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ค ำน ำ 

 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยได้น้อมน ำแนวทำงพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและ               
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวิชรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูรฯ มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสอดรับ 
กับยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ  (พ .ศ. 2560 – 2579) นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยและจุ ดเน้ นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมถึงนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยได้บูรณำกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่สอดรับกับนโยบำย “นครปฐม : นครแห่งคุณภำพและนวัตกรรม                  
ทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ภำยใต้กลยุทธ์ 6 ด้ำน               
เพื่อให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อน                    
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลตำมเป้ำหมำย  ผลผลิต ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ นอกจำกนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 และหน่วยงำนภำยนอกตำมระเบียบว่ำด้วย
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ในระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ           
(e-MENSCR) ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครปฐม ในครำวประชุม 
ครั้งที่ 3 /2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2564                  

  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร               
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์                      
แก่ผู้ เกี่ยวข้องทั้งในระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล  
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 1 

 

บริบททั่วไป 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 

บทท่ี 1 
                                                  บทน า 

 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน มีภำรกิจหลักในด้ำน กำรส่งเสริม สนับสนุน และบริหำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึงให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนมีบริบท ทั่วไป ดังนี้ 

 

 
จั งหวัดนครปฐมเป็นจั งหวัดหนึ่ ง ใน               

ภำคกลำงด้ำนตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ ำท่ำจีน     
ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณที่รำบลุ่มภำคกลำง โดยอยู่ระหว่ำง
เส้นรุ้งที่ 13 องศำ 45 ลิปดำ 10 ฟิลิปดำ เส้นแวงที่ 
100 องศำ  4 ลิปดำ 28 ฟิลิปดำ  มีพ้ืนที่ 2,168.327 
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ำกับร้อยละ 
0.42 ของประเทศ และมีพ้ืนที่ เป็นอันดับที่  62           
ของประเทศ อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปตำม
เส้นทำง ถนนเพชรเกษม ระยะทำง 56 กิโลเมตร หรือ

ตำมเส้นทำงถนนบรมรำชชนนี (ถนนปิ่นเกล้ำ–นครชัยศรี) ระยะทำง 51 กิโลเมตร และตำมเส้นทำงรถไฟ 
ระยะทำง 62 กิโลเมตร โดยมีอำณำเขต ติดต่อ ดังนี้ 

 
     ทิศเหนือ       ติดต่อกับอ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
                ทิศใต ้        ติดต่อกับอ ำเภอกระทุ่มแบน อ ำเภอบ้ำนแพ้ว         

          จังหวัดสมุทรสำครและอ ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ ำเภอไทรน้อย อ ำเภอบำงใหญ่                     
       อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรแีละเขตทวีวฒันำ                  
        เขตหนองแขม กรุงเทพมหำนคร อ ำเภอบำงไทร   
                                       จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

         ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ ำเภอบ้ำนโป่ง อ ำเภอโพธำรำม  
                                                                           จังหวัดรำชบุรีและอ ำเภอท่ำมะกำ  
                 อ ำเภอพนมทวน จังหวดักำญจนบุรี 
 
 
 
  

ปฐมนคร แห่งความจงรักภักดี 



แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม 
ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น 
พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า 

สวยงามตาแม่น  าท่าจีน 
 

การปกครอง  
 
จังหวัดนครปฐม  แบ่งกำรปกครองเป็น 7 อ ำเภอ คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
จังหวัดนครปฐมมี 106 ต ำบล 930 หมู่บ้ำน ส ำหรับ
กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำลนคร 1 
แห่ง เทศบำลเมือง 4 แห่ง เทศบำลต ำบล 18 แห่ง 
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 93 แห่ง 
 

 

 
 
 
 
 

อ าเภอเมืองนครปฐม อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอดอนตูม 

อ าเภอบางเลน 
 

อ าเภอสามพราน อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ตั้งอยู่เลขที ่161/4 ถนนเพชรเกษม 
ต ำบลพระประโทน อ ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยู่ในบริเวณของวัดพระประโทนเจดีย์ ดูแล
รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำในเขตอ ำเภอเมืองนครปฐม ก ำแพงแสน และดอนตูม เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ น พ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ ำที่ ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่ง ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ดังนี้ 
             1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
             2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนใน             
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้น  รับทรำบ รวมทั้งก ำกับ                 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
             3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน  
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
             10) ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
             11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน               
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             12) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 แบ่งส่วนรำชกำรตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
พุทธศักรำช 2546 และ 2553 เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร มีเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำร
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ยืดหยุ่นพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงและบริหำรงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน                     
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ดังนี้  
 

 

กลุ่มอ านวยการ (Administration Group) 

กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(Financial and Assets Administration Group)    

กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)

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

หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teachers and Basic Education 
Group)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Distance 
Leaning Via Information and Communication Technology)

กลุ่มกฎหมายและคดี(Law and Litigation Group)
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ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 

บริหำรงำนโดยกำรมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล โดยมีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ ดังนี้ 

 
 
 
     

                                    นำยมติชน  มูลสูตร       ประธำนกรรมกำร 
                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
 
                 นำยกิ่ง  ลิ้มประสำท       กรรมกำร 
                ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ 
                     

        นำงเยำวดี  ใจซื่อ        กรรมกำร 
              ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของเอกชน 

        
                 นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท ์                                          กรรมกำร 
                                     ผู้แทนคุณวุฒิดำ้นกำรบริหำรกำรศึกษำ 

   
          นางสาววิไล  คชศลิา                                กรรมกำร         

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจยัและประเมินผล 
               

     นายสุนัย  ทองนวล                      กรรมกำร                   
ผู้แทนคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

 
           นางสาวปิยาภรณ์  รตันากรกลุ       กรรมการ 
            ผู้แทนด้านกำรศึกษำปฐมวัย 
   
              นายปรีชา  ศุขคุณ                                กรรมกำร 
         ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม 

 
  นำงจรรยำพร  ยอดแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
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ข้อมูลพื นฐานทางการศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ รวมทั้งประสำนส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำสังกัดอ่ืนในเขตอ ำเภอเมืองนครปฐม 
อ ำเภอก ำแพงแสน และอ ำเภอดอนตูม มีสถำนศึกษำในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐมทุกสังกัด จ ำแนกตำมสังกัดและระดับ ดังนี้ 

 

ระดับที่จัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน        รวม 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  122 
     
    - อนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีท่ี 6         
    - อนุบำล 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 3     

 
103 
19 

 

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  120 
    
    - อนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีท่ี 6         
    - อนุบำล 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 3     

 
98 
22 

 

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  29 
     
ประถมศึกษำปีท่ี 5 -   มัธยมศึกษำปีท่ี 6                

 
 1 

 

    มัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  มัธยมศึกษำปีท่ี 6           28  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  45 
     - อนุบำล 1 – อนุบำล 3                                 
    - อนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีท่ี 6         
    - อนุบำล 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 3 
    - อนุบำล 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 6     
    - มัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 6             

7 
22 
3 
12 
1 

 
 
 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โรงเรียนสาธิตฯ)  21 
    - อนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีท่ี 6           
    - อนุบำล 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 6                     
    - มัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง  มัธยมศึกษำปีท่ี 6  
    - มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึง  มัธยมศึกษำปีท่ี 6 
  ---------------------------------------------------------------------------------------  
    - มหำวิทยำลัยของรัฐ 
    - มหำวิทยำลัยเอกชน 

1 
1 
2 
1 

------------------------- 
13 
3 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  11 
     - รัฐบำล                                                 
     - เอกชน                                                 

6 
5 

 
 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    2 
     - มัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 6     2  



แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 8 

 

ระดับที่จัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน รวม 
องค์การมหาชน      1 
      
     - มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 6             

 
1 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  21 
     - อนุบำล 1 – อนุบำล 3                                  
     - อนุบำล 1 ถึง ประถมศึกษำปีท่ี 6           
     - อนุบำล 1 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 3             
     - มัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 6                   
     - มัธยมศึกษำปีท่ี 4 ถึง มัธยมศึกษำปีที่ 6                                     
     - ปวช. 1 – ปวส. 2                              

4 
6 
8 
1 
1 
1 

 
 
 

ส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ     3 
      - อนุบำล 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 6  
      - ประถมศึกษำปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 3    

2 
1 

 

กระทรวงวัฒนธรรม     1 
     - มัธยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษำปีท่ี 6     1  
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  7 
     - ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย 7 อ ำเภอ     

   (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563) 
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   จ านวนนักเรียน 
 

  จ ำนวนนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
จ ำแนกตำมระดับชั้น และห้องเรียน ดังนี้ 

ระดับชั น 
ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563 ข้อมูล ณ 9 ธันวาคม 2563 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 502 493 995 65 506 501 1,007 65 

อนุบาล 2 1,587 1,491 3,078 165 1,609 1,486 3,095 165 

อนุบาล 3 1,735 1,537 3,272 168 1,732 1,530 3,262 169 
รวมระดับ 

ก่อนประถมศึกษา 
3,824 3,521 7,345 398 3,847 3,517 7,364 399 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,889 1,662 3,551 172 1,890 1,663 3,553 172 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 2,082 1,817 3,899 173 2,065 1,818 3,883 172 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,980 1,866 3,846 171 1,975 1,877 3,852 171 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,915 1,692 3,607 162 1,901 1,685 3,586 161 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,979 1,751 3,730 164 1,971 1,738 3,709 164 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,969 1,789 3,758 166 1,961 1,783 3,744 166 
รวมระดับ 

ประถมศึกษา 
11,814 10,577 22,391 1,008 11,763 10,564 22,327 1,006 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 408 266 647 26 399 257 656 26 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 366 247 613 25 364 251 615 25 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 349 284 633 26 349 286 635 26 
รวมระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 
1,123 797 1,920 77 1,112 794 1,906 77 

รวมทั งสิ น 16,761 14,895 31,656 1,483 16,722 14,875 31,597 1,482 
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กลุ่มโรงเรียน จ าแนกตามอ าเภอ  
 
 

อ าเภอ กลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ จ านวนโรงเรียน 

เมืองนครปฐม บูรพำศึกษำ นำยสนุัย ทองนวล นำยประพนธ์ สะสมทรัพย์ 14 

(ผอ.รร.วัดธรรมศำลำ) 

พระปฐมเจดีย ์ นำยไพชะยนต์ พนูขวัญ นำงสำวนิภำรัตน์ เชื้อชำย 10 

(ผอ.รร.วัดพระปฐมเจดีย์) 

เมืองนครปฐม นำงจรัส  ทองนวล นำงสำวพชรพรรณ นิมิตมั่น 14 

(ผอ.รร.วัดสระกะเทียม) 

ปฐมนคร นำงอ ำไพ ลิ้มประสำท นำงสำวนิภำรัตน์ เชื้อชำย 10 

(ผอ.รร.วัดไผ่ล้อม) 

ก าแพงแสน ก ำแพงแสน 1 นำยณัฐพชัร์ ศรีพันธ์ลม นำงสำวกรรณิกำร์ ทองแท่งใหญ่ 12 

(ผอ.รร.วัดบ่อน้ ำจืด) 

ก ำแพงแสน 2 นำยพบิูลย์ แก้วไทรนันท ์ นำงสำวยุพำ ทรัพย์อุไรรัตน์ 15 

(ผอ.รร.วัดปลักไม้ลำย) 

ก าแพงแสน 

ก ำแพงแสน 3 
นำงสำวฉนัทนำ ภุมมำ 

นำงสำวบงกช ยิ้มหนองโพธิ์ 12 
(ผอ.รร.วัดหนองศำลำ) 

