางเก็บขอมูล 
(สพฐ.จัดสรรลาชา) 

 4. ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ดานภาษา ดานคํานวณ 
และดานเหตุผลตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 
ปการศึกษาท่ีผานมา 5% 

ดานภาษา  -1.93 

ดานคํานวณ -1.23 

ดานเหตุผล -22.40 

ภาพรวม -8.53 

 5. คะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (NT) เพ่ิมข้ึนท้ังรายดานและ
ภาพรวม รอยละ 3 

 

 6. ลําดับท่ีของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (NT) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในลําดับท่ี 
1-10 ของประเทศ 

ลําดับท่ี 40 

 7. ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไปในแตละ 
กลุมสาระมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 5% 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
    -  วิชาภาษาไทย 
    -  วิชาวิทยาศาสตร 
    -  วิชาคณิตศาสตร 
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กลยุทธ ตัวชีวั้ดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
    -   วิชาภาษาอังกฤษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
    -  วิชาภาษาไทย 
    -  วิชาวิทยาศาสตร 
    -  วิชาคณิตศาสตร 
    -   วิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 8. ลําดับท่ีของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน
ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 (O-NET) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในลําดับท่ี 
1-10 ของประเทศ 
   - ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
   - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี 24 
ลําดับท่ี 25 

 9. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเปดสอนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  
ไดปรับกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการทดสอบตาม
โครงการ PISA 

 

รอยละ 100 
(19 แหง) 

 10. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารของผูเรียน 

รอยละ 100 
(121 แหง) 

 11. รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถ
ดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 77.06  

 12. รอยละ 100 ของครูภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาคร ู
แกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)  
ไดรับการพัฒนา   

รอยละ 100 
(ครู.......คน) 

 13. รอยละ 100 ของครูท่ีเขารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู 
แกนนําภาษาอังกฤษ (Boot camp) มีความสามารถจัดการเรียน    
การสอนโดยใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียน 

รอยละ 100 
(คร.ู......คน) 

 14. รอยละ 100 ของครูท่ีเขารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา 
ครูแกนนําภาษาอังกฤษ (Boot camp) ไดรับการนิเทศติดตามการจัด 
การเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในช้ันเรียน 

รอยละ 100 
(ครู.......คน) 

 15. รอยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษา 
อาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

รอผล 

 16. รอยละ 100 ของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับทักษะ 
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รอยละ 100 
 

 
 

17. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย 
1 หลักสูตร (ขยายโอกาส) 

รอยละ 100 
(19 แหง) 

 18. รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
(ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ) ไดรับการ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มประสิทธิภาพดวยรูปแบบ 
ท่ีเหมาะสม 

รอผล 
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กลยุทธ ตัวชีวั้ดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 
 19. รอยละ 60 ของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตร 

ศึกษาตอในสายอาชีพ 

สัดสวนผูเรียนสามัญ:อาชีพ 
39.19 : 60.81 
(174 : 270) 

โครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สูการปฏิบัติ โดยสรางความรูความเขาใจเรื่อง "การนํามาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร งานอาชีพและเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) 
และครูวิชาการ เขารับการอบรม โรงเรียนละ 3 คน 121 โรงเรียน  2 รุนๆละ 2 วัน รวมจํานวน 390 คน 
ระหวางวันท่ี 17-20 เมษายน 2561 นิเทศ ติดตามชวยเหลือการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในสวนท่ี
สถานศึกษานํามาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสูการปฏิบัติ โดยศึกษานิเทศกประจํา
กลุมโรงเรียน พบวาการปรับมาตรฐานในกลุมสาระการเรียนรูงานอาชีพและวิทยาศาสตร ครูผูสอนยังไม
เขาใจอยางทองแทจึงจําเปนท่ีพัฒนาในเรื่องการคํานวณเปนการเฉพาะ และในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 
2,3,5,6 และ ม.2,3 ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภูมิศาสตร ครูผูสอนยังไมเขาใจ
กระบวนการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเปนการสอนแบบ Active Learning 

    2. การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย แกครูปฐมวัยทุกคน ทุกโรงเรียน โดยจัดเปน   
2 รุน ๆ ละ 2 วัน โรงเรียนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร เปนเวลา 1 เดือน ทุกโรงเรียนปรับปรุงแกไขราง
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพ่ือนําเสนอขอความเห็นชอบ และประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2561 นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน  พัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาและครูปฐมวัยผานระบบทางไกล รวมกับ สสวท.: โดย
อบรมเปน 2 ระยะ ดานหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร วันท่ี 2 – 4 
มิถุนายน 2561 ระยะท่ี 2 หลักสูตรบูรณาการคณิตศาสตร  วันท่ี 21 – 22 
กรกฎาคม 2561 
 
      

  พัฒนาโรงเรียนในโครงการ "บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย 
โด ยอบรมครู ใน โครงการ “บ าน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” 
รุนท่ี 1-6 และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู
ในโครงการ 86 โรงเรียน เม่ือวันท่ี 5 
สิงหาคม 2561 ณ หองพระพรหมเวที 
สพป.นครปฐม เขต 1  พัฒนาครู
โรงเรียนในโครงการฯ รุนท่ี 8 จํานวน 
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9 โรงเรียน และอบรมทดแทนครูเกษียณหรือยาย จํานวน 20 คน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณคาสื่ออุปกรณ 
9 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท  ไดแก โรงเรียนบานนาสราง วัดดอนเสาเกียด บานหนองโสน วัดหวยมวง 
บานหนองหิน บานหนองปากโลง บานทุงนอย วัดใหมดอนทราย บานรางมะเดื่อ โรงเรียนในโครงการใน   
ปการศึกษา 2560 ผานการประเมินไดรับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ” จํานวน 
13 แหง จากจํานวนท่ีขอรับการประเมิน จํานวน 18 แหง  คิดเปนรอยละ 72.22 สูงกวาเปาหมาย ท้ังนี้มี
โรงเรียนท่ีไดรับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” รวมท้ังสิ้น 63 โรงเรียน จาก
โรงเรียนท่ีรวมโครงการท้ังสิ้น 92 แหง      
      พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ระดับปฐมวัยและ
ประถมศึกษา จํานวน 4 โรงเรียน มีโรงเรียนตนแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแนวทางมอนเทสซอริท่ี
มีประสิทธิภาพเปนแบบอยางไดระดับปฐมวัย จํานวน 4 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 โรงเรียน 
 

 ระดับปฐมวัย ระดับประถม รวม หมายเหตุ 

วัดพะเนียงแตก 60,000  - 60,000  ระดับปฐมวัย 2 หอง 
วัดบานยาง 30,000 30,000 60,000   
ละเอียดอุปถัมภ 30,000 - 30,000  
วัดทุงผักกูด 50,000 - 50,000 หองเรยีนใหม 

รวม 180,000 30,000 200,000  
 

พัฒนาผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสอนรวมชั้นในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโดยใชชุด
การเรียนรูสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใชเวลา 1 วัน  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนมี
แนวทางในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรูสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนสื่ออุปกรณโรงเรียนท่ีจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี ่
(โรงเรียนวัดบานยาง) 
 

สรุปผลการพัฒนา นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุลรอยละ 94.63  
 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นักเรียน
ท้ังหมด
(คน) 

ผูเรียนระดับปฐมวัยท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  
จําแนกรายดาน (คน) 

ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

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 
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3. การยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย   
   ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนได           

อานคลองเขียนคลองพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนได(งบแลกเปา) 
จัดการแขงขันทักษะทางภาษาไทยในโครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2561  

   สงเสริมนิสัยรักการอานละพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีความหลากหลายเอ้ือตอการศึกษาและ
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ จัดสรรหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพฯ ใหโรงเรียนตามแนวทาง
สงเสริมการอานโดยใชหนังสือพระราชนิพนธฯ  

   สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดเปนแหลงเรียนรู (งบแลกเปา) งบประมาณ รวม
100,000 บาท จัดสรรใหกับโรงเรียนท่ีมีการดําเนินงานหองสมุดไดดี จํานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล
กําแพงแสน จํานวน 40,000 บาท โรงเรียนวัดบางแขม  และ โรงเรียนวัดสุขวราราม  โรงเรียนละ 30,000 บาท 

 
สรุป ผลการพัฒนานักเรียนดานการอานการเขียน สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ปการศึกษา 2560 

 

อ า น อ อ ก เ ข ีย น ไ ด  ป ก า ร ศ ึ ก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๐   
( เ ฉ พ า ะ น ัก เ ร ีย น ป ก ต ิ )  ช ั้น  ป . 1  

อ า น ค ล  อ ง  เ ข ีย น ค ล  อ ง  ป ก า ร ศ ึก ษ า  ๒ ๕ ๖ ๐  
( เ ฉ พ า ะ น ัก เ ร ีย น ป ก ต ิ )  ช ั้น  ป . 2  -  ป . 3  

จ ํา น ว น น ัก เ ร ีย น
ท ั้ง ห ม ด  ( ค น )  

 

จ ํา น ว น น ัก เ ร ีย น  
อ า น อ อ ก เ ข ีย น ไ ด   

ร  อ ย ล ะ  จ ํา น ว น น ัก เ ร ีย น  
ช ั้น  ป . ๒  -  ป . ๓   

ท ั้ง ห ม ด  

จ ํา น ว น น ั ก เ ร ีย น
ท ี่อ า น ค ล  อ ง
เ ข ีย น ค ล อ ง   

ร อ ย ล ะ  

3 , 4 1 0  3 , 3 8 1  9 9 . 1 5  6 , 8 8 1  6 , 8 3 8  9 9 . 3 8  
 

4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ  
    “บันได 6 ข้ัน”พิ ชิต  O-NET ตามนโยบายผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี ้
  ข้ันท่ี 1  เราอยูจุดไหน :  วิเคราะหผลการสอบ O-NET เทียบเคียงคาเฉลี่ยระดับประเทศ 
เพ่ือใหรูจุดท่ีตนเองอยู  จุดเดน และจุดบกพรอง  
 ข้ันท่ี 2  รูเขารูเรา : พินิจ พิเคราะหโครงสราง และรูปแบบขอสอบ O-NET  ดังนี ้
 ข้ันท่ี 3  ลับคมครู : สงเสริมพัฒนาครูใหเชี่ยวชาญในการสอน และพัฒนาผูเรียนใหตรงจุด 

ข้ันท่ี 4  สูฝนนวัตกรรมครู :รวมกลุมครูเพ่ือรวบรวมนวัตกรรมใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 
ข้ันท่ี 5  ติดตาม ปรับปรุง : นิเทศ ติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 
ข้ันท่ี 6  ยกยองเชิดชู : สรางขวัญกําลังใจใหโรงเรียน และครูท่ี
รวมกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
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    พัฒนาครูผูสอนชั้นป.6 และม.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET ป
การศึกษา 2560  

    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมโรงเรียนประถมศึกษา ปการศึกษา 2560 (10 กลุมๆ
ละ 25,000บาท) 

    ประเมินคุณภาพผูเรียนเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการวัดการเรียนรูของนักเรียน เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชองคความรูจากการเขารวมโครงการ PISA เตรียมความพรอมผูเรียนเพ่ือ
รองรับการประเมิน PISA 2018 พัฒนาเครือขายความรวมมือเพ่ือใชผลประเมิน PISA สูการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชองคความรู
จากการเขารวมโครงการ PISA   
      การยกระดับคุณภาพการศึกษาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (สะเต็มศึกษา)   

      1) พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร(งบแลกเปา)   
      2) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร (สะเต็มศึกษา) ขับเคลื่อนการจัดการ

เรียนรูสะเต็มศึกษาดวยระบบทางไกล พัฒนาครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนท่ีเปนศูนยการอบรมดวยระบบทางไกล 
(โครงการบูรณาการสะเตม็ศึกษาผานสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา DLTV) (งบสสวท. 78,000 บาท)  
     3) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอนโรงเรียนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ดวยระบบทางไกล  งบประมาณ 109,440 บาท เปนศูนยฝกอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษา  

   การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู : Active 
Learning ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู : Active Learning) (งบแลกเปา) สนับสนุนการลด
เวลาเรียนเพ่ิมเวลารูระดับโรงเรียน   

   พัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนา Partnership School โรงเรียนวัดปลักไมลาย  
   พัฒนาทักษะความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ 
    สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (งบแลกเปา) พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) จํานวน 42 คน ไดรับการนิเทศติดตาม และประเมินผล จํานวน  40 คน คิดเปน
รอยละ 95.24 อีก 2 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ  4.76 ยายไปทําการสอนท่ีอ่ืน  สรางชุมชนแหงการเรียนรู 
(PLC) สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับเขตพ้ืนท่ีเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับครูผูสอน
ภาษาอังกฤษในเขตพ้ืนท่ี โดยใชเทคโนโลยีเชน Line และ page   

              พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยโปรแกรม schoolMis (งบแลกเปา) 
แกครูผูรับผิดชอบดูแลระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยโปรแกรม SchoolMis (admin 
โรงเรียน) ทุกโรงเรียน จํานวน 130 คน การบันทึกผลการเรียน และจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
และสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันและนิเทศติดตามผล  
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  สงเสริมศักยภาพผู เรียนสูความเปนเลิศ  การจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                 - จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 ปการศึกษา 2560 
ระดับเขต และระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งบประมาณ 421,612 บาท  ระดับชาติ ของกลุมสาระ
การงานอาชีพ ระหวางวันท่ี 11-13 กุมภาพันธ 2561 งบประมาณ 107,560 บาท เปนตัวแทน สพป.นครปฐม 
เขต 1 ในการเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี67 ปการศึกษา 2560 
 

สรุปเหรียญและลําดับการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 ระดับชาติ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ลําดับ
ท่ี 

สํานักงานเขต ชนะเลิศ 
รอง 
1 

รอง 2 
รวม ทอง เงิน ทองแดง 

เขา
รวม รวม 

93 สพป. นครปฐม เขต 1 1 2 1 4 8 2 3 2 13 

     -  แขงขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 ปการศึกษา 2561  
        จัดการแขงขันระดับกลุมโรงเรียน 10 กลุม คัดเลือกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และเปน

เจาภาพการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน            
ปการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม งบประมาณ 
2,419,280 บาท  โดยจัดสรรใหสํานักงานเขตและสถานศึกษาท่ีเปนสถานท่ีแขงขัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รวม
จํานวน 2,359,280 บาท (งบ สพฐ. จํานวน 1,000,000 บาท และ เงินเหลือจาย สพป.นครปฐม เขต 1 
จํานวน 1,359,280 บาท)  ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
ระดับภาคฯ  ณ  สพป.นครนายก  

  พัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวนการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนศูนยจัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจําป 2561 (วิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและระดับ ม.ตน / วิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา) รอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และรอบระดับประเทศ(เปนศูนยสอบท่ี 7)  ณ สนามสอบ
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม มีเครือขาย จํานวน  12 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดแก นครปฐม เขต 1,2   
กาญจนบุรี เขต 1-4, เพชรบุรี เขต 1-2, ราชบุรี เขต 1-2 , สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  
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  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สราง
ความรูความเขาใจและฝกปฏิบัติเกณฑการประเมินใหมใหแกผูรับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด/ระดับกลุมจังหวัด)  

  พัฒนาความเขมแข็งการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา(แนะแนวงานอาชีพ)(งบแลกเปา) 
            ยกยอง เชิดชู ครูสอนดี ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 20 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 12 คน รวม 32 คนและศึกษานิเทศก รวมกันถอดบทเรียนเพ่ือหา วิธีการ เทคนิค แนวทาง          
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุมสาระตาง ๆ  
  สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด จัดสรรงบประมาณให กับโรงเรียนท่ีมี         
การดําเนินงานหองสมุดไดดี จํานวน 3 โรงเรียน คือ  1.โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน จํานวน 40,000 บาท     
2. โรงเรียนวัดบางแขม  จํานวน 30,000 บาท 3. โรงเรียนวัดสุขวราราม  จํานวน  30,000 บาท  
  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนาสงเสริมการเรียนรูแนวทางการบริหารและการจัด 
การเรียนรูสูคุณภาพผูเรียน ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารและการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม 
(DLTV) จากโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางได 1 ครั้ง จํานวน 1 วัน (ผูบริหารและครูทุกคน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 44 โรงเรียนและศึกษานิเทศก รวมท้ังสิ้น 256 คน) แลกเปลี่ยนเรียนรูและคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติท่ีดี 1 ครั้ง (ผูบริหารและครูท่ีมีผลงานดีเดนโรงเรียนละ 1 คน ศึกษานิเทศกทุกคน รวม  94 คน) 
นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ แบบ “สามเสาเหยาเยือน” อยางนอยโรงเรียนละ 2 ครั้ง 
  เรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร : เทคนิคการ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร : เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) วิทยากรจากศึกษานิเทศกและ
ครูผูสอนท่ีผานการอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) จาก สพฐ. โรงเรียนนําความรูไป
ขยายผลการนําเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)ไปใชในสถานศึกษา 

 ประเมินคุณภาพผูเรียนเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดสอบ Pre O-NET ป.6 
ม.3 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ตรวจและวิเคราะหผลการสอบ Pre O-NET ป.6, ม.3 จัดสอบ Pre NT ป.3  
และจัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปที 3 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ       
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนทุกสังกัด ในพ้ืนท่ี อําเภอเมืองนครปฐม กําแพงแสน และ 
ดอนตูม งบประมาณ จาก สทศ. จํานวน 704,432  บาท 
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  สรุปการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2560  
1. ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  

   ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
ความสามารถ พ้ืนฐานของผู เรี ยน
ร ะ ดั บ ช า ติ  (National Test : NT) 
นั ก เรียนชั้ นประถมศึกษาป ท่ี  3 ป
การศึกษา 2560 พบวาคาเฉลี่ยระดับ
สํ า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ลดลง
จากปการศึกษา 2559 ท้ังในภาพรวม และรายดาน ซึ่งไมบรรลุเปาหมาย (เปาหมายกําหนดเพ่ิมข้ึนรอยละ 
3) โดยความสามารถดานเหตุผล ลดลงมากท่ีสุดรอยละ 14.32 รองลงมาไดแก ความสามารถดานภาษา 
ลดลงรอยละ 3.81 และความสามารถดานคํานวณ ลดลงนอยท่ีสุดรอยละ 2.76 ตามลําดับ 
 

 
 
  เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ป
การศึกษา 2560 ระหวางระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับประเทศ พบวา คาเฉลี่ยรอยละระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สูงกวา ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ระดับประเทศในทุกความสามารถ 
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2. ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2560  ใน  4 วิ ช าพ บ ว า  ค า เฉลี่ ย ระดั บ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต  1 โดยรวม  ลดลงจากป
การศึกษา 2559  รอยละ 3.18 ซึ่งไมบรรลุ
เปาหมาย (เปาหมายกําหนดเพ่ิมข้ึน รอยละ 
3) เม่ือพิจารณา  เปนรายวิชาพบวา มีเพียง
วิชาภาษาอังกฤษ ท่ีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 1.93 สวนวิชาอ่ืนลดลงในทุกวิชา และลดลงมากกวารอยละ 3  
โดยวิชาภาษาไทย คาเฉลี่ยลดลงมากท่ีสุดรอยละ 6.87 รองลงมาไดแก วิชาคณิตศาสตร ลดลงรอยละ 4.26  
และวิชาวิทยาศาสตร ลดลงรอยละ 3.50 ตามลําดับ 

 
 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ระดับประเทศ ในปการศึกษา 2560  พบวา คาเฉลี่ยรอยละระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สูงกวา ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ระดับประเทศในทุกวิชา และเม่ือจัดอันดับ พบวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
1 อยูในอันดับท่ี 24 จาก 183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซึ่งลดลงจากปการศึกษา 2559 ท่ีอยูในอันดับท่ี 19 
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 เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2558 – 2560 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา คาเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรมีแนวโนมลดลงในทุกปการศึกษา สวนวิชาภาษาไทย ปการศึกษา 2559 
คาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน แตปการศึกษา 2560 คาเฉลี่ยลดลง ยกเวนวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในป
การศึกษา 2560  
 

3. ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-

NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2560 ใน 4 วิชา พบวา คาเฉลี่ยระดับสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
โดยรวมลดลง จากปการศึกษา 2559 รอยละ 0.54  
โดยมี วิชาภาษาไทยท่ีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.40 
ส ว น วิ ช าค ณิ ต ศ าส ต ร  วิ ท ย าศ าส ต ร  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ คาเฉลี่ยลดลงตามลําดับ 
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  เม่ือเปรียบเทียบผล O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 ระหวาง
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ระดับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับประเทศ พบวา ผล O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  1  ต่ํากวาคาเฉลี่ย
ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับประเทศในทุกวิชา และเม่ือจัด
อันดับ พบวา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในอันดับท่ี 25 จาก 
183 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 
เ 
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เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2558 - 2560 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา คาเฉลี่ยวิชา
ภาษาไทย เพ่ิมข้ึนในทุกปการศึกษา  สวนวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร คาเฉลี่ยมีแนวโนมลดลงในทุก        
ปการศึกษา  ยกเวนวิชาภาษาอังกฤษ ท่ีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนในปการศึกษา 2559 แตลดลงในปการศึกษา 2560 
  โดยสรุป ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรพัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความ
เปนเลิศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษา มีผลดานคุณภาพใน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินดวยขอสอบกลาง ปการศึกษา 2560 สวนใหญยังไมบรรลุ
เปาหมาย จําเปนตองเรงพัฒนาในทุกระดับ โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ความสามารถดานเหตุผล
คาเฉลี่ยลดลงมากท่ีสุดถึงรอยละ 14.32  สวนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในวิชาภาษาไทย ลดลงมากท่ีสุด
รอยละ 6.87 และในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ลดลงในวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด รอยละ 2.06 และสวนใหญ
คาเฉลี่ยรายวิชายังต่ํากวารอยละ 50 ในทุกวิชาและทุกระดับชั้น ยกเวนความสามารถดานภาษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีคาเฉลี่ยมากกวารอยละ 50 จึงจําเปนตองเรงพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ผล 

การดําเนินงาน  
 1. พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ใหสามารถ 
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

1. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 

 

2. รอยละ 90 ของครูไดรับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  

รอยละ 81.51  

 3. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 

2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ  
โดยเชื่อมโยงกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผน
อัตรากําลังในการสรรหา 
และบรรจุแตงตั้งตรงความตองการของ
สถานศึกษา   

สพป.นครปฐม เขต 1 
มีแผนอัตรากําลัง 

ระยะ 3 ป 
(พ.ศ.2560-2562) 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพผานระบบ
ออนไลน (HRMS) 5 งาน 

มีขอมูลพรอมรายงาน 
ในระบบHRMS  

แตโปรแกรมอยูระหวาง
ปรับปรุง 

 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบ 
การประเมินและการพัฒนาครูผูชวย 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ 
1. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online   
   พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ขาราชการครูท้ังหมด 1,612 คน ไดรับการพัฒนารูปแบบครบ

วงจร จํานวน 1,314 คน คิดเปนรอยละ 81.51 งบประมาณ 6,695,680 บาท ใชไป 6,305,700 บาท 
คงเหลือ 389,980 บาท 
            พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 จํานวน 17 คน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 23 คน 
และผู ท่ี เก่ียวของ รวมท้ังสิ้น 61 คน ระยะเวลา 2 วัน ระหวางวันท่ี 17 – 18  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ ท้ังดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณ และดานการบริหารงานท่ัวไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนามีความรูความเขาใจ เพ่ือนําสูการปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษาอาจไมเทา
เทียมกันทําใหสถานศึกษาบางแหงไมสามารถบริหารงานในสถานศึกษาไดอยางครอบคลุมทุกภารกิจ 

2. โครงการ ผอ.พบเพื่อนครูมุงสูคุณภาพการศึกษา ดําเนินการภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จํานวน 121 โรงเรียนรวมท้ังสิ้น  1,610  คน ไดรับทราบนโยบาย
หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในลักษณะ PLC  ของสํานักงานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ โดยวิเคราะห
สารสนเทศ สภาพปจจุบันปญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาบุคลากรในระดับ
โรงเรียน  
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3. กาวไปกับหองเรียนคุณภาพ บันไดสูความกาวหนาทางวิชาชีพ พัฒนาครูวิชาการทุกโรงเรียน

ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 จํานวน 121 คนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในลักษณะชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) ผานนโยบายหองเรียนคุณภาพ เพ่ือใหครูวิชาการมี
ความสามารถในการพาคณะครูขับเคลื่อนนโยบายหองเรียนคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการ
พัฒนาคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง สามารถขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ  คิดเปนรอยละ 100  

4.พัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ พัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงใหเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําสายงานเพ่ิมข้ึน ระหวางวันท่ี 22 – 23  สิงหาคม 2561 ณ  โรงแรมราชศุภมิตร 
จังหวัดกาญจนบุรี 
        5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินการทางวินัยและความรูดาน

กฎหมายท่ีเก่ียวของ อบรมผูบริหารสถานศึกษาท่ีเคยผานการอบรม
การดําเนินการทางวินัย  จํานวน   31  คนระหวางวันท่ี 20 – 21 
กันยายน 2561 ณ หองประชุมพระพรหมเวที สพป.นครปฐม เขต 1 
 
 
 

 
6. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการและเพิ่มผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน   
   ประเมินผลงานทางวิชาการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อนเปน

วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนท้ังสิ้น 41 ราย อนุมัติใหเลื่อนเปนวิทยฐานะ
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ชํานาญการพิเศษ จํานวน  9  ราย  ใหปรับปรุงผลงาน จํานวน  10 ราย ไมอนุมัติ 21  ราย  อยูระหวาง
ดําเนินการ  1  ราย (หารือ ก.ค.ศ.) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผานการประเมิน คิดเปนรอย
ละ 50  ปญหา การประสานงานคณะกรรมการคอนขางยาก สงผลตอการประชุมท่ีอาจไมเปนไปตาม
กําหนดท่ีวางไว 
      ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนในระยะเวลา 1 ป 
จํานวน 2 ครั้ง   
             ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหนาท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสังกัดสพฐ. 
ในระยะ 1 ป ครั้งท่ี 1 จํานวน 5 ราย (ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1, ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, เขต 2 , 
ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และผอ.สพป.สมุทรสาคร  

  7.โครงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เช่ียวชาญ รุนท่ี 1/2561 เปาหมาย ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงผูบริหารการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ ในการเสนอ
ขอรับการประเมินใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 70 
คน พัฒนาระหวางวันท่ี 7-11  กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมดา แกรนด ทวาราดี นครปฐม 

8. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
             คัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
ตําแหนง ครูรายเดือนแกไขปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ัน
วิกฤตในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
1 มีอัตราพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว  ในสังกัดวาง 8 

อัตรา มีผูสมัคร จํานวน 436 คน มีผู ข้ึนบัญชีไว จํานวน 335 คน ไดลูกจางชั่วคราวฯ ท่ีมีความรู
ความสามารถท่ีเหมาะสมตรงตามความตองการของสถานศึกษา สงผลใหคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
     ติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผูอํานวยการโรงเรียน
และขาราชการครูอันดับ คศ.4 (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน แตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 
10 ชุด  ๆ ละ 4 คน รวม 40 คน ประเมินผูอํานวยการโรงเรียน และรักษาการ เฉพาะโรงเรียนท่ีไมมี
ผูอํานวยการโรงเรียน รวม 120 คน  ขาราชการครูอันดับ คศ.4 (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ)  จํานวน  3  คน  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทํา(ราง)หลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

9. โครงการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูปฏิบัติงานใหราชการ   
    คืนครูใหนักเรียน                        งบประมาณ  21,546,000 บาท 

             คาตอบแทนพนักงานราชการ  งบประมาณ         2,844,000 บาท 
             สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  งบประมาณ   453,600 บาท 
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              คาตอบแทนจางครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤติ 15,000บาท/
เดือน (สพฐ.8,180 อัตรา) งบประมาณ 5,292,000  บาท 

   คาตอบแทนนักการภารโรง ตอเนื่องครั้งท่ี 1 (4,600อัตรา) เดือนละ 9,000 บาท      
งบประมาณ 2,154,600 บาท 

   คาตอบแทนจางครูโครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
เดือนละ 17,000 บาท/คน/เดือน  งบประมาณ  4,097,000 บาท 

   โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐานการศึกษา (โครงการครูคลังสมอง) งบประมาณ     
4,536,000 บาท 

   คาตอบแทนคาเชาบาน งบประมาณ  814,800 บาท 

 โดยสรุป  ผลการดําเนินงานยุทธศาสตรสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีการดําเนินการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบ TEPE Online พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรท่ีครูใหความสนใจท่ีจะ
พัฒนาตนเองมากกวาในปท่ีผานมา มีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ซึ่งการปฏิบัติงานใน
ระดับสถานศึกษาอาจไมเทาเทียมกันทําใหสถานศึกษาบางแหงไมสามารถบริหารงานในสถานศึกษาไดอยาง
ครอบคลุมทุกภารกิจ  สพป.นครปฐม เขต 1 ขาดแคลนบุคลากรในดานนิติกร จึงไดจัดทําโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการดําเนินการทางวินัยและความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ ใหกับผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีเคยผานการอบรมการดําเนินการทางวินัยมาแลวใหสามารถพิจารณาดําเนินการทางวินัยได
ตามขบวนการและข้ันตอนตามกฎหมาย ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบกฎหมายในการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และเพ่ือลดปญหาขอพิพาทและการฟองคดีปกครองท้ังในระดับ
หนวยงานและสถานศึกษา  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 จัดการดานโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ผล 

การดําเนินงาน  
เพ่ิมโอกาสการเขาถึง
การศึกษาอยางเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

1. สัดสวนของนักเรียนปฐมวัย (3-5 ป) ตอ
ประชากรกลุมอายุ 3-5 ป เพ่ิมข้ึน 

ป กศ.60 รอยละ 50.99 
ป กศ.61 รอยละ 52.36 

2. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ 
ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา
อยางท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค  
(ไมนับรวมนักเรียนท่ีไมมีเลข 13 หลัก) 

รอยละ 100 

 
3. รอยละ 90 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาค
บังคับไดรับโอกาสในการศึกษาตอข้ันพ้ืนฐาน 

รอยละ 89.16 
(444/498) 

 

4. อัตราการออกกลางคันของผูเรียนในสังกัดเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาไมมี หรือลดลง (ประถมศึกษา / ม.
ตน) 

ไมมีนักเรียนออกกลางคัน 

  5. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็ม 
ตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 - การสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
 - การคุมครองนกัเรียน 
 - การสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมสําคัญ 

1. โครงการสงเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา   
  สรางโอกาสในการเรียนรูอยางท่ัวถึงและเปนธรรม สํามะโนประชากรวัยเรียน จัดทําแผนชั้นเรียน
รายปและแผนชั้นเรียนเต็มรูป จัดทําแผนการรับนักเรียน จัดสรรโอกาสในการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 สงเสริมและพัฒนาการเกณฑเด็กเขาเรียนและการรับนักเรียนตามแนวทางท่ี สพฐ.
กําหนด พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน สงเสริมสนับสนุนติดตาม
นักเรียนเขาเรียนและเฝาระวังการออกกลางคัน และเยี่ยมบานนักเรียน 

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานและสนับสนุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
      สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาคเรียนท่ี 2/2560 และภาคเรียนท่ี 
1/2561 สําหรับเด็กปกติ งบประมาณ 118,237,809 บาท  สําหรับคาจัดการเรียนการสอน  คาอุปกรณ
การเรียน   คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

    สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียนท่ี 1-2/2560 คาจัดการเรียนการสอน   
คาอุปกรณการเรยีน คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน คาหนังสือเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน        
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     สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียน ท่ี 2/2560 และ ภาค 1/2561 
งบประมาณ6,452,000 บาท  คัดกรองนักเรียนในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) จัดสรร
ปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนท่ี 2/2560 (พิจารณาจากเกณฑรายไดครัวเรือนไมเกิน 3,000 
บาท/เดือน และเกณฑสถานะครัวเรือนจากคา PMT)  
       1) ระดับประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน 
      2) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน   

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานของนักเรียนตามลักษณะของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
    เตรียมความพรอมในการคัดกรองและดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ

ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
4. โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   
   สงเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษาทางไกล การบริหารจัดการฝกอบรมการจัด

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมรูปแบบใหม NEW DLTV และการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
DLTV ของ สพป.นครปฐม เขต 1  

    จัดทํา VTR นําเสนอผลการปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  จากการจัดการศึกษา
ทางไกล ผานดาวเทียม ( DLTV )นําเสนอผลงานท่ีเปนเลิศ ( Best Practice ) ของโรงเรียนวัดดอนเสา
เกียด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ท่ีใชการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

 
กิจกรรมที่ 2 ถายทํา  VTR  ภาพนิ่ง สัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา  

  
 
   การถอดประสบการณการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

ในโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณการจัดการเรียนดวยการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ท่ีประสบความสําเร็จ ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมพระพรหม
เวที  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-NET) ต่ํากวาระดับ ประเทศ จํานวน 21 โรงเรียน ไดแนวทางในการการจัดการเรียนการสอน
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ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และนําไปใชอยางมีคุณภาพ  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง นําผลการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 
ไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
      สนับสนุนงบประมาณการซอมบํารุงอุปกรณรบัสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศนของโรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 14 โรงเรียน  งบประมาณ 193,260 บาท 
      จัดสรรงบประมาณใหทุกโรงเรียนเพ่ือเปนคาใชจายในการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต เวลา 9 
เดือน (มกราคม –กันยายน 2561)  งบประมาณ 731,279 บาท 
 5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
           - จัดสรรกลองรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 25 โรงเรียน 86
กลอง งบประมาณ 86,000 บาท 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยี 
     สนับสนุนชุดอุปกรณสําหรับการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารเทศ(DLIT) จํานวน 
62 ชุดๆละ 48,200 บาท จํานวน 62 โรงเรียน งบประมาณ  2,998,400 บาท 
      สนับสนุนระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน (ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณประจํา
หองเรียน (CC1) ร.ร.ตอ 1 ชุด และระบบปฏิบัติการพรอมโปรแกรมสํานักงาน จํานวน 3 โรงเรียน 
(โรงเรียนบานคอวัง/บานออกระทุง/เมืองเกากําแพงแสน) โรงเรียนละ 174,200 บาท  
      สนับสนุนระบบปฏิบัติการ (Operating System) พรอม Application สําหรับโรงเรียน 13 แหง 
งบประมาณ 177,620 บาท 
       จางเหมาผูดูแลระบบเทคโนโลยี สพป.นครปฐม เขต 1  จํานวน 1 คน เดือนละ 5,000 บาท 
รวม 60,000 บาท 
  โดยสรุปผลการดําเนินงานยุทธศาสตรจัดการดานโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สงเสริมและสนับสนุนสรางโอกาสใน
การเรียนรูอยางท่ัวถึงและเปนธรรม มีการสํามะโนประชากรวัยเรียน จัดทําแผนชั้นเรียนรายปและแผนชั้น
เรียนเต็มรูป จัดทําแผนการรับนักเรียน จัดสรรโอกาสในการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ        
พ.ศ. 2545 สงเสริมและพัฒนาการเกณฑเด็กเขาเรียนและการรับนักเรียนตามแนวทางท่ี สพฐ.กําหนด 
นอกจากนี้ยังจัดการศึกษาแกเด็กตางพ้ืนท่ีและเด็กท่ีไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร  มีการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว(Home School) มีระบบคัดกรองนักเรียนยากจน(CCT) เพ่ือจัดสรรปจจัยพ้ืนฐานสนับสนุน
นักเรียนยากจนอยางตอเนื่อง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 
สงเสริมสนับสนุนติดตามนักเรียนเขาเรียน ตลอดจนการเยี่ยมบานนักเรียนและเฝาระวังการออกกลางคัน 
สงผลใหไมมีนักเรียนการออกกลางคัน อยางไรก็ดี หนวยงานและสถานศึกษาควรจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนท่ีเขมแข็งและตอเนื่องเพ่ือเปนการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยงตอไป และ โรงเรียนขนาดเล็กจัดการ
เรียนรูโดยใชทางไกลผานดาวเทียม DLTV  ทุกแหง ซึ่งหนวยเหนือควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให
โรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือใชในการซอมแซมอุปกรณ คาไฟฟา และควรมีการอบรมเรื่องการซอมบํารุงอุปกรณ
การรับสัญญาณทางไกลผานดาวเทียมเพ่ือเปนลดคาใชจายในการซอมบํารงุใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ผล 

การดําเนินงาน 
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสราง
เสริมคุณภาพชีวิต  

1. รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษา 
มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตระหนัก 
ในความสําคัญของการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรมและ 
การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการดําเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
 - ผูเรียนในโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มีคุณลักษณะตาม 
วัตถุประสงคของสิง่แวดลอมศึกษาระดับดีข้ึนไป 
รอยละ 80 
 - รอยละ 80 ของโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มีผลการประเมินระดับ 
ดีข้ึนไป 

รอยละ 100 

  2. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู การสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รอยละ 100 

 
โครงการ/กิจกรรมสําคัญ 

1. โครงการสรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะเพื่อสภาพแวดลอมท่ีดีในสถานศึกษาสู
ชุมชนและหนวยงาน   

   ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school)  ศึกษาบทเรียนการนําขยะมาใช
ประโยชนในรูปแบบพลังงาน และผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทาง DLTV สงเสริม สนับสนุนการใช
เทคโนโลยีเพ่ือดําเนินการจัดทําClip หรือภาพยนตรสั้นดานนวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะและการนําขยะมา
ใชประโยชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตอยอดขยายผลพัฒนาศูนยการเรียนรูลดใชพลังงานการจัดการขยะ
และอนุรักษ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาเพ่ือขยายผลความรูดานการจัดการขยะ (Zero Waste school) 
ลดใชพลังงานและการอนุรักษสิ่งแวดลอมสูการปฏิบัติในสถานศึกษาและชุมชน  

    พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
               พัฒนาโรงเรียนท่ีไมผานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับคุณภาพ 3 เปนตนไป 
(งบแลกเปา) โรงเรียนท่ีผานมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับคุณภาพ 3 เปนตนไป    

     พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการดวยกิจกรรม 5 ส  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา   
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     สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับการสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 
คายพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมโรงเรียนสีเขียว ประจําป 2561 โรงเรียนประถมฐานบินกําแพงแสน   
 โดยสรุปผลการดําเนินงานยุทธศาสตรจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สงเสริมและสนับสนุนให
สถานศึกษามีการบูรณาการดานการจัดการขยะ(Zero Waste school) และสิ่งแวดลอม นําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมการใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะและการนําขยะมาใช
ประโยชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตอยอดขยายผลพัฒนาศูนยการเรียนรูลดใชพลังงานการจัดการขยะและ
จัดคายพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมโรงเรียนสีเขียวโรงเรียนตนแบบ สวนในระดับหนวยงานจัดใหมี
กิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่องเพ่ือสรางบรรยากาศใหพ้ืนท่ีการทํางานมีสภาพแวดลอมท่ีดีสงผลตอสุขอนามัย
ของผูปฏิบัติตลอดจนผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ผล 

การดําเนินงาน  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
ใหมีประสิทธิภาพ  

1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับใชจาย
งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ   
มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

รอยละ 100 

 

2. รอยละ 100 ของสถานศึกษารายงานผล 
การรับจายงบประมาณในระบบบัญชีการศึกษา      
ข้ันพ้ืนฐาน (NEA) ครบถวน ถูกตอง ตรงตาม 
กําหนดระยะเวลา 

รอยละ 98.35 
(119/121) 

  3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับไดรับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา 

รอยละ 100 

  
  
  

  
  

  

4. รอยละ 80 ของสถานศึกษามีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี  
 - โรงเรียนท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) 
 - โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) 
 - โรงเรียนคุณธรรม 
 - โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 - โรงเรียนในฝน 

 

5. รอยละ 100 ของสถานศึกษาสงรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
ภายในเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 100 
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กลยุทธ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ผล 

การดําเนินงาน  
6. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ภายใน ภาพรวมของสถานศึกษาอยูในระดับดีข้ึนไป 

ระหวางประเมิน 

7. รอยละ 70 ของครูท่ีผานเกณฑการประเมิน
หองเรียนคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป   

ระหวางประเมิน 

8. รอยละ 70 ของโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลโรงเรียน
คุณภาพระดับดีมากข้ึนไป 

ระหวางประเมิน 

9.  ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

........... 

  
  
  
  
  

10. รอยละ 80 ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมท้ังการใหบริการ ระดับมากข้ึนไป   

รอยละ 86.59 

11.  ลําดับท่ีของผลการประเมินตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป (KRS) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยูในลําดับท่ี 
1-10 ของประเทศ 

สพฐ.ไมจัดอันดับ 

12. ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจําป 
(ARS) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

ด ี
คะแนน 2.86 

13. คะแนนผลการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุจริต (ITA) เพ่ิมข้ึน คาคะแนนไมต่ํากวา
รอยละ 85 

82.43 

14.รอยละ 100 ของสถานศึกษานํานโยบาย 
"นครแหงคุณภาพการศึกษา"สูการปฏิบัติ 

รอยละ 100 

2. สรางความเขมแข็งใน
การบริหารจัดการแบบมี
สวนรวม 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมอยางเขมแข็ง (Cluster) 

สพป.นครปฐม เขต 1 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการสราง 
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ดวยพลังประชารัฐ 

สพป.นครปฐม เขต 1 

3. สงเสริมการมีสวน
รวมพัฒนาคุณภาพ 
ผูเรียน 

1. รอยละ 70 ของสถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับ
รวมกันสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน สังคม 
ฯลฯ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนครบท้ัง 4 ดาน 
(ดานวิชาการ/ดานงบประมาณ/ดานการบริหารงาน
บุคคล/ ดานการบริหารงานท่ัวไป) 

รอยละ 100  
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โครงการ/กิจกรรมสําคัญ 
1. โครงการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สื่อสารและสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินแนวใหม เพ่ือเตรียมความพรอมแกสถานศึกษาท่ีรับการประเมินภายนอก   

   - สังเคราะหผลการตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอกสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

2. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
    การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนรวมในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดสรร

งบประมาณคาพาหนะรับสงนักเรียนเรียนรวม  ภาคเรียนท่ี2/2560 และ ภาคเรียนท่ี 1/2561 รวม 
274,500 บาท เตรียมการเลิกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมมี
นักเรียน จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองแก 
โรงเรียนบานบอพลับ และโรงเรียนวัดหวาเอน   
       ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษาดูงาน
แนวทางการบริหารและการจัดการเรียนรูทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) จากโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานท่ี
เปนแบบอยางได 1 ครั้ง จํานวน 1 วัน (ผูบริหารและครู
ทุกคนในโรงเรียนขนาดเล็ก 44 โรงเรียนและศึกษานิเทศก 
รวมท้ังสิ้น 256 คน สงเสริมสนับสนุนสรางเครือขายความ

รวมมือในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กดวยวิธีท่ีหลากหลาย เชนการเรียนการสอนคละชั้น การใช ICT ใน
การจัดการเรียนรู สนับสนุนครูอัตราจางและ ครูผูทรงคุณคาแกโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดเล็กทุก
โรงมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเรียน            การสอนโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ขอจํากัด กิจกรรมการนิเทศไมสามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง ควรพัฒนาระบบการนิเทศทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต่ํากวา 40 
คน ซึ่งควรตองมีการทบทวนการบริหารจัดการเพ่ือสรางโอกาสในการเรียนรูนักเรียนไดเรียนในโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพ  การเลิกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมมีนักเรียนตอเนื่อง ตั้งแต 2 ภาคเรียน เปนประเด็นปญหาท่ี
ละเอียดออนซึ่งอาจสงผลกระทบตอชุมชน 

3. โครงการติดตามการขับเคลื่อนการนํานโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา   

  ตรวจติดตามนโยบายของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1  
สูการปฏิบัติ ในภาคเรียนท่ี2/2560 โดย
คณะกรรมการระดับเขต   

  ประเมินหองเรียนคุณภาพ    
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  นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนละอยางนอย 2 ครั้ง/ป  รูปแบบการนิเทศ K-
DEE (K-DEE Supervisory Model) 
ซึ่งประกอบดวย 

K (Knowledge)  นิเทศเสริมสรางความรู  
D (Do)   นิเทศใหนําสูการปฏิบัติ  
E (Encourage)  นิเทศเสริมสรางพลังใจในการทํางาน 
E (Evaluation)  ประเมินผลการนิเทศ 

การนิเทศเต็มพิกัด ตรงประเด็น เต็มกําลัง เต็มพื้นท่ี และเปนกัลยาณมิตร โดยมีแผนการนิเทศ
และเครื่องมือการนิเทศ ท้ังการนิเทศทางตรง (Direct Supervision) การนิเทศทางไกล (Distance 
Supervision) เชน เว็บไซตกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   http://nptedu.go.th/nites/   

     2.  facebook ของชุมชนออนไลนตางๆ เชน ครูคณิตศาสตร https://www.facebook.com 
/groups/npt1math/ ครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 1 https://www.facebook.com/groups/439350776127760/ 
ครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม https://www.facebook.com/groups/KruSocial/?fref=ts 
      3. Application Line ซึ่งดําเนินการสรางกลุม เชน บานนักวิทยาศาสตรนอย พลิกโฉมลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู Nites esanpt1 Train the trainer เปนตน 
      4. สื่อและเอกสารนิเทศทางไกล 

  ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.)   
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ   

    4.1 ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน (พ .ศ .2561-2564) 
และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สพป.นครปฐม เขต 1 โดย 

     จัด ป ร ะ ช ุ ม เ ช ิ ง ปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2561-
2564) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ระหวางวันท่ี 6 – 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ณ  หองประชุมพระพรหมเวที  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
       จัดประชุ มสั มมนาเพ่ื อวิพากษ และทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันท่ี 27 – 28  กุมภาพันธ  
2561  ณ กนกรัตนรีสอรท อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  
       จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.
นครปฐม เขต 1 ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 2 มีนาคม 2561  ณ หองประชุมชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1 
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   4.2  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ระหวางวันท่ี 23 – 25  มีนาคม  พ.ศ. 2561 ณ  
ผึ้งหวานรีสอรท แอนด สปา  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
               ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
ทุกแหง  
          ปญหาอุปสรรค บุคลากรกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนามีความรูความเขาใจ เพ่ือนําสูการ
ดําเนินการในระดับสถานศึกษา อาจไมเทาเทียมกันทําใหสถานศึกษาบางแหงไมสามารถจัดสงแผนปฏิบัติ
การและแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดตามกําหนด ตองใชเครือขายศึกษานิเทศกในการใหคําแนะนํา
การจัดทําแผนฯ แกผูปฏิบัติในระดับสถานศึกษาตอไป 

   4.3 สรางความเขมแข็งดานการเงินการบัญชีและพัสดุใหสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรดานการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ สําหรับ สพป./สพม.และเจาหนาท่ีสวนกลาง (โดยสพฐ.)  
เสริมสรางความเขมแข็งในดานการจายเงิน การรับและนําสงเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับ สพป./
สพม./ร.ร.หนวยเบิก/เจาหนาท่ีสวนกลาง (โดยสพฐ.)   ประชุมเชิงปฏิบั ติการจัดซื้อจัดจางด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ใหกับเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียนในสังกัดจํานวน 3 รุน ๆ ละ 1 วัน 

  4.4 อบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมการใชจายเงินของสถานศึกษา สถานศึกษาทุกแหง   
  4.5 สรางความเขมแข็งดานการเงินและบัญชีสถานศึกษา  

จัดทําบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NEA : National Education Account) ประชุมชี้แจงการเก็บขอมูลการจัดทํา
บัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควบคุมกํากับติดตามใหสถานศึกษาทุกแหงรายงานผลการใชจายของ
สถานศึกษาในโปรแกรมระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณละ 2 ครั้ง 

  4.6 ตรวจติดตามสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561         
5. โครงการประชุมผูบริหารสถานศึกษา  

      จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จํานวน 8 ครั้ง       
    ติดตามประชุมทางไกล (Video Conference) พุธเชา-ขาวสพฐ.ทุกสัปดาห  
6. บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดวยโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Area Management Support System : AMSS++)  ตามภาระงาน 4 
ดาน ไดแก ดานบริหารท่ัวไป  ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และ บริหารวิชาการ 

    เสริมสรางภาพลักษณและประชาสัมพันธองคกร   
    พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการศึกษาปการศึกษา 2560 - 2561                           
    พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1  การประหยัดไฟฟาและน้ํามัน การลดกระดาษ การบูรณาการงบประมาณ การจัดทําบัญชีตนทุนตอ
หนวยผลผลิต การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 

    ระบบการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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     7. โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบ และมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

    ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกสและเชิง
ประจักษ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทางระบบ e-MES) การดําเนินงานตามยุทธศาสตร สพฐ. นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และ ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี   

    การขับเคลื่อนมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1         
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

    ประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  
    เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต “พัฒนาตน พัฒนางาน สูมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต”     

ใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคน จํานวน 60 คน ระหวางวันท่ี 26-27 สิงหาคม 2561     
ณ  มนตเสนหรีสอรท จ.กาญจนบุรี 

     ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป     
พ.ศ. 2561 และการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2561   

   ติดตามผลตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/ตรวจราชการแบบบูรณาการ
สํานักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ   

   การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการขององคคณะบุคคลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (โดยสพฐ.)   
      สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน องคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และบุคคล มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการและระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา ใน 4 งาน    

   สรางความเขมแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จัดสรรคาใชจายในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสถานศึกษาทุกแหงจํานวน  1,551,900 บาท 
  8. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ส ั ม ม น า ผ ู อ ํ า น ว ย ก า ร ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า   แ ล ะ ร อ ง ผ ู อ ํ า น ว ย ก า ร
ส ํา น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ท ั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  งบประมาณ 3,392,700  บาท  เ พ ื่ อ จ ั ด ป ร ะ ช ุ ม ผูบริหารระดับสูง
ของ สพฐ. 1 ครั้ง  และจัดประชุมสัมมนาผูบริหารระดับสูง ผ ู อ ํ า น ว ย ก า ร ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
ร อ ง ผ ู อ ํ า น ว ย ก า ร ส ํ า น ั ก ง า น เ ข ต พ ื้ น ท ี่ ก า ร ศ ึ ก ษ า  ท ั่ ว ป ร ะ เ ท ศ   ใ ห  ส า ม า ร ถ ด ํ า เ น ิ น ก า ร ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ
ข ั บ เ ค ล ื่ อ น ก า ร บ ร ิ ห า ร ง า น ไ ด  เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ แ น ว ท า ง ก า ร จ ั ด ก า ร ศ ึ ก ษ า ข ั้ น พ ื้ น ฐ า น  จ ํ า น ว น  
1,200 คน ระหวางวันท่ี 25-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไมดา แกรนด ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
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9. โครงการเสริมสรางความเข็มแขง สภาพแวดลอม สื่ออุปกรณใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพ   
  10. จัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสิ่งกอสราง (พ.ศ.2563-2565) และการจัดตั้ ง
งบประมาณงบลงทุน ปงบประมาณ 2562   
  11. ตรวจสอบขอมูลสิ่งกอสรางในโปรแกรม B-OBEC  เพ่ือเตรียมพรอมใชประกอบการขอตั้ง
งบประมาณคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบสิ่งกอสรางท่ี
สถานศึกษาทุกแหง ระหวางวันท่ี 8-24 สิงหาคม 2561   
  12. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณและจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 
                12.1 จัดสรรครุภัณฑโรงเรียนในสังกัด (คาครุภัณฑท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท) 
            1) โตะเกาอ้ีนักเรียน 134 ชุด งบประมาณ 198,320 บาท 
            2) คาครุภัณฑการศึกษา 8 รายการ งบประมาณ 1,544,800 บาท 
            3) คาครุภัณฑการศึกษา 22 รายการ/คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ / 
คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 5 รายการ/คาครุภัณฑงานบานงานครัว 4 รายการ งบประมาณ 4,447,580 บาท 

      12.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   
       1) กอสรางอาคารเรียนแบบสปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น จํานวน 15 หองเรียน งบผูกพันขาม
ป 2560-2561 (ร.ร.วัดหนองศาลา)  งบประมาณ 8,087,000 บาท 
       2) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง2ชั้น8หองเรียน (ชั้นลาง 4 ชั้นบน 4 )  
(ร.ร.วัดหนองกระทุม) งบประมาณ 5,347,900 บาท 
      3) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง2ชั้น4หองเรียน(ชั้นลางโลง) (ร.ร.วัดลาดหญาไทร)
งบประมาณ 3,987,700 บาท 
                4) อาคารเรียน สปช. 101/26 ขนาด3หองเรียน1หองธุรการ 3 ร.ร.ๆ ละ 2,280,900 
บาท (ร.ร.บานดอนซาก/ร.ร.บานบัวแดง/ร.ร.บานหนองโสน) งบประมาณ 6,842,700 บาท 
       5) ลานกีฬาเอนกประสงค (แบบกรมพลศึกษา) 3 ร.ร. ๆ ละ 157,500 บาท  
(ร.ร.วัดวังตะกู/ร.ร.วัดกงลาด /ร.ร.บานแหลมกะเจา)  งบประมาณ 472,500 บาท 
       6) บานพักครู 205/26 จํานวน 6 หลังๆละ 735,500 บาท จํานวน 4 ร.ร. (ร.ร.ประถม
ฐานบินกําแพงแสน 3 หลัง/ร.ร.วัดสระสี่มุม 1 หลัง/ร.ร.วัดสามงาม 1 หลัง/ร.ร.วัดลําเหย 1 หลัง) 
งบประมาณ 4,413,200 บาท 
       7) สวมนักเรียนชาย 4ท่ี/49 จํานวน 1 หลัง(ร.ร.วัดหนองเสือ)งบประมาณ 505,000 บาท 
       8) สวมนักเรียนชาย 6ท่ี/49 จํานวน 1 หลัง (ร.ร.วัดสามงาม) งบประมาณ 634,000บาท 
       9) สวมนักเรียนหญิง 6ท่ี/49 จํานวน2หลัง ๆ ละ 501,100 บาท(ร.ร.วัดสามงาม 
/ร.ร.บานลําพยา)  งบประมาณ 1,002,200 บาท 
       10) รางระบายน้ําฝาเปด จํานวน 1 ร.ร. (ร.ร.วัดหนองจิก) งบประมาณ 460,900 บาท 
      11) รางระบายน้ําฝาเหล็ก(ร.ร.วัดบอน้ําจืด 564,800/ร.ร.วัดหนองกระทุม 188,200) 
งบประมาณ 753,000 บาท 
       12) รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม คสล.)  (ร.ร.บานหนองงูเหลือม)  
งบประมาณ 207,000 บาท 
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       13) รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานรากไมตอกเข็ม) (ร.ร.วัดบานยาง)งบประมาณ489,500บาท 
        14) คาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน (จํานวน 52 ร.ร.)
งบประมาณ 19,353,800 บาท 
      15) คาปรับปรุงซอมแซมบานพักครู 1 หลัง (ร.ร.วัดลําลูกบัว) งบประมาณ 198,000บาท 
    16) คาติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา- ประปา สถานศึกษาท่ีมีความ
จําเปนเรงดวน (จํานวน 12 ร.ร.) งบประมาณ 1,472,000 บาท 
     17) คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา (ICU) 2 ร.ร. (ร.ร.บานหัวถนน/ร.ร.บานหนองพงเล็ก)     
งบประมาณ 154,100 บาท  
      18) คาปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา โรงเรียนท่ีมีความจําเปนเรงดวน 3 โรงเรียน      
(ร.ร.บานนาสราง/ร.ร.วัดศาลาตึก/ร.ร.วัดกําแพงแสน) งบประมาณ 1,017,200 บาท 
        12.3 คาเชาท่ีดิน (วัดราง) (สพป.นครปฐม เขต 1/โรงเรียน 6 แหง) งบประมาณ 52,236 บาท 
  13. โครงการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน (Area-base) 
   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   - งบประจํา(บริหารจัดการสํานักงานเขต/คาสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ)  งบประมาณ 
1,800,000 บาท 
       - เปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจายเพ่ือพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จํานวน   449,865 บาท 
  14. สพฐ.มอบหมายใหเปนเจาภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีนักเรียนระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ปการศึกษา 2561 
  โดยสรุปผลการดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ติดตามประเมินผลดวยกระบวนการมีสวนรวมจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ    
ใชกระบวนการนิเทศทางการศึกษาดวยวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินแนวใหม เพ่ือเตรียมความพรอมแก
สถานศึกษาท่ีรับการประเมินภายนอก บริหารงบประมาณดวยการมีสวนรวมและโปรงใส คุมคา เกิด
ประโยชนสูงสุด สถานศึกษามีการรายงานผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาดวยระบบบัญชี
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NEA) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  บริหารจัดการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาดวยโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Area 
Management Support System : AMSS++)  ตามภาระงาน 4 ดาน ไดแก ดานบริหารท่ัวไป  ดาน
บริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานวิชาการ พรอมขับเคลื่อนมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตภายใตโครงการ “พัฒนาตน พัฒนางาน สูมาตรฐานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุจริต” สงผลใหหนวยงานดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล สื่อสารกันท่ัวท้ังองคกร 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารและการจัด
การศึกษา และการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผาน QR Code 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

(คน) 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนก         
ตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

ผูตอบแบบสอบถามที่มี
ความพึงพอใจระดับ

มากขึ้นไป  

นอย
ที่สุด 

นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
จํานวน
(คน) 

คิดเปน   
รอยละ 

1. ดานวิชาการ  248 0 1 26 162 59 221 89.11 

2. ดานบริหารงานบุคคล 248 0 1 28 176 43 219 88.31 

3. ดานงบประมาณ  248 0 2 41 157 48 205 82.66 

4. ดานบริหารทั่วไป 248 0 0 34 173 41 214 86.29 

รวม 992 0 4 129 668 191 859 86.59 

คิดเปนรอยละ 100 0 0.40 13.00 67.34 19.25     

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารและการจัด
การศึกษาและการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผาน QR Code พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับมากข้ึนไปใน
ภาพรวม คิดเปนรอยละ 86.59 โดยมีความพึงพอใจในดานวิชาการมากท่ีสดุ รอยละ 89.11 รองลงมาไดแก 
ดานบริหารงานบุคคล รอยละ 88.31 และดานบริหารท่ัวไป รอยละ 86.29 สวนดานงบประมาณ นอยท่ีสุด 
รอยละ 82.66 ตามลําดับ 
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➲ ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

จํานวน รอยละ
งบบุคลากร  -  -  -  -

งบดําเนินงาน 72,690,231.00    68,397,211.55     94.09           4,293,019.45    

งบลงทุน 57,226,800.00    51,127,873.27     89.34           6,098,926.73    

   - คาครุภัณฑ 9,999,200.00      9,983,980.00       (99.85)           15,220.00         

   - คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 47,227,600.00     41,143,893.27     (87.12)           6,083,706.73    

งบเงินอุดหนุน 131,651,076.00  68,397,211.55     51.95           63,253,864.45  

งบรายจายอ่ืน

รวม 318,794,907.00  239,050,169.64   71.84           79,744,737.36  

รายการ ไดรับจัดสรร
เบิกจาย

คงเหลือ

 
 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 บริหารงบประมาณ
ถูกตองตามระเบียบ เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยผลการเบิกจายงบลงทุน ประจํางบประมาณ พ.ศ.
2561 ไดเกินเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยเบิกจายได รอยละ 89.34  ลําดับท่ี 10 ของหนวยงานใน
จังหวัดนครปฐม    
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ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามนโยบาย “นครแหงคุณภาพการศึกษา” 

ประกอบดวยนโยบาย 3 ประการ  
  1. หองเรียนคุณภาพ  
  2. โรงเรียนคุณภาพ  
  3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณภาพ  
1. หองเรียนคุณภาพ   

รางวัลหองเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีจะไดรับเกียรติบัตร ดังนี้   

 หองเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

หองเรียนคุณภาพระดับดีมาก 
หองเรียนคุณภาพระดับดี 

        *** หองเรียนคุณภาพอยูระหวางดําเนินการ 
 

 2. โรงเรียนคุณภาพ   
โรงเรียนท่ีจะไดรับเกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพจากสําหนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 จะตองไดมีผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพในระดับ ดังนี้ 

เกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
 เกียรติบัตรโรงเรียนคุณภาพ ระดับดีมาก 
        *** โรงเรียนคุณภาพ  อยูระหวางดําเนินการ 
 
3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณภาพ 

       3.1 ลําดับท่ีของผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป (KRS) ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา             

   เปาหมายลําดับท่ี 1 – 10    
 สพฐ.ไมจัดอันดับในปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS : KPI Report System) 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ (3) ใน 3 องคประกอบ  คาคะแนน 4.68997  ดังนี้ 
 

 
รายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    

 

 องคประกอบที่ 1 Function Base (นํ้าหนัก 11.7644) 4.24755 1.21359 
ผาน 3 จาก 4 ตัวชี้วดั (75%) 

สูงกวาเปาหมาย(>67%) 

ผาน ไมผาน 
     1.1 รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ (3-5ป/6-11ป/12-14ป/15-17
ป) (นํ้าหนัก 0) 

- - - - 

     1.1.1 รอยละผูเรียนระดับปฐมวัย (3-5 ป) (นํ้าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714   

     1.1.2 รอยละผูเรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ป) (นํ้าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714   

     1.1.3 รอยละผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (12-14 ป) (นํ้าหนัก 
2.9411) 

2.99020 0.21359   

     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) (นํ้าหนัก 2.9411) 

4.00000 0.28571   

 องคประกอบที่ 2 Agenda Base (นํ้าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 
ผาน 1 จาก 1 ตัวชี้วัด (100%) 

สูงกวาเปาหมาย(>67%) 

ผาน ไมผาน 

     2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน (นํ้าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714   

 องคประกอบที่ 4 Innovation Base (นํ้าหนัก 26.4699) 4.85216 3.11924 
ผาน 7 จาก 8 ตัวชี้วัด (87.5%) 

สูงกวาเปาหมาย(>67%) 

ผาน ไมผาน 
     4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (นํ้าหนัก 
2.9411) 

5.00000 0.35714   

     4.2.2 การลดกระดาษ (นํ้าหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714   

     4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา (GPA) (นํ้าหนัก 2.9411) 

5.00000 0.35714   

     4.2.9 รอยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผานการประเมินผลการดําเนินการ 
29 ประการสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ (นํ้าหนัก 2.9411) 

5.00000 0.35714   

     4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานขอมูลการเงินดานการศึกษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) (นํ้าหนัก 2.9411) 

4.66940 0.33353   

     4.2.12.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต 
(นํ้าหนัก 2.9411) 

5.00000 0.35714   

     4.2.12.2 การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต (ในสวนของการ
ดําเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561) (นํ้าหนัก 5.8822) 

5.00000 0.71429   

     4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (นํ้าหนัก 2.9411) 

4.00000 0.28571   

รวม ( นํ้าหนัก 41.1754) 4.68997 
   ระดับคุณภาพ (3 องคประกอบ) 
    ระดับมาตรฐาน (0 องคประกอบ) 
     ระดับตองปรับปรุง (0 องคประกอบ) 
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  3.2 ระดับคุณภาพของผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจําป (ARS) ของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปาหมายระดับดีเยี่ยม  ผล ระดับดีมาก 
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      3.3 ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา        
   เปาหมายระดับดีเยี่ยม 
  ผล ดีเยี่ยม 
 

ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ ดีเย่ียม 
ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี  ดีเยี่ยม 
ตัวบงช้ีท่ี 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู ดีเยี่ยม 
ตัวบงช้ีท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร และการจัด

การศึกษา  
ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดีเย่ียม 
ตัวบงช้ีท่ี 1 การบริหารงานดานวิชาการ  ดีเยี่ยม 
ตัวบงช้ีท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ ดีเยี่ยม 

ตัวบงช้ีท่ี 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล ด ี

ตัวบงช้ีท่ี 4 การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป  ดีเยี่ยม 

ตัวบงช้ีท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบงช้ีท่ี 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ดีเยี่ยม 

    ตัวบงช้ีท่ี 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทาเทียมกัน ศึกษา
ตอในระดับท่ีสงูข้ึน หรือมีความรูทักษะพ้ืนฐาน ในการประกอบอาชีพ  

ดีมาก 

ตัวบงช้ีท่ี 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ ตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

พอใช 

      ตัวบงช้ีท่ี 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัด  
การศึกษา รวมท้ังการใหบริการ  

ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีเย่ียม 
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      3.4 คะแนนผลการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริตเพ่ิมข้ึน  
  เปาหมายคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการประเมิน ITA สูงข้ึนจากปท่ีผานมา  
ไมต่ํากวารอยละ 85 
  ไดคะแนนรอยละ 82.43  
 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ออนไลน (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)  

 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ   

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
➲ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561   ไดคะแนนรอยละ 82.43 เปนลําดับท่ี 139 จาก 225 เขต  

➲ ปงบประมาณ 2560  ไดคะแนนรอยละ 82.54 เปนลําดับท่ี 149 จาก 225 เขต  
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ตอนท่ี 3 ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
 

ท่ี โรงเรียน ช่ือผลงาน-รางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล ระดับ 

1 วัดทะเลบก โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว สพฐ. ระดับภาค 

  การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3  สพฐ ระดับภาค 

  การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ  
ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 

สพฐ. ระดับภาค 

  การประกวดแปรรูปอาหาร  
ระดับช้ัน ม.1 - ม.3 

สพฐ. ระดับภาค 

  การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 สพฐ. ระดับภาค 

  บานนักวิทยาศาสตรนอย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ

2 บานสามัคค ี โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม 

 
ระดับจังหวัด 

  นักเรียนแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี  67 
รายการการอานเอาเรื่องแบบ PESA ช้ัน ป.4-6 ได
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  ครูผูฝกสอนนักเรียนแขงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี  67 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ช้ัน ป.4-6 ไดรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  ครูผูฝกสอนนักเรียนแขงขันศิลปหตัถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี  67 รายการการอานเอาเรื่องแบบ 
PESA ช้ัน ป4-6 ระดับภาคกลางและ ภาค
ตะวันออก 

สพฐ. ระดับภาค 

  นักเรียนแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี  67 
รายการการอานเอาเรื่องแบบ PESA ช้ัน ป4-6 ได
รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก 

สพฐ. ระดับภาค 

  สถานศึกษาพอเพียง ป 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาต ิ

3 บานออกระทุง โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับทอง สาธารณสุขจังหวัด
นครปฐม 

ระดับจังหวัด 

4 วัดทุงสีหลง ครูดีในดวงใจ กลุมอําเภอดอนตูม ระดับจังหวัด 

  สถานศึกษาพอเพียง ป 2560 สพฐ. ระดับชาต ิ

5 วัดลําลูกบัว ครูดีในดวงใจ สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

6 บานหนองปากโลง การแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  การแขงขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

สพป.นครนายก  ระดับภาค 
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ท่ี โรงเรียน ช่ือผลงาน-รางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล ระดับ 

7 บานนาสราง ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ดาน
การจัดเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ตามโครงการพัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาจังหวัด
นครปฐม กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ประจําปงบประมาณ 2561 

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม 

ระดับจังหวัด 

8 วัดศรีวิสารวาจา ผลการปฏิบตัิท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การ
พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Learning 
Community) ดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามโครงการสู
ศูนยกลางการศึกษาจังหวัดนครปฐม (Education 
Hub) กิจกรรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ประจําปงบประมาณ 2561 

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม 

ระดับจังหวัด 

8 วัดศรีวิสารวาจา สถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560 

กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาต ิ

9 วัดลาดปลาเคา การแขงขันคีตะมวยไทย สพป.นครปฐม.เขต 1 ระดับจังหวัด 

  การแขงขันเวทคณิต ระดับ ป.4-ป.6 สพฐ. ระดับชาต ิ

10 วัดลําเหย โรงเรียนบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ

  โรงเรียนดนตรีไทย 100 % กระทรวงวัฒนธรรม ระดับชาต ิ

11 วัดทุงพิชัย ครูดีในดวงใจ สพป.นครปฐม.เขต 1 ระดับจังหวัด 

  ชนะเลิศจัดสวนถาดแหง ป.4-ป.6 สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  รองเพลงลูกกรุงหญิงระดับทอง สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  โรงเรียนบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ

  โรงเรียนตนแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ 
(รอบประเมินเอกสาร) 

สพฐ ระดับชาต ิ

  เสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเดนระดับเงิน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาต ิ

12 วัดลาดหญาแพรก
(ประชารัฐนุกูล) 

ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ(Best Practice)  
ดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 

จังหวัดนครปฐม ระดับจังหวัด 

13 บานทุงนอย การแขงขันเครื่องรอนประเภทรอนนานระดับ  
ป.4-ป.6/ระดับเหรียญทอง 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  การแขงขันเลานิทาน(Story Telling) 
ระดับป.4-ป.6/เหรียญทองแดง 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 
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คุณภาพการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

นครแหง 

ท่ี โรงเรียน ช่ือผลงาน-รางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล ระดับ 

14 บานสระนํ้าสม ผูฝกซอมการแขงขันศิลปหตัถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 
68 กิจกรรมเตนแอโรบิครองชนะเลิศอันดับ 1 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 68 
กิจกรรมแขงขันแอโรบิค 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับเงิน 

กระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับ ปปส. 

ระดับชาต ิ

  ครูดีไมมีอบายมุข สพฐ.รวมกับ สสส. ระดับชาต ิ

15 บานหนองโสน การประกวดสวดมนตแปลไทย ป.1-ม.3 สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  การแขงขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  รางวัลเสมา ปปส.ประเภทผลงานดีเดนระดับเงิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  ครูดีในดวงใจ สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  สวดมนตแปลไทย ป.1-ป.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  ปปส.ประเภทผลงานดีเดนระดับเงินโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปการศึกษา2559 

กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาต ิ

16 บานสามัคค ี โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐม 

ระดับจังหวัด 

  ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง การ
แขงขันการอานเอาเรื่องแบบ PISA ระดับช้ัน ป.4-
6 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ครั้งท่ี 67 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการ
อานเอาเรื่องแบบ PISA ระดับช้ัน ป.4-6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาครั้งท่ี 67 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน การแขงขันการ
อานเอาเรื่องแบบ PISA ระดับช้ัน ป.4-6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งท่ี 67 

สพฐ. ระดับภาค 

  ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน การ
แขงขันการอานเอาเรื่องแบบ PISA ระดับช้ัน ป.4-
6 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออกครั้งท่ี 67 

สพฐ. ระดับภาค 

  สถานศึกษาพอเพียง ป 2560 กระทรวงศึกษาธิการ ระดับชาต ิ

17 ประถมฐานบิน
กําแพงแสน 

โรงเรียนคารบอนต่ํา (ลดใชพลังงานไฟฟาท่ี
โรงเรียน) 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และ สพฐ. 

ระดับชาต ิ

  สถานศึกษาตนแบบการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม โรงเรียนสีเขียว 

การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย และ สพฐ. 

ระดับชาต ิ
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คุณภาพการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

นครแหง 

ท่ี โรงเรียน ช่ือผลงาน-รางวัล หนวยงานท่ีมอบรางวัล ระดับ 

18 บานคลองยาง บานนักวิทยาศาสตรนอย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ

19 วัดสุขวราราม การวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-6 

สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 

  บานนักวิทยาศาสตรนอย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ

20 วัดหนองโพธ์ิ บานนักวิทยาศาสตรนอย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ

21 บานหนองงูเหลือม โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จังหวัดนครปฐม ระดับจังหวัด 

  บานนักวิทยาศาสตรนอย มูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

ระดับชาต ิ

 

ท่ี ชื่อผูบริหาร/ครู โรงเรียน ชื่อผลงาน-รางวัล 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
ระดับ 

1 นายเอกนิษฐ ปริสุทธิกุล บานหนองงูเหลือม ผูบริหารโรงเรียนดีเดน สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนจังหวัด
นครปฐม 

ระดับจังหวัด 

2 นางสาวปรียา ศรีง้ิวราย บานหนองปากโลง    ผูบริหารโรงเรียนดีเดน สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนจังหวัด
นครปฐม 

ระดับจังหวัด 

   ครูตนแบบการจัดการ
เรียนรูบูรณาการทักษะ
ชีวิต 

เขตตรวจราชการท่ี 4 ระดับภาค 

   ครูผูฝกสอนกิจกรรมการ
จัดสวนถาดแหง 
ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการ
เรียนรู      (ป.4-ป.6) 

สพป.นครนายก  ระดับภาค 

3 นางสาวพุทธชาติ  สุขาบูรณ วัดศรีวิสารวาจา ศิษยเกาดีเดน ประจําป 
2561 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับจังหวัด 

4 นายอํานวย  ปอมนอย วัดทุงพิชัย ผูบริหารโรงเรียนดีเดน สมาคมผูบริหาร
โรงเรียนจังหวัด
นครปฐม 

ระดับจังหวัด 

5 นางก่ิงกาญจน   
ชาวไรนาค  

วัดลาดหญาแพรก รางวัลผลการปฏิบัติงาน
ท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) ดานการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

จังหวัดนครปฐม ระดับจังหวัด 
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คุณภาพการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

นครแหง 

ท่ี ชื่อผูบริหาร/ครู โรงเรียน ชื่อผลงาน-รางวัล 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
ระดับ 

สื่อสาร 
6 นางสาวทัศนียา  เบาอู  วัดลาดหญาแพรก รางวัลผลการปฏิบัติงาน

ท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) ดานการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

จังหวัดนครปฐม ระดับจังหวัด 

7 นางสาวสาวิตรี บรรเทาวงษ วัดสุขวราราม ครูดีในดวงใจ สพป.นครปฐม เขต 1 ระดับจังหวัด 
   การปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 

Best Practice การ
พัฒนาชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
ดานการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การสื่อสาร 

ศึกษาธิการจังหวัด
นครปฐม 

ระดับจังหวัด 

8 น.ส.จงรักษ  ศรีทิพย วัดหนองโพธ์ิ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. 
(OBEC AWARDS) 

สพฐ. ระดับภาค 

9 นางบุญมี  แสงอุทัย วัดหนองโพธ์ิ การแขงขันเรียงรอยถอย
ความ ระดบัช้ัน ม.1-ม.3 

สพฐ. ระดับชาต ิ

 
ท่ี ช่ือนักเรียน ช้ัน/โรงเรียน ช่ือผลงาน-รางวัล หนวยงานท่ีมอบ

รางวัล 
ระดับ 

1 ด.ช.อนุวัฒน คําจา ระดับช้ันป.1-3  
ร.ร.วัดสุขวราราม 

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

สพป.นครปฐม 
เขต 1 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

2 ด.ญ.กาญจนา  ไกรลาส ระดับช้ัน ม.1-3 
ร.ร.วัดหนองโพธ์ิ 

การแขงขันเรียนรอยถวย
ความ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 

สพฐ. เหรียญทองแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปแนะแนวทางการพัฒนา 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

 สวนที่ 4 
สรุปเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 
สํ านั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี การศึกษาประถม ศึกษานครปฐม เขต  1  ได บ ริห ารจั ดการ                    

เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนา
การศึกษาโดยบูรณาการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม และนโยบาย “นครแหงคุณภาพ
การศึกษา”ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งไดวิเคราะห และสังเคราะหผลการดําเนินงาน สรุปนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปน 4 ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 ผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
จํานวน  6  ยุทธศาสตร ไดแก   

ยุทธศาสตรท่ี  1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี  2 พัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศ 
ยุทธศาสตรท่ี  3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี  4 จัดการดานโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ตอนท่ี 2 ผลการดําเนินตามนโยบาย “นครแหงคุณภาพการศึกษา” ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 3 ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จของโรงเรียน ผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน 
 

  ท้ังนี้ ไดสรุปผลการดําเนินงานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามยุทธศาตร 6 
ดาน โดยสรุปประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 
 ยุทธศาสตรจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สงเสริมและสนับสนุนให
สถานศึกษาทุกแหงนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใชในการจัดการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียน รวมถึง
การนํา“ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล      
ในสถานศึกษา ดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และ เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม "ปองกัน
การทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตามนโยบายของ สพฐ.  และภายใตบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา รวมถึงการสงเสริมสุขอนามัยและภาวะโภชนาการท่ีดีใหเกิดกับผูเรียนตาม
โครงการอาหารกลางวัน 
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 ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
  1. ควรสงเสริมและสนับสนุนการใชโปรแกรม Thai School Lunch ในสถานศึกษาทุก

แหงอยางตอเนื่องเพ่ือใหนักเรียนไดรับอาหารท่ีดีมีประโยชนและมีคุณคาตามหลักโภชนาการเพ่ือให
นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี  

  2. หนวยงานและสถานศึกษาควรมีการบูรณาการการรวมกันเปนเครือขายเฝาระวังและ
แกปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือปองกันการแพรระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาและ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ  

 

   ยุทธศาสตรพัฒนาผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศ  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษา ไดพัฒนา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย หองเรียนคุณภาพ พัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและเรงรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมถึงการอาน 
การเขียน การคิดวิเคราะห  ดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย 
    ผลการดําเนินงานท่ียังไมบรรลุเปาหมาย/ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินดวยขอสอบกลาง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (NT) 
สวนใหญยังไมบรรลุเปาหมาย จําเปนตองเรงพัฒนาโดยเฉพาะความสามารถดานเหตุผลคาเฉลี่ยลดลงมาก
ท่ีสุดถึงรอยละ 14.32   
   2. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี 6 วิชา
ภาษาไทย คาเฉลี่ยลดลงมากท่ีสุดรอยละ 6.87 สวนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 คาเฉลี่ยลดลงในวิชาคณิตศาสตร
มากท่ีสุด รอยละ 2.06 และสวนใหญคาเฉลี่ยรายวิชายังต่ํากวารอยละ 50 ในทุกวิชาทุกระดับชั้น รวมถึง
ควรเรงพัฒนาความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 
  ยุทธศาสตรสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดสงเสริมและพัฒนาผูบริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพตามความตองการของแตละบุคคลดวยโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนาตามกลุมสาระการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  การสรรหา บรรจุ 
และแตงตั้งเปนไปตามกระบวนการอยางถูกตอง เปนธรรม และ โปรงใส โดยยึดเกณฑ และตามความ
ตองการของสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการ 
   ผลการดําเนินงานท่ียังไมบรรลุเปาหมาย/ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา  

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร รอยละ 81.91 เปาหมายสพฐ. รอยละ 90 ควรสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู(KM)  
และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) อยางตอเนื่อง รวมท้ังกระตุนสรางแรงจูงใจในเสนทาง
ความกาวหนาสอดคลองกับการพัฒนาวิชาชีพครูเชื่อมโยงกับการมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะอันจะสงผลใหครูมี
ขวัญและกําลังใจท่ีดีข้ึน 
    2. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สถานศึกษา ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาบางแหงอาจมีศักยภาพไมเทาเทียมกันทําให
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สถานศึกษาบางแหงไมสามารถบริหารงานในสถานศึกษาไดอยางครอบคลุมทุกภารกิจ  จึงจําเปนตอง
จัดสรรอัตรากําลังผูบริหารสถานศึกษาใหครบทุกโรงเรียน 
   3. ครูไมครบชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก และไมตรงตามสาขาท่ีขาดแคลน  
   

  ยุทธศาสตรจัดการดานโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สงเสริมและสนับสนุนสราง
โอกาสในการเรียนรูอยางท่ัวถึงและเปนธรรม สงเสริมและพัฒนาการเกณฑเด็กเขาเรียนและการรับนักเรียน
ตามแนวทางท่ี สพฐ.กําหนด นอกจากนี้ยังจัดการศึกษาแกเด็กตางพ้ืนท่ีและเด็กท่ีไมมีหลักฐานทะเบียน
ราษฎร  มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว(Home School)  สงเสริมการใช DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็กทุกแหง 
   ผลการดําเนินงานท่ียังไมบรรลุเปาหมาย/ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
   ควรสงเสริมสนับสนุนติดตามนักเรียนเขาเรียน ตลอดจนการเยี่ยมบานนักเรียนและเฝา
ระวังการออกกลางคันอยางตอเนื่อง หนวยงานและสถานศึกษาควรจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ี
เขมแข็งและตอเนื่องเพ่ือเปนการเฝาระวังเด็กกลุมเสี่ยง รวมถึงการสงเสริมการจัดการเรียนรูในกลุมท่ีมี
ความตองการพิเศษ ไดแก กลุมเด็กดอยโอกาส และ กลุมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  ควรมีคณะทํางาน
เพ่ือชวยเหลือในการซอมบํารุงอุปกรณ DLTV เพ่ือใหสถานศึกษาขนาดเล็กสามารถใชเปนเครื่องมือชวยใน
การจัดการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง 
 

   ยุทธศาสตรจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สงเสริมและสนับสนุนให
สถานศึกษามีการบูรณาการดานการจัดการขยะ(Zero Waste school) และสิ่งแวดลอม นําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
   ผลการดําเนินงานท่ียังไมบรรลุเปาหมาย/ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

   1. ควรสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมโรงเรียนปลอดขยะและการนําขยะ  
มาใชประโยชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตอยอดขยายผลพัฒนาศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการ
ขยะ การลดและคัดแยกขยะอยางยั่งยืนในหนวยงานและสถานศึกษา 
    2. หนวยงานและสถานศึกษาควรจัดใหมีกิจกรรม 5 ส อยางตอเนื่องเพ่ือสรางบรรยากาศ
พ้ืนท่ีการทํางานและมีสภาพแวดลอมท่ีด ีสงผลตอสุขอนามัยท่ีดีของผูปฏิบัติตลอดจนผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
 

  ยุทธศาสตรพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษา ใชแผนเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการ นํานโยบายสูการปฏิบัติ ติดตามประเมินผลดวยกระบวนการมีสวนรวมจาก
ภาคสวนท่ีเก่ียวของ  สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบคคล ครอบครัว 
องคกรภาครัฐและเอกชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน ฯ ขับเคลื่อนนโยบาย “นครแหงคุณภาพ
การศึกษา” สูการปฏิบัติ  ใชกระบวนการนิเทศทางการศึกษาดวยวิธีท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และบริหารงบประมาณดวยการมีสวนรวมและโปรงใส คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 
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  ผลการดําเนินงานท่ียังไมบรรลุเปาหมาย/ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
   1. การนํานโยบายสูการปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา   
ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป หนวยงานและสถานศึกษาตองปรับทิศทางการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเพ่ือกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาการศึกษาโดยรวมในทุกระดับ 
   2. การรายงานผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาดวยระบบบัญชีการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน (NEA) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยังพบวาสถานศึกษาสวนใหญมีขอมูล
ในระบบบัญชีไมสอดคลองกับขอมูลในสมุดบัญชีของโรงเรียนท่ีเปนปจจุบัน ผูมีสวนเก่ียวของควรเรงสราง
ความรูความเขาใจและตรวจสอบขอมูลดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใหถูกตองตามระเบียบ และ
ตรงกันท้ังในระบบบัญชีและรายงานเงินคงเหลือประจําวันของสถานศึกษา   
   3. ควรสงเสริม สนับสนุน และเรงรัดใหมีการใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการใน
สํานักงานเขตและสถานศึกษา รวมถึงการใชโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (Area Management Support System : AMSS++)  ตามภาระงาน 4 ดาน ไดแก ดาน
บริหารท่ัวไป  ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานวิชาการ อยางจริงจังในทุกงาน เพ่ือ
สงเสริมความเปนเลิศขององคกร 
   4. หนวยงานตนสังกัด (สพฐ.) จัดสรรงบประมาณลาชาและจํานวนจํากัด เม่ือจัดสรร
งบประมาณปลายป เชน งบแลกเปา ทําใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามท่ีกําหนดไวไดทัน สงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและประสิทธิผลของงาน ผูมีสวนเก่ียวของและรับผิดชอบในภาระงาน
ดานตางๆ ควรมีการวางแผนการดําเนินงานเพ่ือรองรับวิกฤติ และปรับแผนการทํางานอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
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ระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System)

นครปฐม เขต 1 (รอบที่ 2 ปี 61)

หน าที่ 1 พิมพโดย วิไล เรียนทัพ เมื่อ 19มี.ค.62 เวลา 02:21น.

คําชี ้แจง : สถานะขอมูล _ ยังไมรายงานผล ! รอการรับรองผล x ไมรับรอง / รับรองผล

 องคประกอบที่ 1 Function Base
     1.1 รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ (3-5ปี/6-11ปี/12-14ปี/15-17ปี)
     1.1.1 รอยละผูเรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี)
          1.1.1 รอยละผูเรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี)   5.0000 | ผาน                                
               1.จํานวนผูเขาเรียนกอนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 2128374 คน   /
               2.จํานวนประชากรกลุมอายุ 3-5 ปี ในปี พ.ศ. 2560 2264905 คน   /
     1.1.2 รอยละผูเรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)
          1.1.2 รอยละผูเรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)   5.0000 | ผาน                                
               1.จํานวนผูเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 4679904 คน   /
               2.จํานวนประชากรกลุมอายุ 6-11 ปี ในปี พ.ศ. 2560 4679369 คน   /
     1.1.3 รอยละผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (12-14 ปี)
          1.1.3 รอยละผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (12-14 ปี)   2.9902 | ไมผาน                   
               1.จํานวนผูเขาเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หรือเทียบเทา ปีการศึกษา 2561 2282958 คน   /
               2.จํานวนประชากรกลุมอายุ 12-14 ปี 2401834 คน   /
     1.1.4 รอยละผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) (มัธยมปลาย/ปวช.)
          1.1.4 รอยละผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) (มัธยมปลาย/ปวช.)   
     1.2 ขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2018)
          1.2.1 อันดับตามรายงานดานการศึกษา (Education)   
          1.2.2 อันดับตามรายงานดานที่เกี่ยวของกับบทบาทภารกิจของสวนราชการ   
     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)
          1.3.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ของ สพท.   4.0000 | ผาน                          

               คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ของ สพท. (ใสระดับคะแนน
1-5) 4 ระดับ   /

     1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร
          1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร   
 องคประกอบที่ 2 Agenda Base
     2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
          2.1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน   5.0000 | ผาน                                

               
1.ดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561 และสงหลักฐานครบตามที่กําหนด คือ
ประชาสัมพันธอยางน อยรวม 10 ชิน้ ผานสื่อตาง ๆ นับรวมทัง้หมดอยางน อย 3 ชองทาง (ดําเนินการ
ครบกรอก 1 / ดําเนินการไมครบกรอก 0)

1 ดําเนินการ/ไมดําเนินการ
   /

          2.1.2 รอยละการชีแ้จงประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณ   
     2.2 รอยละของครูที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
          2.2 รอยละของครูที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)   
 องคประกอบที่ 3 Area Base
 องคประกอบที่ 4 Innovation Base
     4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   5.0000 | ผาน                                
               1. งานขอมูลสารสนเทศ (ใสระดับการประเมินตนเอง 1,3,5) 5 ระดับ   /
               2. งานบริหารงบประมาณ (ใสระดับการประเมินตนเอง 1,3,5) 5 ระดับ   /
               3. งานสนับสนุนงานดานวิชาการ (ใสระดับการประเมินตนเอง 1,3,5) 5 ระดับ   /
               4. งานบริหารทัว่ไป (ใสระดับการประเมินตนเอง 1,3,5) 5 ระดับ   /
     4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
          4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
     4.2.1 การประหยัดไฟฟ าและน้ํามัน
          4.2.1 การประหยัดไฟฟ าและน้ํามัน   
     4.2.2 การลดกระดาษ
          4.2.2 การลดกระดาษ   5.0000 | ผาน                                
               1.เงินงบประมาณการซื้อกระดาษที่ประหยัดได (รอบที่ 1) 4730 บาท   /

               2.เงินงบประมาณการซื้อกระดาษที่ประหยัดได นับสะสมทัง้ปี (รอบที่ 2) (กรณีประหยัดไมได (หรือติด
ลบ) ใหกรอก 0) 13680 บาท   /

               3.เงินงบประมาณจัดซื้อกระดาษที่ตัง้ไว (ปีงบประมาณ 2561) 90860 บาท   /
     4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ
          4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ   
     4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS)
          4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS)   
     4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐของ สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

  

     4.2.6 โครงการหองเรียนกีฬา
          4.2.6 โครงการหองเรียนกีฬา   
     4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA)



ระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System)

นครปฐม เขต 1 (รอบที่ 2 ปี 61)

หน าที่ 2 พิมพโดย วิไล เรียนทัพ เมื่อ 19มี.ค.62 เวลา 02:21น.

          4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA)   5.0000 | ผาน                                
               1.จํานวนโรงเรียนที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ 124 จํานวนโรงเรียน   /
               2.จํานวนโรงเรียนทัง้หมด 124 จํานวนโรงเรียน   /
     4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
          4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ   
     4.2.9 รอยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผานการประเมินผลการดําเนินการ 29 ประการสูความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
          4.2.9 รอยละของโรงเรยีนวถิีพทุธที่ผานการประเมนิผลการดาํเนินการ 29 ประการสูความเป็นโรงเรยีนวถิีพุ
ทธ   5.0000 | ผาน                                

               1.โรงเรียนวิถีพุทธที่ไดระดับคะแนนรายโรงเรียนตัง้แต 3 ขึ้นไป 121 จํานวนโรงเรียน   /
               2.โรงเรียนวิถีพุทธทัง้หมดตามเป าหมาย 121 จํานวนโรงเรียน   /
     4.2.10 พุธเชา ขาว สพฐ.
          4.2.10 พุธเชา ขาว สพฐ.   
     4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานขอมูลการเงินดานการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขัน้พื้นฐาน)
          4.2.11 โครงการพฒันาระบบการรายงานขอมลูการเงนิดานการศกึษาของสถานศกึษา (ระบบบญัชีการศกึษาขัน้
พื้นฐาน)   4.6694 | ไมผาน                              

               1.จํานวนสถานศึกษาที่รายงานขอมูลทางการเงินดานการศึกษามีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 119 จํานวนโรงเรียน   /
               2.จํานวนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 121 จํานวนโรงเรียน   /
     4.2.12 การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต/การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ สพท.
          4.2.12 การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต/การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ สพท.   
     4.2.12.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต
          4.2.12.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต   5.0000 | ผาน                                

               1.สงขอมูลรายงานคาใชจายในระบบ GFMIS (KSB1) มายังสํานักการคลังและสินทรัพย (ดําเนินการก
รอก1/ไมดําเนินการกรอก0) 1 ดําเนินการ/ไมดําเนินการ

   /

               2.สวนราชการมีการเก็บขอมูลปริมาณงานของหนวยงานตนเอง โรงเรียนภายใตกํากับ สพป/สพม
โรงเรียนหนวยเบิก (รอบ 12 เดือน) (ดําเนินการกรอก1/ไมดําเนินการกรอก0) 1 ดําเนินการ/ไมดําเนินการ

   /

     4.2.12.2 การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต (ในสวนของการดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
          4.2.12.2 (1) โครงการลดคาใชจายคาไปรษณีย   
          4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใชไฟฟ า   5.0000 | ผาน                                
               คาใชจายคาไฟฟ าที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18727949 บาท   /
               คาใชจายคาไฟฟ าที่เกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18025526 บาท   /
          4.2.12.2 (3) โครงการลดคาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนา   5.0000 | ผาน                                
               คาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 141700 บาท   /
               คาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 171300 บาท   /
          4.2.12.2 (4) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
          4.2.12.2 (5) โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขัน้พื้นฐาน   
     4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   4.0000 | ผาน                          

               1. ยอดคงเหลือในชอง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทถูกตองตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน (ดําเนิน
การกรอก 1 / ไมดําเนินการกรอก 0) 1 ดําเนินการ/ไมดําเนินการ

   x

               2. ความถูกตอง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท ในระบบ GFMIS ระหวาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดําเนินการกรอก 1 / ไมดําเนินการกรอก 0) 1 ดําเนินการ/ไมดําเนินการ

   /

               3. การเปิดเผยงบทดลองสูสาธารณะ / แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลอง
ประจําเดือนกันยายน 2561 (ดําเนินการกรอก 1 / ไมดําเนินการกรอก 0) 1 ดําเนินการ/ไมดําเนินการ

   /

               4. การจัดสงงบทดลองใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สวนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ดําเนินการกรอก 1 / ไมดําเนินการกรอก 0) 1 ดําเนินการ/ไมดําเนินการ

   /

               
5. ความครบถวนของสถานศึกษาหนวยเบิกภายใตสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดสงขอมูลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชี ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(ดําเนินการกรอก 1 / ไมดําเนินการกรอก 0)

1 ดําเนินการ/ไมดําเนินการ
   /

 องคประกอบที่ 5 Potential Base
     5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
          5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ   
     5.2 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ
          5.2 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ   



ระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System)

นครปฐม เขต 1 (รอบที่ 2 ปี 61)

หน าที่ 3 พิมพโดย วิไล เรียนทัพ เมื่อ 19มี.ค.62 เวลา 02:21น.

คาคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก เทากับ 4.68997

 องคประกอบที่ 1 Function Base (น้ําหนัก 11.7644) 4.24755 1.21359 ผาน ไมผาน
     1.1 รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ (3-5ปี/6-11ปี/12-14ปี/15-17ปี) (น้ําหนัก 0) - - - -
     1.1.1 รอยละผูเรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี) (น้ําหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 /
     1.1.2 รอยละผูเรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) (น้ําหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 /
     1.1.3 รอยละผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (12-14 ปี) (น้ําหนัก 2.9411) 2.99020 0.21359 /
     1.1.4 รอยละผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) (มัธยมปลาย/ปวช.)
(น้ําหนัก 0) - - - -

     1.2 ขดีความสามารถในการแขงขนัดานการศกึษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2018)
(น้ําหนัก 0) - - - -

     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET)
(น้ําหนัก 2.9411) 4.00000 0.28571 /

     1.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร (น้ําหนัก 0) - - - -
 องคประกอบที่ 2 Agenda Base (น้ําหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 ผาน ไมผาน
     2.1 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน (น้ําหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 /
     2.2 รอยละของครูที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
(น้ําหนัก 0) - - - -

 องคประกอบที่ 3 Area Base (น้ําหนัก 0) 0.00000 ผาน ไมผาน
      (น้ําหนัก ) - - - -
 องคประกอบที่ 4 Innovation Base (น้ําหนัก 26.4699) 4.85216 3.11924 ผาน ไมผาน
     4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (น้ําหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 /
     4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก 0) - - - -
     4.2.1 การประหยัดไฟฟ าและน้ํามัน (น้ําหนัก 0) - - - -
     4.2.2 การลดกระดาษ (น้ําหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 /
     4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ (น้ําหนัก 0) - - - -
     4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) (น้ําหนัก 0) - - - -
     4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ
ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (น้ําหนัก 0)

- - - -

     4.2.6 โครงการหองเรียนกีฬา (น้ําหนัก 0) - - - -
     4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
(GPA) (น้ําหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 /

     4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ (น้ําหนัก 0) - - - -
     4.2.9 รอยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผานการประเมินผลการดําเนินการ 29 ประการสู
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (น้ําหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 /

     4.2.10 พุธเชา ขาว สพฐ. (น้ําหนัก 0) - - - -
     4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานขอมูลการเงินดานการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขัน้พื้นฐาน) (น้ําหนัก 2.9411) 4.66940 0.33353 /

     4.2.12 การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต/การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ
สพท. (น้ําหนัก 0) - - - -

     4.2.12.1 ระดบัความสาํเรจ็ของการจดัทาํบญัชีตนทนุตอหนวยผลผลติ (น้ําหนัก 2.9411) 5.00000 0.35714 /
     4.2.12.2 การจัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิต (ในสวนของการดําเนินการตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (น้ําหนัก 5.8822) 5.00000 0.71429 /

     4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชีของสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา (น้ําหนัก
2.9411) 4.00000 0.28571 /

 องคประกอบที่ 5 Potential Base (น้ําหนัก 0) 0.00000 ผาน ไมผาน
     5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (น้ําหนัก 0) - - - -
     5.2 การดําเนินการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ (น้ําหนัก 0) - - - -

รวม ( น้ําหนัก 41.1754) 4.68997

/      / ระดับคุณภาพ(3)

         ระดับมาตรฐาน(0)

         ระดับตองปรับปรุง(0)





















 

 

 

ผลงานโรงเรียน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice) การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

ได้รับรางวัล  สถานศึกษาพอเพียง ประจ าปี  2559  



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  

ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน  
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558  

ได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2559  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียง ประจ าปี 2559 

ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศระดับภูมิภาค (ภาค 4) ประเภท DLTV  ปีการศึกษา  2559 

 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล ให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “ สถานศึกษาพอเพียง  2560” 

ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)  
จ านวนนักเรียนน้อยกว่า  2,000 คน ประจ าปี 2560 

 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล คัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
โรงเรียนสีเขียว ประจ าปี  2560 

ได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท านองสรภัญญะ  
ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท านองสรภัญญะ  
ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจ าปี  2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ  
ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจ าปี  2561 

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท านองสรภัญญะ  
ระดับประเทศ  2559 



 

 

 

 

 

 

 
ได้รับรางวัล ได้สนับสนุนส่งเสริมการประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ  
ระดับประถมศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา  2560 

ได้รับรางวัล การรับรางมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ ระดับทอง 



 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560”   

ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี  2560  
ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับเงิน 

 



 

 

 

           

 ได้รับเกียรติบัตร เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงาน ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 

 



 

 

 

 

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 

ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560” 

 



 

 

 

 

 

 

 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี  2560  
ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็ก   ระดับเงิน 

ได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2559  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล Happy toilet  สุดยอดส้วมจังหวัดนครปฐม 

ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ  ระดับดี  ประจ าปี  2558 



 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบในกิจกรรมสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร 
ในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพ่ือพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  ประจ าปี  2560 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  ประจ าปี  2560 

ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลคัดเลือก Best practice ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยน การบริหาร
จัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ ในระดับภูมิภาค 

ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจ าต าบลที่ยั่งยืน 

ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ได้รับรางวัล การด าเนินการจัดกิจกรรมผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง “สถานศึกษาพอเพียง 2558” 



 

 

 

 

 

 

 ได้รับเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  

ได้รับรางวัล การผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีประจ าต าบลที่ยั่งยืน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว  

ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมือง ประจ าปี 2561  



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ที่มี
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับภูมิภาค (ภาค 4) ประเภท DLIT 

ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  
ประจ าปีการศึกษา 2559  



 

 

 

 

 

 

 
ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอ าเภอก าแพงแสน 

 

ได้รับรางวัล โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา 2560 



 

 

  

 

 

 

ได้รับรางวัลการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเงิน  

ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  



 

 

 

 

 

 
ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศระดับเหรียญทอง 

ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2559  



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ประจ าปี 2560 ผ่านระดับดี  

ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2559  



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ได้รับรางวัล ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล Best Practice ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยน บริหารจัดการขยะ 
โรงเรียนปลอดขยะ ในระดับภูมิภาค  

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
 



 

 

 

 ได้รับรางวัล ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 



\ 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

ได้รับรางวัล การรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ของจังหวัดนครปฐม 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร ในสถานศึกษา  
ได้จ านวนยอดการสวดสูงสุด อันดับ 3 

ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานครู 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย  
 ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 

ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  การพัฒนาชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลครูผู้สอนระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 

ได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจ าปี 2559 



 

 

  

 

 

ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2559 

 

ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ปีการศึกษา  2559 

 



 

 

 

 

 

 
ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับเงิน  

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2560  
 

ได้รับรางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจ าปี 2559 



ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งประติมากรรม รับชั้น ป.4 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา  2560 จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งประติมากรรม รับชั้น ป.4 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา  2560 จังหวัดนครนายก 

 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันมวยไทย รับชั้น ป.1 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา  2560 จังหวัดนครนายก 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการน าเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนส าหรับครูไทย 
 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2018 
 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครู คุรุชน คนคุณธรรม 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ปีการศึกษา 2561 

 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ได้รับรางวัลผลงานโดดเด่นด้านองค์ประกอบทางทักษะการคิดเชิงค านวณ  
ด้านการเลือกใช้รูปแบบและขั้นตอนในการแก้ปัญหา 

 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ได้รับรางวัล เป็นผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมดีเด่น ปีการศึกษา  2559 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา  ประจ าปี  2560 

 

ได้รับรางวัล การผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560  ระดับภูมิภาค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ  ประจ าปี  2560 

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2559 



     

 

 

 

 

 

 
ได้รับรางวัล การคัดเลือกเป็นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น  ประจ าปี  2558 

ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา  2559 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม  
ประเภทนักเรียนที่ความบกพร่องทางการเรียนรู้  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม  
ประเภทนักเรียนที่ความบกพร่องทางการเรียนรู้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม  
ประเภทนักเรียนที่ความบกพร่องทางการเรียนรู้  

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น  ป.1 – ป.6  



 

 

 ได้รับรางวัลเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทจนท าให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม  
ในการทดสอบความสามารถด้านเหตุผล  



 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
 ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

ผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 

ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
 



 

 

 

 

 

 

 

ผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 

ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

ผลงาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 

ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ท านองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์  ประจ าปี  2561 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ท านองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์  ประจ าปี  2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ท านองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์  ประจ าปี  2561 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ท านองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์  ประจ าปี  2561 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ท านองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์  ประจ าปี  2561 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ท านองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์  ประจ าปี  2561 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 

ท านองสรภัญญะ ระดับภาคคณะสงฆ์  ประจ าปี  2561 

ได้รับรางวัลรองนะเลิศ อันดับ 1  ระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ  

ท านองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน  ประจ าปี  2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประจ าปี 2559 

ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2560 (ระดับประเทศ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2559 

ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 



 

 

 

 

 

 

 

 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.4 – ป.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 



 

 

 

 

 

 

 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน คีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 



 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน คีตะมวยไทย ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560  

จังหวัดนครนายก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 

จังหวัดนครนายก 



 

 

 

 

           
 

 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)ระดับชั้น ป.1 – ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 



 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ป.1 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 



 

 

 

 

 

 

 ได้รางวัล เป็นเลิศระดับประเทศ ประจ าปี 2560 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน พูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 



 

 

 

 

    

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 



 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 
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ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย   
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย   
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งท่ี 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครนายก 



 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 



 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2560 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจ าปีการศึกษา  2560 



 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจ าปีการศึกษา  2560 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ประจ าปีการศึกษา  2560 



 

 

 

 

 

ได้รับรางวัล เป็นผู้ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ท่ีปรึกษา  
นายไพฑูรย   อรุณศรีประดิษฐ  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

        

 

คณะทํางาน 
        ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 
        ขาราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
        ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูในสังกัด        
        บุคลากรกลุมนโยบายและแผน  
 

 

 

บรรณาธิการ 
นางสมพร  เมืองแปน  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  นางสาวอุษา  ใหญไลบาง         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 