ก ำแพงแสน 4 
นำงสินนีำฏ  จนัทวำท 

นำงพัตรำ เมฆประยูร 12 
(ผอ.รร.วัดทะเลบก) 

ดอนตูม 

ดอนตูม 
นำยเอศรำ แสนกันค ำ 

นำงสำวณัฐิกำ สุริยำวงษ์ 12 
(ผอ.รร.วัดสำมง่ำม) 

บ้ำนหลวง 
นำงสำวดวงเดือน รื่นนำค 

นำงสำวณัฐิกำ สุริยำวงษ์ 10 
(ผอ.รร.วัดบ้ำนหลวง) 

รวม 121 

    (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2563) 
หมายเหตุ ไม่นับรวมโรงเรียน โรงเรียนบ้ำนหนองแก  
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำและส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ดังนี้ 
 
      จ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษา                     

จ าแนกตามต าแหน่ง และวิทยฐานะ  
 
 

ต าแหน่ง ระดับ
ต าแหน่ง 

วิทยฐานะ จ านวน 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการสถานศึกษำ คศ.1 - 0 0 0 
คศ.2 ช ำนำญกำร 14 14 28 
คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 41 28 69 
คศ.4 เชี่ยวชำญ 1 0 1 

รวม 56 42 98 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คศ.1 - 1 0 1 

คศ.2 ช ำนำญกำร 12 8 20 
คศ.3 ช ำนำญกำรพิเศษ 3 10 13 

รวม 16 18 34 
ครู  คศ. 1 - 82 376 458 

คศ. 2 ช ำนำญกำร 53 286 339 
คศ. 3 ช ำนำญกำรพิเศษ 44 350 394 
คศ. 4 เชี่ยวชำญ 1  1 

รวม     
180 

 
1,012 

1,192 

ครูผู้ช่วย คร ู - 48 195 243 
รวมทั งหมด 300 1,267 1,567 

(ข้อมูล ณ 4 ตุลาคม 2563) 
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จ านวนผู้บริหารสถานศึกษาและครูจ าแนกตามต าแหน่งและวุฒิการศึกษา                                   
 

รายการ 

ระดับการศึกษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ากว่า ป.ตรี รวม 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 5 83 10 0 98 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 0 32 2 0 34 

รวมผู้บริหารสถานศึกษา 5 115 12 0 132 

คร ู 3 394 793 1 1,191 

ครูผู้ช่วย 0 6 238 0 244 

รวมครู/ครูผู้ช่วย 3 400 1,031 1 1,435 

รวมทั งสิ น 8 515 1,043 1 1,567 
ข้อมูล ณ 4 ตุลำคม 2563 

 
            จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 

รายการ 

บุคลากร 
ทางการศึกษา ลูกจ้าง 

ประจ า 
พนักงาน
ราชการ 

ช่วย
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป. 
ตรี 

ป. 
โท 

ป. 
เอก 

38 ข 
38 ค 

(1) (2) 
ผอ.สพป. 1 - - - - - - 1 - - 1 - 
รอง ผอ.สพป. 3 - - - - - - 3 - - 1 2 
กลุ่มอ ำนวยกำร - - 4 6 1 1 1 13 6 6 1 - 
กลุ่มนโยบำยและแผน - - 5 - - - - 5 1 1 3 - 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล - - 9 - - - - 9 - 8 1 - 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - - 6 - 1 - 1 8 1 6 - 1 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ - 9 1 1 - - - 11 - 2 9 - 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ - - 7 - - - 3 10 4 4 2 - 
หน่วยตรวจสอบภำยใน - - 1 - - - - 1 - 1 - - 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ - - 1 - - - - 1 - - 1 - 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ - - 1 - - - 2 3 1 1 1 - 
กลุ่มกฎหมำยและคดี - - 1 - - - - 1 - - 1 - 

รวมทั งสิ น 4 9 36 7 2 1 7 66 13 29 21 3 

  (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2563) 
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   การจัดการศึกษาขั นพื นฐานโดยครอบครัว (Home School) 
 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว มีจ ำนวน 2 ครอบครัว นักเรียนทั้งสิ้น 2 คน ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อครอบครัว ชื่อนักเรียน ระดับชั้น 
1 นำงสำวจันทรัศม์  สุขเจริญชัยกิจ ด.ช.สุทธิพจน์  สุขเจริญชัยกิจ ป.1 
2 นำยศิลป์ปวชิญ์  จันทร์พุธ ด.ช.พฤกษภณ  จันทร์พุธ ป.4 

 

 
 

     การจัดการศึกษาขั นพื นฐานโดยศูนย์การเรียน  (ศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณ) 
 
       กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยศูนย์กำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วม               
จ ำนวนทั้งสิ้น 27 คน จ ำแนกระดับชั้นและเพศ ดังนี้ 
 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 3 5 8 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 3 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 0 1 1 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 2 0 2 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 0 0 0 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 1 2 
รวมประถมศึกษา 8 10 18 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 2 8 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 0 1 1 

รวมมัธยมศึกษา 6 3 9 
รวมทั งสิ น 14 13 27 
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บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้ใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ โดยได้บูรณำกำรน้อมน ำ
แนวทำงพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำ  
ลงกรณพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579  
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
นโยบำย“นครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ”ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  
ขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ ด้วยบันได 6 ขั้นสู่ควำมส ำเร็จ และกระบวนกำร PDCA ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน  
และนครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ ตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรค เพ่ือน ำสู่       
กำรปรังปรุง พัฒนำต่อยอด ตำมภำรกิจส ำคัญในประเด็นด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
และด้ำนประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร โดยสรุป ดังนี้ 
 
 
     

 ระดับปฐมวัย  สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และน ำสู่กำรปฏิบัติในปีกำรศึกษำ 2561 และ 2562 จ ำนวน 121 โรงเรียน  
ส่งเสริมพัฒนำกำรและพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัย เช่น จัดท ำแนวทำงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงของกำรพัฒนำประเทศ และบริบทของสถำนศึกษำ                  
พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ตำมตำมแนว Active learning และส่งเสริมกำรใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้  ส่งเสริม            
กำรประเมินพัฒนำกำรตำมสภำพจริง  สร้ำงเครือข่ำยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งเครือข่ำยภำยใน                     
และภำยนอก โรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เช่น กำรสอนแบบมอนเตสซอรี จิตศึกษำ BBl ฯลฯ             
และส่งเสริมโรงเรียนส่งผลงำนเข้ำรับกำรประเมิน รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย                         
จ ำนวน 46 โรงเรียน และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเพ่ือรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  นิเทศ ก ำกับ ติดตำมทำงตรง และออนไลน์ด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำย 
ส่งผลให้ทุกโรงเรียนพัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำที่ก ำหนด นักเรียน
ระดับปฐมวัยมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล โดยในระดับชั้นอนุบำล 3 มีผลกำรประเมิน
พัฒนำกำรระดับดีขึ้นไป ทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 89.67 และจ ำแนกรำยด้ำนรำยชั้น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  

ด้านคุณภาพการศึกษา 
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ผลการประเมินผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 

ระดับชั น 

จ านวน 
นักเรียน
ทั งหมด
(คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยทีม่ีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  
จ าแนกรายด้าน (คน) 

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

อนุบาล 1 1006 967 99.12 961 95.53 971 96.52 929 92.35 
อนุบาล 2 3183 3057 98.04 3053 95.92 3072 96.51 2827 88.82 
อนุบาล 3  3300 3195 96.82 3229 97.85 3026 91.70 2988 90.55 

รวม 7489 7219 96.39 7243 96.71 7069 94.39 6744 90.05 

  
ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 และสถำนศึกษำ 121 แห่ง             
เร่งปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดย พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เน้นสมรรถนะสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 สถำนศึกษำทุกแห่งปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และน ำสู่กำรปฏิบัติในทุกโรงเรียน กำรมอบนโยบำย          
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูทุกคน ใน กิจกรรม “ผอ.พบเพ่ือนครู”             
ด้วยนโยบำยกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  O-NET โดยใช้ “บันได 6 ขั นสู่ความส าเร็จ” น ำสู่          
กำรปฏิบัติต่อเนื่อง โดยปี 2563 ด ำเนินกำรประกอบด้วย 
 ขั้นที่ 1  เรำอยู่จุดไหน :  วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET เทียบเคียงค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
เพ่ือให้รู้จุดที่ตนเองอยู่  จุดเด่น และจุดบกพร่อง โดยศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนฯ 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
และกลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม วำงแผนและก ำหนดรูปแบบกำรยกระดับฯ โดยวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน                
จำกสำรสนเทศผลกำรทดสอบ O-NET/NT/RT 3 ปีย้อนหลัง 

       ขั้นที่ 2  รู้เขำรู้เรำ : กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรยกระดับผลกำรทดสอบให้กับ
สถำนศึกษำ พร้อมทั้งชี้แจงรำยละเอียดควำมส ำคัญของ Test blueprint ตัวอย่ำงข้อสอบ O-NET/NT/RT                  
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ฯลฯ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงหลำกหลำย เช่น - Padlet ห้องกลุ่มงำนหลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กลุ่มไลน์ครูวิชำกำร กลุ่ม Openchat นิเทศออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นต้น 
 ขั้นที่ 3  ลับคมครู : ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนฯ และครูแกนน ำ (ครูโรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ 
20 อันดับแรกของเขตพ้ืนที่ หรือมีผลกำรทดสอบพัฒนำต่อเนื่อง) จัดประชุม/อบรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน   

       ขั้นที่ 4  สู่ฝันนวัตกรรมครู : กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ด ำเนินกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง            
กำรเรียนผ่ำนกระบวนกำร PLC  โดยจัดท ำเครื่องมือในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ เช่น ข้อสอบคู่ขนำน              
ใบกิจกรรม ฯลฯ ตำมควำมเหมำะสม 

      ขั้นที่ 5  ติดตำม ปรับปรุง : นิเทศ ติดตำมเชิงลึก กำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนตำมลู่ทำงกำรยกระดับ  
สู่ควำมเป็นเลิศเป็นระยะโดยใช้ CPDEE Supervisory Model 
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     ขั้นที่ 6  ยกย่องเชิดชู : มอบ
รำงวัลโรงเรียนที่ประสบผลส ำเร็จทั้งกลุ่ม
โรงเรียน โรงเรียน และครูผู้สอน  

 
 
 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยนครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ เน้น 3 คุณภำพ 
ประกอบด้วย ห้องเรียนคุณภำพ  สถำนศึกษำคุณภำพ และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำคุณภำพ  เผยแพร่คู่มือแนวทำงขับเคลื่อนนโยบำยนครแห่งคุณภำพ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำทุกแห่งขับเคลื่อน
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมควบคู่กับกระบวนกำร PLC “ก้ำวไปกับ

ห้องเรียนคุณภำพ บันได สู่ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ”เพ่ือให้ครูวิชำกำรมีควำมสำมำรถในกำรพำคณะครู
ขับเคลื่อนนโยบำยห้องเรียนคุณภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมถึงกำรพัฒนำคุณสมบัติตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง สำมำรถขอมี ขอเลื่อนวิทยฐำนะ เสริมพลังอ ำนำจให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยกำรน ำของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำทุกแห่ง  

ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรในสภำวะโรคอุบัติใหม่ กำรติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  ในสถำนศึกษำทุกแห่ง  พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเน้นสมรรถนะสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแนว Active Learning  
กำรจัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำย ด้ำนกำรศึกษำของ ร.10 และหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ สนับสนุนและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์สู่ควำมเป็นเลิศ มีผลงำนวิจัยเรื่อง กำรศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำ       
กำรจดักำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 4 – 6  ปีกำรศึกษำ 2563 โดยสำมำรถน ำผลกำรวิจัยสู่กำรวำงแผนออกแบบกำรพัฒนำศักยภำพ
ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ได้ตรงตำมควำมต้องกำรของครูผู้สอน และครูผู้สอนสำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้            
ที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21                
ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง และพัฒนำเครื่องมือหรือนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ที่เสริมสร้ำง
ศักยภำพผู้เรียนให้มีโอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติได้มำกยิ่งขึ้น  พัฒนำคลัง
เครื่องมือมำตรฐำน เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กำรอบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็น
ศูนย์กำรอบรมสะเต็มศึกษำ (STEM Education) ด้วยระบบทำงไกล ส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้ กำรใช้สื่อ



แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 17 

 

กำรเรียนรู้ รวมทั้งกำรจัดสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้มีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด         
แก่ผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประเมินควำมสำมำรถ
ผู้เรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2,4,5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1,2 
ทุกคน ในสังกัด รวม 12,658 คน เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
จัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดส ำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิด
ขั้นสูง ส่งเสริมให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่ำงเครื่องมือที่มีคุณภำพและมำตรฐำนและสอดคล้องกับตัวชี้วัด            
ตำมหลักสูตร 

ด้านการอ่านการเขียน 
กำรประเมินผลกำรอ่ำนกำรเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 

ประเมินภำยในวันที่ 16 สิงหำคม 2563 ในระบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย          
ของ สพฐ. (ระบบ E-Mes) พบว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น ภำคเรียนที่ 1                   
ปีกำรศึกษำ 2563 ยังมีนักเรียนที่มีผลกำรอ่ำนและกำรเขียนอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น พบว่ำผลกำรอ่ำนระดับพอใช้และปรับปรุงค่อนข้ำงสูงในทุกชั้น             
จึงควรน ำผลกำรประเมินเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สำมำรถอ่ำนและเขียนตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดต่อไป 

กำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (RT) ปีกำรศึกษำ 2562  
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 (RT) ปีกำรศึกษำ 2562                    

ทุกโรงเรียน พบว่ำ ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.94 อยู่ในระดับ ดีมำก ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.61 อยู่ ในระดับดีมำก  รวมทั้ง 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.27                     
อยู่ในระดับดีมำก และสูงกว่ำระดับประเทศ ซ่ึงมีผลกำรพัฒนำจำกปีกำรศึกษำ 2561 ทุกด้ำน 
การประเมินคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีกำรศึกษำ 2562  
 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562     

      ซึ่งพบว่ำผลกำรทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1               
สู ง ก ว่ ำ ร ะดั บ  สพฐ . แล ะร ะดั บป ร ะ เทศทั้ ง
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ และ ด้ำนภำษำไทย 
 
 

ด้าน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ผลการพัฒนา  
ปี 2561-2562 

อ่านออกเสียง 80.98 73.64 77.61 + 3.97 
อ่านรู้เร่ือง 77.43 78.18 80.94 + 2.76 
รวม 2 ด้าน 79.20 75.91 79.27 + 3.36 



แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 18 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)  ปีกำรศึกษำ 25561 และ 2562 
 

                    เมื่อพิจำรณำผลกำรพัฒนำ ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ ค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถด้ำน 
ภำษำไทย ลดลง (-5.70)  ซึ่งในภำพรวม 2 ด้ำน ลดลงเช่นกัน(-1.32) ส่วนควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย(0.43) ทั้งนี้มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ด้ำนภำษำไทย(ด้ำนเดียว)จ ำนวน 1 คน 
และด้ำนคณิตศำสตร์(ด้ำนเดียว) จ ำนวน 6 คน จำก 3 โรงเรียน  
 คะแนนผลกำรสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50              
ปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2561 
 

ความสามารถ ปี กศ.61 ปี กศ.62 เพิ่ม/ลด 

ด้านภาษา 59.24 46.59 -12.65 
ด้านค านวณ  43.49 43.37 -0.12 
ด้านเหตุผล ไม่มีกำรประเมิน  

  จำกตำรำงพบว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2562 มีผลกำรทดสอบ NT             
ที่คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 มีจ ำนวนลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ทุกวิชำ โดยทักษะด้ำนภำษำ จ ำนวนลดลง 
ร้อยละ 12.65 และด้ำนค ำนวณ ลดลง ร้อยละ 0.12  
 

ผลกำรทดสอบระดับชำติพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
 

  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 

              
เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบ

ร ะ ดั บ ช ำ ติ ขั้ น พ้ื น ฐ ำ น  (O-NET) ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 6 เฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2562  
ระดั บส ำนั ก งำน เขต พ้ื นที่ ก ำรศึ กษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เปรียบเทียบกับ
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ย
ร้อยละ ในทุกรำยวิชำ และค่ำเฉลี่ยทุกวิชำ              
สูงกว่ำ ระดับประเทศ และ ระดับ สพฐ. 
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 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562  
ระดับ สพป. นครปฐม เขต 1 

ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ทุกวิชำ 
ทั้งนี้ค่ำเฉลี่ยใน 4 วิชำ ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ 5.27 (เป้ำหมำยก ำหนดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3) และ
พิจำรณำเป็นรำยวิชำ พบว่ำ วิชำ
ภำษำไทย ลดลงมำกสุด (ร้อยละ 
7.28)  รองลงไปวิชำภำษำอังกฤษ 
(ลดลงร้อยละ 5.18)คณิตศำสตร์  
(ลดลงร้อยละ 4.33) และวิทยำศำสตร์ 
(ลดลงร้อยละ 4.30) ตำมล ำดับ               
ซึ่งพบว่ำแนวโน้มค่ำคะแนนลดลงใน
ทุกสังกัด รวมทั้งระดับประเทศ  เมื่อ
จัดเรียงล ำดับคะแนนพบว่ ำ ค่ ำ
คะแนนเฉลี่ย 4 วิชำ ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 มีค่ำคะแนนเป็นล ำดับที่ 29 จำก 185 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียน                    
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มำกกว่ำร้อยละ 50  ปีกำรศึกษำ 2562 และ ปีกำรศึกษำ 2561 

วิชา 
 ปี กศ.2561 
N=3,602 

ปี กศ.2562 
N=3,489 

ผลต่าง สรุปผล 

ภาษาไทย 70.99 51.10 -19.89 ลดลง 
คณิตศาสตร ์ 30.15 19.17 -10.98 ลดลง 
วิทยาศาสตร์ 23.26 16.82 -6.44 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 24.07 14.96 -9.11 ลดลง 

 
จำกตำรำงพบว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 มีผลกำรทดสอบ O-NET                

ที่คะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 จ ำนวนลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ทุกวิชำ โดยวิชำภำษำไทย จ ำนวนลดลงสูงสุด            
(ร้อยละ 19.89) รองลงไปวิชำคณิตศำสตร์(ลดลงร้อยละ 10.98) ภำษำอังกฤษ (ลดลงร้อยละ 9.11)                       
และวิทยำศำสตร์(ลดลงร้อยละ 6.44) ตำมล ำดับ 
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ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
( O-NET) ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่  3                      
ปีกำรศึกษำ 2562 ในระดับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม 
เขต 1 พบว่ำ วิชำภำษำไทยและวิชำ
วิทยำศำสตร์ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับ สพฐ.และ ระดับประเทศ ส่วนวิชำ
ค ณิ ต ศ ำ ส ต ร์  แ ล ะภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ                    
มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับ สพฐ.            

และประเทศ เพียงเล็กน้อย  โดยมีเพียงวิชำภำษำไทยที่ค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ 50 ในทุกระดับ 
 
เมื่อเปรียบเทียบผลกำรพัฒนำจำกปีที่ผ่ำนมำ 
พบว่ำปีกำรศึกษำ 2562 ผลเฉลี่ยรำยวิชำเพ่ิมขึ้น 
ยกเว้นวิชำวิทยำศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยลดลง โดยมี
เพียงวิชำภำษำไทยที่ค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ 50 

 
 
 

คะแนนผลกำรทดสอบระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

มำกกว่ำร้อยละ 50 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 และปีกำรศึกษำ 2561 

วิชา 
ปี กศ.2561 

N=568 
ปี กศ. 2562 

N=563 
ผลต่าง สรุปผล 

ภำษำไทย 52.46 68.74 16.28 สูงกว่ำ 
คณิตศำสตร์ 1.76 3.91 2.15 สูงกว่ำ 
วิทยำศำสตร์ 5.46 2.49 -2.97 ลดลง 
ภำษำอังกฤษ 1.06 6.22 5.16 สูงกว่ำ 

              จำกตำรำงพบว่ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 มีผลกำรทดสอบ O-NET ที่คะแนน
มำกกว่ำร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2561 ใน 3 วิชำ โดยวิชำภำษำไทย เพ่ิมสูงสุดร้อยละ 16.28              
รองลงไปวิชำภำษำอังกฤษ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.16) วิชำคณิตศำสตร์ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.15) ส่วนวิชำวิทยำศำสตร์
(ลดลงร้อยละ 2.97)  
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  จำกกำรเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน พบว่ำ           

ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกวิชำ 
และมีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ ล ำดับที่ 29 จำก 185 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และ ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำมีค่ำคะแนนเฉลียอยู่ในระดับ         
ดีมำกทุกวิชำ โดยค่ำคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ อยู่ในล ำดับที่ 3                  
จำก 183 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     

 กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษของ
ผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6 พบว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.75 บรรลุเป้ำหมำย 
 

ผลการประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

คน 0 5 1,998 1 

ร้อยละ 0 0.25 99.70 0.05 
 

 โดยสรุปผลกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำมุ่ง             
สู่ควำมเป็นเลิศ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีผลด้ำนคุณภำพผู้เรียนระดับปฐมวัย                     
มีพัฒนำกำรสมวัย มีผลพัฒนำควำมพร้อมโดยรวมระดับดีขึ้นไป ชั้นอนุบำล 3 ทั้ง 4 ด้ำน ร้อยละ 89.67                             
ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (เป้ำหมำยร้อยละ 92) ในด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรอ่ำน
กำรเขียน พบว่ำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น มีผลกำรอ่ำนระดับพอใช้และปรับปรุง ค่อนข้ำงสูง           
จึงควรเร่งพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนภำษำไทยเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนอื่น ๆ ต่อไป           
ส ำหรับด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำรประเมินคุณภำพผู้ เรียน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3                
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ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยค่ำเฉลี่ยลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ส่วนผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยระดับเขตสูงกว่ำ
ระดับประเทศ และ ระดับ สพฐ.ในทุกวิชำ โดยมีผลคะแนนอยู่ในกลุ่มดี (ค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ สพฐ.
แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 10 % แรก) แต่ค่ำเฉลี่ยก็ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 ทุกวิชำ รวมทั้งจ ำนวนนักเรียน           
ที่มีผลคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 ก็ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 เช่นกัน ซึ่งพบว่ำผลเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันในทุกสังกัด โดยวิชำภำษำอังกฤษ และวิชำคณิตศำสตร์มีค่ำคะแนนค่อนข้ำงต่ ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ควรน ำสำรสนเทศวิเครำะห์หำสำเหตุและเร่งพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุเป้ำหมำยต่อไป  ส่วนผลกำรประเมิน
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำทุกวิชำมีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ยกเว้น                  
วิชำวิทยำศำสตร์ และส่วนใหญ่มีค่ำคะแนนสูงกว่ำระดับประเทศและระดับ สพฐ. โดยมีค่ำคะแนนกลุ่มดีมำก 
ทุกวิชำ (คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ สพฐ. และอยู่ในกลุ่ม 10 % แรก) โดยวิชำวิทยำศำสตร์ ได้คะแนนเป็นล ำดับ
ที่ 1 จำก 183 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระ ล ำดับที่ 3 จำก 183 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้ง
จ ำนวนนักเรียนที่มีผลคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2561 ใน 3 วิชำ ยกเว้นวิชำ
ภำษำอังกฤษที่จ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่ำร้อยละ 50 มีจ ำนวนลดลง อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ ค่ำคะแนน
เฉลี่ยยังต่ ำกว่ำร้อยละ 50 (ยกเว้นวิชำภำษำไทย) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิชำภำษำอังกฤษและคณิตศำสตร์              
จึงควรเร่งพัฒนำผู้เรียนเพ่ือให้มีทักษะสำมำรถเรียนรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงในวิถีใหม่ (New Normal)  
ในศตวรรษที่ 21 ในด้ำนสภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) พบปัญหำ
กำรด ำเนินกิจกรรมพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในหลำยกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ กำรงดจัดกิจกรรม 
หรือกำรเรียนกำรสอนทำงไกล พบว่ำอำจส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่เท่ำเทียมกันด้วยสื่อ เทคโนโลยี
สภำพแวดล้อมและควำมพร้อมของแต่ละครอบครัว ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรวำงแผนพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมให้ผู้ เรียน             
แต่ละบุคคล แต่ละระดับสำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนเองและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน   

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ทักษะและสมรรถนะด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำย เช่น ด้ำนกำรรู้ดิจิทัล                 
(Digital Literacy) กำรสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ 3              
ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่พัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology  กำรพัฒนำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้           
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม                     
ควำมต้องกำรของตนเอง และ กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ              
ซึ่งได้วิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกแผนพัฒนำตนเอง
รำยบุคคล (ID Plan) จัดและพัฒนำครูตำมควำมต้องกำร เช่น พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ                
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรเงินและพัสดุในสถำนศึกษำ แก่ผู้บริหำร และครูที่ปฏิบัติหน้ำที่กำรเงินและพัสดุของ
ทุกโรงเรียน พัฒนำกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) โดยร่วมมือกับ
อำชีวศึกษำจังหวัดนครปฐม ในกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ DLTV พัฒนำครูด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์                  
รับสัญญำณดำวเทียม  กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน      
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เขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ /พ่ีเลี้ยง (Coaching Team)             
พัฒนำครูยุค 4.0 สู่ SMART CLASSROOMS พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  ในกำรใช้แพลตฟอร์มด้ ำนกำรศึกษำเ พ่ือควำมเป็นเลิศ                      
Digital Education Excellence Platform (DEEP) และ คิดค้น สร้ำงสรรค์ ผลิตสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่ำงหลำกหลำย ส่งเสริมพัฒนำ และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอน
ภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (Common European Framework of Reference 
for Languages : CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยมีผู้เข้ำรับกำรสอบวัดผลทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 85 รำย ประกอบด้วย บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 12 คน ข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 73 คน 
ทั้งนี้จะมีกำรน ำผลกำรสอบวัดผลเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
 โดยสรุป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร                   
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัด             
ทุกต ำแหน่ง ทุกระดับ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดของหน่วยงำนใน             
ทุกระดับ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง                  
ด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย ทั้งกำรพัฒนำโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เน้นกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัล มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในปีงบประมำณ 2563 
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ประชำสัมพันธ์ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำในหน่วยงำนต่ำงๆ 
ด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย รวมถึงกำรพัฒนำตนเองจำกหลักสูตรออนไลน์ของหน่วยงำนหรือสถำบันตำ่งๆ 
ที่ได้มำตรฐำน มำกกว่ำ 300 หลักสูตร  ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1                 
ไ ด้ ร ว บ ร วม ใน เ ว็ ป ไ ซต์  https://sites.google.com/view/npt1teacher เ มื่ อ พัฒนำตน เ อ งแล้ ว                          
มีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำให้ส ำนักงำนเขตทรำบ ซึ่งพบว่ำสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรในสังกัดได้
ในทุกต ำแหน่ง ทุกระดับ มีผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน 1,604 คน จำก 1,624 รำย คิดเป็นร้อยละ 98.76  
ประกอบด้วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 121 คน ข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 1,425 คน  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 45 คน                   
และลูกจ้ำงใน สพป.นครปฐม เขต 1 ลูกจ้ำงประจ ำ 6 คนและลูกจ้ำงชั่วครำวจ ำนวน 7 คน และจำก              
กำรพัฒนำโดยหน่วยงำน และกำรพัฒนำตนเองของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำร้อยละ 100  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ ควรมีกรอบทิศทำงและแนวทำงที่ชัดเจนในกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ ที่ท ำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพ มีขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพที่ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียน และเพ่ือส่งเสริม พัฒนำและรักษำมำตรฐำนวิชำชีพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของบุคลำกรในสังกัดในทุกระดับ                  
ควรก ำหนดแผนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำย นโยบำยของ
หน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ และเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ควรมีกำรสำนต่อและ                 
มีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง มีเครือข่ำยในกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในทุกระดับ เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนและต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย 
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำผ่ำนระบบ online ซึ่งไม่ส่งผลต่อกำรบริหำรงบประมำณ และบุคลำกรได้รับ
กำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของตนเองอย่ำงแท้จริง กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ควรน ำกระบวนกำร PDCA เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง             
ในกำรติดตำม ปรับปรุงพัฒนำให้โครงกำร/กิจกรรม กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บรรลุ
เป้ำหมำย และเกิดประสิทธิภำพอย่ำงแท้จริง  และกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ ของ สพฐ.              
ที่ด ำเนินกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยใช้
ศูนย์ พัฒนำศักยภำพบุคคลเ พ่ือควำมเป็นเลิ ศ (HCEC) ในกำรด ำ เนินกำรในภำพรวมยั งขำด                  
ควำมชัดเจนในกำรพัฒนำศักยภำพหลังกำรทดสอบทักษะภำษำอังกฤษ  ควรมีกรอบและแนวทำง                    
กำรด ำเนนิงำนที่ชัดเจน 
 

 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
ส ำมะโนประชำกรวัยเรียน สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้         
ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดท ำแผนกำรรับนักเรียน จัดสรรโอกำส 
ในกำรศึกษำตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนและ 
กำรรับนักเรียนโดยคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับจังหวัดตำมแนวทำงที่ สพฐ.ก ำหนด สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย   
กำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง และด ำเนินกำรตำมระบบ              
คัดกรองนักเรียนยำกจน (CCT) เพ่ือจัดสรรปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน และยำกจนพิเศษ ตำมเกณฑ์
แนวทำงและเงื่อนไขที่ สพฐ.ก ำหนดภำคเรียนละ 1 ครั้ง โดยเฉลี่ยได้รับกำรจัดกำรจัดสรรงบประมำณ             
เฉลี่ยร้อยละ 32 - 38 ของจ ำนวนนักเรียนยำกจนจำกข้อมูล DMC ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
และแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำในโรงเรียนขยำยโอกำสทุกแห่ง ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ             
(ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มศักยภำพด้วย
รูปแบบที่เหมำะสม พัฒนำระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำทุกแห่งร่วมกับ
นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนยำกจน และติดตำม  
ควำมพร้อมของครอบครัวในกำรเรียนออนไลน์ของนักเรียนทุกคน ทั้งนี้ได้ติดตำมเฝ้ำระวังนักเรียน                   
กลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะออกกลำงคันจำกสำเหตุต่ำง ๆอย่ำงต่อเนื่อง กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำย ทั้งระบบแนะแนว สถำนศึกษำสีขำว และกระบวนกำรลูกเสือ 
ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดและทักษะชีวิต (ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่) ระดมทรัพยำกรและทุนกำรศึกษำ               
เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่มีฐำนะยำกจน ส่งเสริมกำรใช้ ICT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งในภำวะปกติ และในช่วง
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid –19) ผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์         
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมและเพียงพอ 
สถำนศึกษำทุกแห่งใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกลเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน (Distance Learning 
Technology: DLT) กำรด ำเนินงำนด้ำนโอกำสและควำมเสมอภำคส่งผลให้ ประชำกรวัยเรียนใน               
เขตพ้ืนที่บริกำรที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ร้อยละ 98.83 (ข้อมูล                   
กำรเข้ำเรียน จ ำนวน 4,657 คน จำกประชำกร 4,712 คน) และจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนที่ไม่มีสัญชำติไทย              

ด้านโอกาสทางการศึกษา 
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จ ำนวน 798 คน นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
ร้อยละ 100 (จ ำนวน 3,875 คน) นักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับศึกษำจ ำนวน 602 เรียนต่อขั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย/เทียบเท่ำ จ ำนวน 555 คน คิดเป็นร้อยละ 92.19 (เป้ำหมำยร้อยละ 92) โดยนักเรียนที่เรียน           
ต่อสำยสำมัญ จ ำนวน 175 คน (ร้อยละ 31.53) เรียนต่อสำยอำชีพ จ ำนวน 380 คน (ร้อยละ 68.47)                  
คิดเป็นสัดส่วนกำรเรียนต่อสำยอำชีพ : สำยสำมัญ 68.47 : 31.53 ไม่มีนักเรียนออกกลำงคัน 

อย่ำงไรก็ดี ควรมีกำรติดตำมกำรเข้ำเรียนของประชำกรกลุ่มอำยุถึงเกณฑ์บังคับเข้ำเรียนให้
สำมำรถเข้ำเรียนทุกคนส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพแวดล้อมสุ่มเสี่ยง ชุมชนแออัด อำจเป็นแหล่งมั่วสุม
ประกอบกับผู้ปกครอง มีฐำนะยำกจน ครอบครัวแตกแยกนักเรียนอำจเข้ำไปพัวพันกับยำเสพติด                
เพรำะเงื่อนไขเรื่องของรำยได้ ควรมีกำรบูรณำกำรกำรร่วมกันเป็นเครือข่ำยเพ่ือเฝ้ำระวังและแก้ปัญหำ              
ยำเสพติดอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ใช้กระบวนกำร PLC ของครูในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสุขภำวะของนักเรียน เช่น โครงกำรอำหำรกลำงวัน เป็นต้น 
 
 

 

 
ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พ้ื น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ

ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ใช้แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ควบคู่กับ
คู่มือแนวทำงขับเคลื่ อนนโยบำยนครแห่ ง
คุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ เป็นเครื่องมือ
บริหำรจัดกำรเพ่ือให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำ
ทุกแห่งใช้ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นรูปธรรม  สื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกีย่วกับแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินแนวใหม่เพ่ือเตรียมควำมพร้อมแก่สถำนศึกษำ
ที่รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ติดตำมและตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำโดยสถำนศึกษำทุกแห่งส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
ภำยในเวลำที่ก ำหนด สถำนศึกษำที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จ ำนวน 15 แห่ง มีผลในแต่ละด้ำน(3 ด้ำน) ระดับ “ดี”ขึ้นไป จ ำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 นิเทศ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำโดยใช้แผนกำรนิเทศและกระบวนกำรนิเทศ รูปแบบกำรนิเทศ 
CPDE-E (CPDE-E Supervisory Model) นิเทศเชิงบูรณำกำร นิเทศออนไลน์ผ่ำน Application Google 
Meet เน้นควำมเป็นกัลยำณมิตรตำมประเด็น เช่น ด้ำนหลักสูตร กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณแ์พร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid –19) On-Site On-Air Online 
และรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมพร้อมของสถำนศึกษำ ผู้ปกครองและนักเรียน กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร กำรทดสอบประเมินระบบประกันคุณภำพ
สถำนศึกษำ นโยบำยเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง และกำรติดตำมประเมินผลกำรขับเคลื่อนนครแห่งคุณภำพ
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ควำมพร้อมกำรเปิดภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรทดลองเปิดเรียน          
แบบ On-Site ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 เต็มรูปแบบ ซึ่งทุกโรงเรียน

ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรเฝ้ำระวังของกระทรวงสำธำรณสุขและศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.จ.นครปฐม) อย่ำงเคร่งครัด และสำมำรถบริหำรและจัดกำรศึกษำ            
ทั้ง 4 ด้ำนตำมภำรกิจ ปรับตัวตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงตำมวิถีใหม่(New Normal) ใช้นวัตกรรม
กำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ และหลำกหลำยทั่วถึง
ผ่ำน แอปพลิเคชัน Padlet กำรประชุมทำงไกลผ่ำน แอปพลิเคชัน goggle meet และ YouTube ยกระดับ
คุณภำพโรงเรียนให้ได้มำตรฐำนโดยกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน (ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล)  
พัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก “จิ๋วแต่แจ๋ว” ส ำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป สนับสนุนครูอัตรำ
จ้ำงเพ่ือให้มีครูครบชั้น ส่งเสริมสนับสนุนสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก            
ด้วยวิธีที่หลำกหลำย เช่น ใช้ DLTV ทุกโรงเรียน กำรเรียนกำรสอน
คละชั้น กำรใช้ ICT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบมอนเตสซอรี ฯ กำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพโดยกำร 
มีส่ วนร่ วม ภำยใต้นโยบำย”นครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ”                  
และ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษำ 10 กลุ่ม ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนสถำนศึกษำเข้ำรับกำรประเมินเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สถำนศึกษำสีเขียว เช่น โรงเรียน
ประถมฐำนบินก ำแพงแสน และมีสถำนศึกษำที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำพระรำชทำน ได้แก่ โรงเรียน
วัดหนองโพธิ์ ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินในระดับที่สูงขึ้นต่อไป คัดเลือกสถำนศึกษำที่มีระบบและกลไก
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือกำรประกันคุณภำพ เพ่ือรับรำงวัล 
IQA AWARD ประจ ำปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนอ้อกระทิง ประเภทสถำนศึกษำขนำดกลำง ระดับยอดเยี่ยม  
โรงเรียนอนุบำลนครปฐม ประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ ระดับยอดเยี่ยม และโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 
ประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ ระดับดีเด่น กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำร(ITA Online) ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 47 แห่ง พบว่ำมีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ 
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จ ำนวน 17 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 36.17 ควรเร่งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรประเมินให้สถำนศึกษำ
สำมำรถยกระดับกำรด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 

ส่งเสริมกำรบริหำรงำนที่เป็นระบบด้วยโปรแกรมระบบ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Area 
Management Support System : AMSS++) ตำมภำระงำน 4 ด้ ำน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(Covid-19)  

ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยนครแห่งคุณภำพกำรศึกษำ            
สู่กำรปฏิบัติ  ติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน                   
ตำมโครงกำร ตำมกรอบกำรติดตำมประเมินผลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด(e-MES) ฯ รวมทั้งกำรตรวจรำชกำร
ตำมประเด็นนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน และประเด็นนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ด ำเนินกำรน ำเข้ำโครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ น ค ร ป ฐ ม  เ ข ต  1                         
ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563             
สู่ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ 
(e-MENSCR) จ ำนวน 71 รำยกำร/โครงกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ต่อ สพฐ.และสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งพบควำมยุ่งยำก

ซับซ้อนในกำรกรอกข้อมูลที่เชื่อมโยงกับนโยบำย เป้ำหมำย แนวด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยเหนือทุกระดับในเชิงลึก จึงควรมีกำรมอบหมำยภำรกิจกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโดยมีกำรพัฒนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำเข้ำข้อมูล
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับสำมำรถด ำเนินกำรตำมระเบียบแนวปฏิบัติขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดได้
อย่ำงถูกต้อง สอดคล้องกับควำมเป็นจริง และเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 28 

 

การบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

โดยสรุป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 เบิกจ่ำยงบประมำณได้ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยทุกหมวด
รำยจ่ำย (เป้ำหมำย ร้อยละ 100)  โดยภำพรวม เบิกจ่ำยได้ร้อย
ละ 90.17 ทั้งนี้มีกำรกันเงินที่มีสัญญำจ้ำงเพ่ือเบิกจ่ำยเหลื่อม
ปีงบประมำณ รวมจ ำนวน 19,498,480 บำท ซึ่งพบว่ำ เป็นงบลงทุน 
จ ำนวน 18,014,980 บำท ทั้งนี้ เนื่องมำจำก ปีงบประมำณ              
พ.ศ.2563 สพฐ. แจ้งจัดสรรและโอนงบประมำณรำยจ่ำยงบลงทุน
ล่ำช้ำ และจัดสรรงบประมำณหลำยครั้ง รวมถึงกำรจัดสรรใกล้สิ้น
ปีงบประมำณด้วย ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำยของเชื้อ
ไวร้สโคโรนำ 2019 (Covid -19) ส่งผลให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง                
ไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ และไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ในส่วนของงบด ำเนินงำน มีกำรกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี จ ำนวน 1,483,500 บำท เป็นกำรบริหำรงบประมำณเหลือจ่ำยเมื่อสิ้นปีงบประมำณ งบด ำเนินงำน              
ส ำหรับสัญญำจ้ำงของโรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเหลือจ่ำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เพ่ือเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำของโรงเรียน จ ำนวน 7 โรงเรียน จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
ได้ทันในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 บริหำรงบประมำณ
ตำมระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ด้วยควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักคุ้มค่ำและประโยชน์ที่
เกิดข้ึนกับผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 29 

 

 

ผลการด าเนินตามนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” 
ของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้ขับเคลื่อนนโยบำย “นครแห่งคุณภำพ
กำรศึกษำ” โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
ห้องเรียนคุณภาพ 

ผลกำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 พบว่ำ ครูผู้สอนรับกำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ รวมทั้งสิ้น 1,141 คน    
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.06 เป็นครูผู้สอนสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย รองลงมำได้แก่ครูผู้สอนสำระ            
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ร้อยละ 22.44 และครูผู้สอนสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ร้อยละ 11.92                      
และสำระกำรเรียนรู้ที่มีครูขอรับกำรประเมินน้อยที่สุดคือสำระกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์  ร้อยละ 0.18             
ผลกำรประเมินห้องเรียนคุณภำพในภำพรวมส่วนใหญ่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน(ระดับดี มำกขึ้นไป)             
จ ำนวน 1,092 คน คิดเป็นร้อยละ 95.71 (บรรลุเป้ำหมำย)  โดยผ่ำนเกณฑ์ระดับดีเยี่ยมจ ำนวน 975 คน 
คิดเป็นร้อยละ 85.45 ระดับดีมำก จ ำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 10.26 และ ระดับดี จ ำนวน 46 คน           
คิดเป็นร้อยละ 4.03 ทั้งนี้มีผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26  

ปัญหำ/อุปสรรค ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรถอดประสบกำรณ์
กำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพระดับบริหำรจัดกำรและครูผู้สอน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid -19) ควรมีกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรนิเทศก ำกับและติดตำมให้กับ
ผู้บริหำรโรงเรียนและทีมวิชำกำรของโรงเรียนพร้อมกระตุ้นให้ครูสมัครเข้ำรับกำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ
เพ่ิมข้ึน 
สถานศึกษาคุณภาพ 
                สถำนศึกษำได้รับรำงวัลสถำนศึกษำคุณภำพระดับดีมำกขึ้นไป ร้อยละ 13.22  
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาคุณภาพ 

ผลกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ในระบบ e-MES และระบบอิเลคทรอนิกส์ตำมช่องทำงที่ สพฐ.ก ำหนด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 พบว่ำ  

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปี 2563 มีผลระดับ”ดีเยี่ยม”  
ทุกมำตรฐำน ค่ำคะแนน 5  

***ทั้งนี้ ผลกำรเรียงล ำดับคะแนนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ของ สพฐ. พบว่ำ ค่ำคะแนนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เป็นล ำดับที่ 7              
จำก 225 เขต  มีคะแนนรวม 201 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 225 คะแนน 

 ผลกำรติดตำมกำรบริหำรจัดกำรตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ.  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (Action Plan Report System : ARS) ระดับ “ดีเยี่ยม”คะแนน 4.39   
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 30 

 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 (KPI Report System : KRS) ระดับ “คุณภำพ” ค่ำคะแนน 4.67720 คิดเป็นร้อยละ 93.54 
ล ำดับ 11 จำก 183 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 

 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้คะแนนร้อยละ 94.04 ระดับ A พัฒนำจำก               
ปี 2562 (คะแนน 86.88) และ 2561 (คะแนน 82.43) ตำมล ำดับ 
 

 บทสรุปเพื่อการพัฒนา 
จำกผลกำรด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1                       

และสถำนศึกษำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ใน 3 ด้ำน ประกอบด้วย  ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนโอกำส               
ทำงกำรศึกษำ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยสรุปปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 ด้านคุณภาพการศึกษา 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 และ สถำนศึกษำ ควรเร่งพัฒนำ 

กำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ 
และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำย กำรเรียนกำรสอนในรูปแบบใหม่ วิถีใหม่             
(New Normal) ในสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสภำวะที่เกิดจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่               
ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ กำรยกระดับคุณภำพของผลกำรประเมินควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนของผู้ เรี ยน 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ทั้งระดับ                              
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ มัธยมศึกษำปีที่ 3 แต่ละวิชำส่วนใหญ่ มีค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ ำกว่ำ 50 
และมีจ ำนวนนักเรียนที่ได้ค่ำคะแนนมำกกว่ำร้อยละ 50 ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 หรือมีกำรเพ่ิมเพียง
เล็กน้อยเท่ำนั้น กำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษำ 
       ควรส่งเสริมทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน 
(Reading Literacy)  ตำมแนวทำงของ  PISA  และทั กษะด้ ำนภำษำ อังกฤษ และ ภำษำที่  3                               
เพ่ือเตรียมพร้อมนักเรียนสู่สำกล และกำรเรียนรู้แบบพหุปัญญำ 
    ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเองตำมแผนพัฒนำ
ตนเองรำยบุคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรพัฒนำตนเองตำมภำระงำน ควรเน้นกำรเรียนรู้ตำมควำมต้องกำร
ผ่ำนระบบออนไลน์ กำรใช้ ICT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในหลำยรูปแบบรวมทั้งกำรสอนทำงไกลในช่วง
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid -19) เพ่ือส่งผลต่อกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้                        
และควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ ตลอดจนสนับสนุนอัตรำก ำลังครูที่ขำดแคลนโดยเร็ว โดยเฉพำะโรงเรียน              
ขนำดเล็ก ที่มีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งมีครูไม่ครบชั้น และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 มีอัตรำก ำลังไม่ครบตำมเกณฑ์ ส่งผลต่อขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
     ด้านโอกาสทางการศึกษา  
     ในสภำวะแวดล้อมทำงสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำควรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเฝ้ำระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะออกกลำงคัน 
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รวมทั้งกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของสำรเสพติดในสถำนศึกษำ และพฤติกรรมเสี่ยงต่ำง ๆ ควรมี                
กำรติดตำมกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกรวัยเรียนเพ่ือให้สำมำรถติดตำมกำรเข้ำเรียนได้ครบทุกคน                
และค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เรียนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภำพตำมควำมถนัด เช่น ด้ำนวิชำกำร กีฬำ ศิลปะ ดนตรี ฯ รวมทั้งกำรดูแล
ด้ำนสุขภำวะและโภชนำกำรของนักเรียนตำมนโยบำยด้ำนอำหำรกลำงวันที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควรพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำ
ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน โดยเฉพำะด้ำนบริหำรงบประมำณ ซึ่งควรพัฒนำบุคลำกร                 
ที่ท ำหน้ำที่ด้ำนกำรเงินและพัสดุให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและแนวปฏิบัติ               
รวมทั้งกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงแท้จริง  และควรใช้ทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ ำกัด               
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดถือระเบียบ อย่ำงเคร่งครัด  ในด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ควรมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือตอบสนองและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกล หรือ กำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (work from home) ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid -19) ซึ่งมีแนวโน้มจะต่อเนื่อง 
  ควรรักษำระดับคุณภำพของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และกำรขับเคลื่อนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมคู่มือและแนวทำงกำรประเมิน ITA 
และเร่งพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรประเมิน ITA ให้แก่โรงเรียนคุณภำพประจ ำ
ต ำบลและขยำยผลสู่โรงเรียนทั่วไป ส่วนภำรกิจกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน
ระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (e-MENSCR) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ควรมอบหมำยภำรกิจกำร
น ำเข้ำข้อมูลโครงกำรและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรโดยจัดพัฒนำบุคลำกรใน
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำเข้ำข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ก ำหนดได้อย่ำงถูกต้อง สอดคล้องกับควำมเป็นจริง และเป็นไปตำม
กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บทที่ 3 
ทิศทางการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

บทน า 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 มีภำรกิจในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ โดยได้น้อมน ำแนวทำง                       
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ
พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ยุทธศำสตร์ชำติ                     
( พ.ศ.2561 - 2580 ) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ  พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตลอดจนนโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
ภำยใต้บริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสถำนศึกษำ บูรณำกำรเพ่ือใช้เป็นกรอบ ใน
กำรก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สู่เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ดังนี้ 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อชำติบ้ำนเมือง  ยึดมั่นในศำสนำ มั่นคงในสถำบัน

พระมหำกษัตริย์ และมีควำมเอ้ืออำทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื นฐานชีวิตที่ม่ันคง 

มีคุณธรรม ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ ให้รู ้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด -ที่ถูก สิ่งชั ่ว-สิ ่งดี เพื่อปฏิบัติ           
แต่สิ่งที่ชอบ ที่ดีงำม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง 

3. มีงานท า มีอาชีพ 
ต้องให้เด็กรักงำน สู้งำน ท ำงำนจนส ำเร็จ อบรมให้เรียนรู้กำรท ำงำน ให้สำมำรถเลี้ยง

ตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
4. เป็นพลเมืองดี 

กำรเป็นพลเมืองดีเป็นหน้ำที่ของทุกคน สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริม           
ให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่พลเมืองดีกำรเป็นพลเมืองดีหมำยถึงกำรมีน้ ำใจมีควำมเอ้ืออำทรต้องท ำงำน
อำสำสมัคร งำนบ ำเพ็ญประโยชน์“เห็นอะไรที่จะท ำเพ่ือบ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มีบทบัญญัติไว้ใน มำตรำ 54               
รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำ
ภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  มำตรำ ๗๑ วรรคสำม รัฐพึงให้ควำมช่วยเหลือเด็ก 
เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ยำกไร้ และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพและ
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่ำวถูกใช้ควำมรุนแรง หรือปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้ง             
ให้กำรบ ำบัด ฟื้นฟูและเยียวยำผู้ถูกกระท ำกำรดังกล่ำว  และ มำตรำ ๒๕๘ จ. ด้ำนกำรศึกษำ (๑)          
ให้สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ  



แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 33 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นกรอบกำรพัฒนำระยะยำวของประเทศที ่มุ ่งให้บรรลุเป้ำหมำย             
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว 
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมียุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)          
ในกำรพัฒนำประเทศระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้  
  1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  
  2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
  3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
  4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
  5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้                
ในยุทธศำสตร์ชำติเป็นแผนที่จัดท ำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติโดยจะมีผลผูกพันต่อ
หน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้นรวมทั้งกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติซึ่งประเด็นแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ควำมมั่นคง 2) กำรต่ำงประเทศ 3) กำรพัฒนำกำรเกษตร 4) อุตสำหกรรม
และบริกำรแห่งอนำคต 5) กำรท่องเที่ยว 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ระบบโลจิสติกส์  และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่                    
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอด               
ช่วงชีวิต 12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้  13) กำรสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 14) ศักยภำพกำรกีฬำ                    
15) พลังทำงสังคม 16) เศรษฐกิจฐำนรำก 17) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 18) กำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน 19) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ                   
21) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และ 23) กำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนกำรปฏิรูปประเทศ จัดท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดกลไก วิธีกำร และขั้นตอนกำรปฏิรูปประเทศ           
ในด้ำนต่ำง ๆ โดยกำรปฏิรูปประเทศต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วย ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมี
โอกำสอันทัดเทียมกัน เพ่ือขจัดควำมเหลื่อมล้ำ มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
ทั้งนี้ กำรปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งแผนกำรปฏิรูป
ประเทศประกอบด้วย 12 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 3) ด้ำนกฎหมำย
4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อม                     
7) ด้ำนสำธำรณสุข 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน                 
11) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้ำนกำรศึกษำ โดยแผนกำรปฏิรูป
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ประเทศด้ำนกำรศึกษำมีแผนงำนเพ่ือกำรปฏิรูป 5 เรื่อง ได้แก่ 1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค          
ทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ                
เพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพมำตรฐำน 4) กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอ่ืน ๆ               
ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน 5) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและ
ระบบธรรมำภิบำลของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำง
อย่ำงยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยรวมทั้งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 ยุทธศำสตร์โดยมี 6 ยุทธศำสตร์ตำมกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศำสตร์เพ่ิมเติมคือ 1) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ศักยภำพทุนมนุษย์ 2) กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 3) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 4) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน               
5) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 6) กำรบริหำรจัดกำร
ในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 7) กำรพัฒนำโครงสร้ ำง
พ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 8) กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 9) กำรพัฒนำ            
ภำคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจและ 10) ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  เป็นแผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำระยะยำวโดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถ
เข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน             
และกำรพัฒนำประเทศเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้น ำไปเป็นกรอบและแนวทำง              
กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตภำยใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและควำมคิ ดสร้ำงสรรค์                
รวมทั้งควำมเป็นพลวัตรเพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนำแล้วซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2560 – 2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญของ               
กำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร ได้แก่  
  1. ประชำกรทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึง (Access) 
  2. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม (Equity) 
  3. ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้บรรลุขีดควำมสำมำรถและเต็ม
ตำมศักยภำพ (Quality) 
  4. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เพื่อกำรพัฒนำผู ้เรียนอย่ำงทั ่วถึง               
และมีคุณภำพ และกำรลงทุนทำงกำรศึกษำที่คุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำย (Efficiency) 
  5. ระบบกำรศึกษำที่สนองตอบและก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท         
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ20ปีข้ำงหน้ำ และมียุทธศำสตร์ 6 ประกำรคือ 1) กำรจัดกำรศึกษำ           
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เพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 2) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 3)กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่ง          
กำรเรียนรู้ 4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 5) กำรจัดกำรศึกษำ               
เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัด
กำรศึกษำและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำไว้23ประเด็นมีประเด็น               
ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำโดยเฉพำะคือประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตและประเด็นที่ 12 
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) แถลงต่อ
รัฐสภำวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎำคม 2562 โดยรัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
จ ำแนกเป็นนโยบำยหลัก 12 ด้ำนและนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่องซึ่งนโยบำยหลัก 12 ด้ำนประกอบด้วย            
1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ
และควำมสงบสุขของประเทศ 3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทย
ในเวทีโลก 5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 6) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจ
และกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและ
หลักประกันทำงสังคม 10) กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน 11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรมและนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่องได้แก่ 1) กำรแก้ไขปัญหำในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน 2) กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน                         
3) มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนำนวัตกรรม 5) กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน 6) กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศ               
สู่อนำคต 7) กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร
ทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 9) กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่
ชำยแดนภำคใต้ 10) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน 11) กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 12) กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำกำรรับฟังควำมเห็นของประชำชนและกำรด ำเนินกำร                                                                   
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
(ตำมประกำศ ณ วันที่ 27 ธันวำคมพ.ศ. 2562) 
  กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวำคมพ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนซึ่งมีสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ดังนี้ 
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  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพ่ือหลอมรวม
ภำรกิจและบุคลำกรเช่นด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรต่ำงประเทศด้ำนเทคโนโลยีด้ำนกฎหมำยฯลฯ            
ที่สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรทับซ้อนเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพรวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ำมำช่วยทั้งกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรโดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำรวำงแผน
งำน/โครงกำรแบบร่วมมือและบูรณำกำรที่สำมำรถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนกำรจัดทำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำส่งผลให้ภำคส่วนต่ำงๆทั้งภำครัฐ  
ภำคเอกชนและนำนำชำติเชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น 
  3 .  ปรับรื้ อและ เปลี่ ยนแปลงระบบกำรบริ หำรจั ดกำรแ ละพัฒนำกำลั ง คนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรโดยมุ่งบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำรรวมทั้งพัฒนำ
สมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็น
รัฐบำลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
   1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ 
    1.1.1 จัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทโดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้ง            
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำแห่งชำติ 
    1.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ            
ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นที่ 
    1.1.3 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำก
สถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเปิด              
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกข้ึน 
    1.1.4 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิตเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิต
และสร้ำงอำชีพอำทิกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ 
   1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    1.2.1 จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชำชนทุกช่วงวัยเน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภำษำอังกฤษ (English for All) 
    1.2.2 ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำใน               
เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพื้นที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน
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และพ้ืนที่เกำะแก่งชำยฝั่งทะเลทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติศำสนำและวัฒนธรรมกลุ่มชนชำยขอบและแรงงำน
ต่ำงด้ำว) 
     1.2.3 พัฒนำครูให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญญำประดิษฐ์และภำษำอังกฤษรวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
     1.2.4 พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มี
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยจัดให้มีศูนย์พัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
  2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
   2.1 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้โดยน้อมนำยุทธศำสตร์
พระรำชทำน“เข้ำใจเข้ำถึงพัฒนำ”เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร 
   2.2 เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถำนศึกษำโดยเฉพำะภัยจำกยำเสพติด
อำชญำกรรมทำงไซเบอร์กำรค้ำมนุษย์ 
   2.3 ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถิ่นร่วมกับภำษำไทยเป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภำษำอย่ำงหลำกหลำยเพ่ือวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์รวมทั้งมีทักษะ                   
กำรสื่อสำรและใช้ภำษำท่ีสำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   2.4 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้มีควำมพอเพียง
วินัยสุจริตจิตอำสำโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 
  3. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
   3.1 พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
   3.2 ศึกษำและปรับปรุงอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้
สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   3.3 ระดมสรรพก ำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
  4.  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4.1 เสริมสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจควำมตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
   4.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถเป็น
อำชีพและสร้ำงรำยได้ 
  5. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
   5.1 ปฏิรูปองค์กำรเพ่ือลดควำมทับซ้อนเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพของ
หน่วยงำนที่มีภำรกิจใกล้เคียงกันเช่นด้ำนประชำสัมพันธ์ด้ำนต่ำงประเทศด้ำนเทคโนโลยีด้ำนกฎหมำยเป็นต้น 
   5.2 ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน                 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชำชนตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม 
   5.3 สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   5.4 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data) 
   5.5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำรให้
สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร 
   5.6 สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคลเพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ได้อย่ำงอิสระและมีประสิทธิภำพภำยใต้กรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   5.7 จัดตั้งหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   5.8 ส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพโดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำธำรณะ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
( ตำมประกำศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ) 
   นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
   5. ด ำเนินกำรปลดล็อกปรับเปลี่ยนเปิดกว้ำงที่เป็นเงื่อนไขต่ำงๆ เพ่ือให้บรรลุผลตำม
นโยบำย“กำรศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) กำรศึกษำที่เข้ำใจ
Supplyและตอบโจทย์Demand” โดย 
    - ปลดล็อกกฎหมำยระเบียบข้อบังคับประกำศต่ำงๆเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำง
ภำครัฐภำคเอกชนและภำคประชำสังคมให้สำมำรถด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำได้อย่ำงรวดเร็ว
รวมถึงกำรบริหำรกำรศึกษำของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
    - ปรับเปลี่ยนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ             
และศักยภำพให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปรับเปลี่ยนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผ่ำน
ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู            
Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลำทั้งนี้เพ่ือส่งต่อควำมรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง            
และคนที่มีคุณภำพ 
   - เปิดกว้ำงเสรีทำงกำรศึกษำให้ภำคเอกชนที่มีคุณภำพเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร             
พัฒนำกำรศึกษำร่วมประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) จำกแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศทั้งนี้เ พ่ือน ำไปสู่นักเรียนยกก ำลังสองที่ เน้นเรียน             
เพ่ือรู้พัฒนำทักษะ เพ่ือท ำครูยกก ำลังสองที่เน้นเพ่ิมคนเก่งมำเป็นครูพัฒนำครูในระบบห้องเรียนยกก ำลัง
สองที่เน้นเรียนที่บ้ำนถำมที่โรงเรียนหลักสูตรยกก ำลังสองที่เน้นลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้สื่อกำรเรียนรู้           
ยกก ำลังสองที่เน้นเรียนผ่ำนสื่อผสมผสำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน
Online เรียนออนไลน์ผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็นภำคเอกชน On-Air เรียนผ่ำนโทรทัศน์ DLTV 
มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมโดยเนื้อหำมำตรฐำนจำกผู้ผลิตที่เป็นภำคเอกชนและ On-Demand                
ซึ่งสำมำรถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลำที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อโรงเรียนยกก ำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภำพ
ในโรงเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงภูมิปัญญำ
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ท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชนที่เน้นคุณภำพของวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญ              
ที่สำมำรถตอบโจทย์ทักษะและควำมรู้ที่เพ่ิมควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน 
   จุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
   - พัฒนำครูทุกระดับให้มีทักษะควำมรู้ที่จ ำเป็นเ พ่ือท ำหน้ำที่วิทยำกรมืออำชีพ                     
(Train The Trainer) และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) 
   - จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนเว็บไซต์www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้ำงให้
ภำคเอกชนสำมำรถเข้ำมำพัฒนำเนื้อหำเพ่ือให้ผู้เรียนครูและผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีทำงเลือกในกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำยและตลอดเวลำผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 
   - ให้ผู้เรียนครูผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคล             
สู่ควำมเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
   - จัดท ำ “คู่มือมำตรฐำนโรงเรียน”เพ่ือก ำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น” 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

โดยยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในอนำคตและ            
มุ่งสู่ Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยได้ก ำหนดนโยบำย ดังนี้ 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

และสถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุข
ภำวะที่ดีสำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

2. ด้ำนโอกำส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ

วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 
2.2 ด ำเนินกำรให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมี

คุณภำพตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ              
และประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                     
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ             
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์              
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้ำนคุณภำพ 
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3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง              
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็น  
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุล            
ทุกด้ำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน ทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำร

ขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียน

ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำ

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและ

กำรเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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นกัเรียนคุณภาพ  

ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ  

หอ้งเรียนคุณภาพ  

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณภาพ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกควำมมุ่งมั่นของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำสู่ “นครปฐม เขต 1 : นครแห่งคุณภำพและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย                       
5 มิติคุณภำพ ได้แก่ 

1. นักเรียนคุณภำพ 
2. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำคุณภำพ  
3. ห้องเรียนคุณภำพ 
4. สถำนศึกษำคุณภำพ 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณภำพ 

 
 

สถานศึกษาคุณภาพ 

นโยบาย “นครปฐม เขต 1 : นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา  

ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

นครปฐม เขต 1 
: นครแห่งคุณภาพ
และนวัตกรรมทาง

การศึกษา 

1 

2 

4 

3 

5 
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ตัวชี วัดความส าเร็จของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้ก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนและกำรบริหำรจัดกำร
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้ำง 
บรรยำกำศในกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมควำมสนใจ  (ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน) ให้แก่ผู้เรียน สร้ำงควำมอบอุ่นควำมเห็นอก
เห็นใจ และควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่ำง ผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ              
กำรจัดกำรศึกษำ สร้ำงแรงจูงใจภำยใน และภำยนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักกำรเรียนรักกำรอยู่ร่ วมกัน            

เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 

นักเรียนทุกคนมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและภาษาที่สาม 

นักเรียนชั น ป. 6 และ ม. 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ      
(O-NET ) สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

นักเรียนทุกคนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื นฐาน 12 ประการ 

ครูทุกคนมีคุณธรรม เป็นครูมืออาชีพ 

ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยีย่ม 

สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาคุณภาพ 

สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นส านักงานเขตคุณภาพ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 
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ในชั้นเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมประพฤติอันดีงำมให้แก่นักเรียนเน้นกำรมีระเบียบ
วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง ทักษะภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทย ภำษำพ้ืนถิ่น และภำษำที่สำม นักเรียน
ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ โดยค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคล ท ำให้มีสมรรถนะส ำคัญ ทักษะ
แห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกำรเรียนรู้ และกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต  จึงได้ก ำหนด
องค์ประกอบส ำคัญด้ำนคุณภำพ แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินกำร และกำรก ำกับ 
ติดตำมประเมินผลในกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 
 

 
 
 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม 
2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมพร้อมในด้ำนสุขภำพ โภชนำกำร 

และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  3. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิด ควำมจ ำ 
ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและประเมินตนเอง 
 4. นักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ ถูกต้อง ทักษะภำษำ            
เพ่ือกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทย ภำษำพ้ืนถิ่น และภำษำที่สำม 

  5. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ โดยค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคล                   
มีสมรรถนะส ำคัญ ทักษะแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกำรเรียนรู้ และกำรด ำเนินชีวิต อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

มาตรการที่ 1  การส่งเสริมคุณภาพเด็กระดับปฐมวัย  
ผู้บริหำรและคณะครูทุกคนได้ตระหนักและ

เสริมสร้ำงให้เด็กมีกำรเจริญเติบโตสมวัย มีสุขนิสัยที่
เหมำะสม พัฒนำกำรสมวัย ได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย ด้ำน
อำรมณ์จิตใจ ด้ำนสติปัญญำ และด้ำนสังคม เด็กมีกำร
เรียนรู้และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
และกำรสื่อสำร มีคุณธรรม มีวินัย และควำมเป็นพลเมืองดี 

  แนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดกิจกรรมพัฒนำเด็กให้ครบ 6 กิจกรรมในแต่ละวัน ได้แก่ กิจกรรมเสรี กิจกรรม
สร้ำงสรรค์  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบกำรณ์ กิจกรรมกลำงแจ้ง และกิจกรรม
เกมกำรศึกษำ   

1. นักเรียนคุณภาพ 

องค์ประกอบส าคัญของนักเรียนคุณภาพ 
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  2. สังเกตพัฒนำกำรเด็กเป็นรำยบุคคลทั้งกำรร่วมกิจกรรมกลุ่ม และกำรท ำงำนคนเดียว  
โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน และมีกำรแปลผลพฤติกรรมนักเรียนอย่ำงรอบคอบ รอบด้ำนและ
ครอบคลุมในกำรน ำข้อมูลประกอบกำรตัดสินพัฒนำกำรของเด็ก 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังและพัฒนำให้เด็กมีระเบียบวินัย ได้แก่ กำรแต่งกำยสะอำด
ถูกต้องตำมระเบียบกำรแต่งกำยของสถำนศึกษำ กำรไม่มำโรงเรียนสำย กำรรู้จักกำรรอคอยตำมล ำดับ  
กำรเล่นและวำงสิ่งของเป็นที่ กำรส่งงำนตรงเวลำ และกำรดูแลรักษำสุขอนำมัยของตนเองอยู่เสมอ 

 4. จัดกิจกรรมพัฒนำเด็กให้สำมำรถแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักแบ่งปันผู้อ่ืน 
และมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ควำมเป็นไทยมีทัศนคติ
ที่ดีและมีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย รวมทั้ง            
มีค่ำนิยมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5 .  จั ดกิจกรรมส่ ง เสริม พัฒนำเด็ก ให้ มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำและ
กำรสื่ อสำร  มี อำรมณ์ ร่ ำ เ ริ ง  แจ่ ม ใส  มีน้ ำ ใ จ                   

กล้ำแสดงออก มีควำมมั่นใจในตนเอง โดยครูควรจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยให้น่ำสนใจ ใช้ สื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมทั้งกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรใช้บทบำทสมมุติ กำรแสดง
ละคร กำรเล่ำนิทำน กำรเล่นเกม กำรศึกษำนอกสถำนที่   
  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำเด็กให้มีคุณธรรม มีวินัย และควำมเป็นพลเมืองดี  ได้แก่               
จัดกิจกรรมเข้ำค่ำยธรรมะ กิจกรรมจิตอำสำ พำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญ ชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ และจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยให้แก่เด็กที่ท ำควำมดีหรือท ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 
  7. จัดกิจกรรมให้เด็กมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงอันตรำยในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ โรคติดต่ออันตรำย ยำเสพติด บุคคลที่ไม่น่ำไว้วำงใจ 

  มาตรการที่ 2  การส่งเสริมคุณภาพนักเรียนระดับประถมศึกษา 
  เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนัก ให้ผู้บริหำรและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้
พัฒนำคุณภำพของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร และผลกำรทดสอบระดับชำติ และคุณลักษณะ             
ที่พึงประสงคบ์รรลุตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด 

  แนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 อ่ำนออกเขียนได้ และนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่องและอ่ำนรู้เรื่อง โดยใช้วิธีกำรสอนแบบแจกลูกสะกดค ำ  
หรือใช้เทคนิค วิธีกำรอ่ืน ๆ หลำยๆ วิธี ผสมผสำน ตำมควำมแตกต่ำงของนักเรียน  
  2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นเชิงเหตุผล และมี
ทักษะชีวิตเพ่ือกำรด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
  3. จัดกิจกรรมฝึกทักษะกำรคัดลำยมือ ตำมแบบของกระทรวงศึกษำธิกำรโดยจัดหำคู่มือ 
วิธีกำรฝึกทักษะส ำหรับครู แบบฝึกคัดลำยมือส ำหรับนัก เรียน และควรจัดกิจกรรมฝึกทักษะเขียน           
ตำมค ำบอก และเขียนเป็นประโยคตำมค ำพ้ืนฐำนในทุกระดับชั้น 
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  4. จัดกิจกรรมฝึกทักษะกำรคิดเลขเร็ว กำรคิดเลขในใจ และกำรคิดวิเครำะห์โจทย์ปัญหำใน            
ทุกระดับชั้น โดยใช้แบบฝึกของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำร
เรียนรู้หรือแบบฝึกที่ครูผู้สอนคิดขึ้นมำหรือเป็นนวัตกรรมที่ผู้เชี่ยวชำญน ำมำเผยแพร่ อำทิเช่น กำรใช้
เทคนิคกระบวนกำรของกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
  5. จัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำร แสวงหำ
ควำมรู้ และสร้ำงสรรค์ผลงำน /นวัตกรรมโดยครูจัดให้มีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน
ในหลำกหลำยรูปแบบและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนให้นักเรียนใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเองอย่ำงเพียงพอ 
  6. พัฒนำทักษะของนักเรียนในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในทุกระดับชั้น โดยครูใช้
สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคนิคกำรสอน และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเหมำะสมกับนักเรียนใน
แต่ละช่วงวัย 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เข้ำร่วมประกวด แข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ในระดับต่ำง ๆ โดยครูท ำหน้ำที่เป็นโค้ช ให้ควำมรู้ ฝึกทักษะ เป็นที่ปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวก 
  8. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม ปฏิบัติตนตำมหลักค่ำนิยม
พ้ืนฐำน 12 ประกำร และสร้ำงจิตส ำนึกในควำมเป็นไทย
มีกำรด ำรงชีวิตยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  9.จัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ 
เพ่ือพัฒนำพหุปัญญำของนักเรียนในทุกด้ำน ส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนบรรลุตำมเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยครูใช้เทคนิค
และรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำยวิธี และ
เหมำะสม มีกำรซ่อมเสริม นักเรียนทุกกลุ่ม กลุ่มเก่ง กลุ่มกลำง และกลุ่มอ่อน ครูจัดท ำกำรวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือแก้ปัญหำและส่งเสริม / พัฒนำนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
  10. ใช้เทคนิคกำรสอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษำที่ 3 มีผลกำรทดสอบระดับชำติ (NT) และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6               
มีผลกำรทดสอบระดับชำติ ( O-NET) มีค่ำเฉลี่ยสูงขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 หรือมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

  มาตรการที่ 3 การส่งเสริมด้านคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนัก ให้ผู้บริหำรและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้
พัฒนำคุณภำพของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร และผลกำรทดสอบระดับชำติ และคุณลักษณะ           
ที่พึงประสงคบ์รรลุตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำและหน่วยงำนต้นสังกัด 

  แนวทางการด าเนินการ 
  1.จัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดสร้ำงสรรค์ และคิด
แก้ปัญหำอย่ำงรอบคอบมีสติ 
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  2.จัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรคิดค ำนวณ และกำรคิด
วิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล 
  3. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะของนักเรียนในกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำอ่ืน
เพ่ือกำรสื่อสำรและกำรสืบค้นข้อมูลในทุกระดับชั้นควรเลือกสื่อ หรือเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
เหมำะสมกับนักเรียนและเนื้อหำกำรเรียนรู้ อำทิเช่น กำรใช้บทบำทสมมุติ วีดีโอ รูปภำพ เสียง ของจริง  
เกม แบบฝึก รวมทั้งวิทยำกรที่เป็นเจ้ำของภำษำ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยีในกำรสื่อสำร                    
กำรแสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน และกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ              
หรือประกอบอำชีพ 
  5. ให้ควำมรู้นักเรียน ให้รู้เท่ำทันสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่ำง ๆ และจัดเตรียม สื่อ เทคโนโลยี 
วัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้เข้ำร่วมประกวด แข่งขันทักษะทำงวิชำกำรในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ในระดับต่ำง ๆ โดยครูท ำหน้ำที่เป็นโค้ช ให้ควำมรู้ ฝึกทักษะ เป็นที่ปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวก 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมสมดุลทั้งด้ำนควำมรู้

ควำมคิด ควำมดีงำม และมีควำมภูมิ ใจในควำมเป็น ไทย              
มีกำรพัฒนำพหุปัญญำทุกด้ำน เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐำน ในกำรประกอบ
อำชีพ หรือกำรศึกษำต่อโดยจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำยให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ได้แก่ ค่ำยธรรมะ ค่ำยลูกเสือ ยุวกำชำด           
ค่ ำ ย วิ ช ำกำร  กิ จ กร รมจิ ตอำสำ  กิ จ กร รมสภำนั ก เ รี ยน                       
ค่ำยฝึกอำชีพ กิจกรรมร่วมกับชุมชน  เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม 

ศำสนำ และกำรจัดชุมนุม /ชมรมตำมควำมสนใจ 
8. ใช้เทคนิคกำรสอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือให้นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 มีผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) มีค่ำเฉลี่ยสูงขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3                  
หรือมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 

การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
  1. ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพเด็ก
ปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน ศึกษำนิเทศก์ คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
  2. ประเมินผลกำรพัฒนำเด็ก เ พ่ือทบทวนกำรปฏิบัติ งำน และสรุปรำยงำนผล                    
กำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่เด็ก 
  3. ประเมินผลกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
เพ่ือยกย่องเชิดชูข้ำรำชกำรครู ที่มีนวัตกรรมในกำรจัดประสบกำรณ์ เพ่ือพัฒนำเด็กให้เติบโตสมวัย  
  4. ก ำกับ ติดตำม กำรพัฒนำกำรอ่ำนออก เขียนได้ และกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่องและอ่ำนรู้
เรื่อง โดยใช้นวัตกรรม หรือใช้เทคนิค วิธีกำรอ่ืน ๆ หลำยๆ วิธี ผสมผสำน ตำมควำมแตกต่ำงของนักเรียน 
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  5. ประเมินผลกำรเรียนรู้ ทักษะ และสมรรถนะผู้เรียน เพ่ือทบทวนกำรปฏิบัติงำน และสรุป
รำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนรู้แก่นักเรียน 
  6. ก ำกับ ติดตำม กำรส่งเสริม พัฒนำ ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดสร้ำงสรรค์ และ
คิดแก้ปัญหำอย่ำงรอบคอบมีสติ โดยใช้นวัตกรรม หรือใช้เทคนิค วิธีกำรอ่ืน ๆ หลำยๆ วิธี ผสมผสำน                 
ตำมควำมแตกต่ำงของนักเรียน 
  7. ประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำร/ กำรแสวงหำควำมรู้                 
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน และกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อหรือประกอบอำชีพ 
  8. ประเมินผลกำรพัฒนำทักษะกำรแข่งขัน ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 เพ่ือยกย่องเชิดชูข้ำรำชกำรครู ที่มีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน  
  9. ถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพ 
 

 
 
   

 
  1. ผู้ บริหำร มีวิสั ยทัศน์  มีภำวะผู้ น ำแห่ งกำรเปลี่ ยนแปลง มีกำรเสริมพลั งอ ำนำจ 

(Empowerment) ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มสมรรถนะ 
  2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ ในกำรปฏิบัติงำน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  
  3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำง พัฒนำ ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้  

และเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
  4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ภำษำไทย ภำษำพ้ืนถิ่น 

และภำษำที่สำม อย่ำงมีทักษะในโลกแห่งกำรสื่อสำรไร้พรมแดน 
  5. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมสำมำรถ มีรูปแบบในกำรจัดกำรควำมรู้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

  แนวทางการพัฒนา 

   มาตรการที่ 1  การส่งเสริมด้านคุณภาพครูในระดับปฐมวัย 
  เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้ตระหนัก

และส่งเสริมให้ครูมีบุคลิกภำพที่ดี มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์ ให้เด็กมีพัฒนำกำร             
ทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ รู้จักเด็กเป็นรำยบุคคลและสร้ำงโอกำสให้เด็กทุกคนได้รับประสบกำรณ์           
ที่เหมำะสมกับวัย  
   

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ 

องค์ประกอบส าคัญของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ 
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แนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560 โดยมีกำรวิเครำะห์หลักสูตร ออกแบบและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้  จัดท ำแผน                  
กำรจัดประสบกำรณ์ และมีกำรประเมินพัฒนำกำรสอดคล้องกับสภำพบริบทและควำมต้องกำรของเด็ก 
  2. พัฒนำบุคลิกภำพของตนเองให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี ได้แก่ มีควำมรักเด็ก พูดจำสุภำพ             
มีอำรมณ์แจ่มใส มีเหตุผล และมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
  3. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเด็กเป็นรำยบุคคล ครอบคลุมในหลำยประเด็น ได้แก่ ประวัติ
ส่วนตัว  ครอบครัว เพ่ือน จุดเด่น จุดด้อย ควำมสำมำรถพิเศษ เพ่ือส่งเสริมพัฒนำ / ช่วยเหลือเด็กได้ตรงตำม
เป้ำหมำยและตรงตำมควำมถนัดควำมสนใจของเด็กแต่ละคน 
  4. เลือกใช้เทคนิคและกระบวนกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่ เหมำะสมกับเด็กและบริบทของ
สถำนศึกษำ  ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
แนวทำง PBL , มอนเตสซอรี  , Active learning, 
Project Approach , High  Scope,กิ จ ก ร ร ม บ้ ำ น
นักวิทยำศำสตร์น้อย , สะเต็มศึกษำนวัตกรรมจิต
ศึกษำและแนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอ่ืน ๆ                                             
  5. ผลิตสื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เพ่ือน ำมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย
อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยครูมีกำรประเมินกำรใช้สื่อ
กำรสังเกตเด็กในกำรร่วมกิจกรรม 
  6. มีกระบวนกำรวัดผลและประเมินพัฒนำกำรเด็กอย่ำงครอบคลุมครบทุกด้ำน ใช้เครื่องมือ
ที่สอดคล้องกับกิจกรรมและพัฒนำกำรเด็กแต่ละด้ำน  มีกำรสังเกตพฤติกรรมเด็กรำยบุคคลทั้งกำรร่วม
กิจกรรมกลุ่ม  เดี่ยว กำรเล่น หรือกำรท ำกำรบ้ำนของเด็ก 
  7. ประสำนควำมร่วมมือกับครอบครัว ผู้ปกครองในกำรร่วมกันพัฒนำเด็กทุกคนมี                  
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลเด็กในขณะเรียน เล่น และอยู่ที่บ้ำน 

 8. มีกำรพัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรปฏิบัติงำนและด้ำนคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
ได้แก่ เข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน กำรศึกษำต่อ กำรจัดท ำผลงำนวิชำกำร กำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
PLC กำรเข้ำค่ำยคุณธรรม และกำรปฏิบัติตนตำมหลักศำสนำ 

  มาตรการที่ 2  ส่งเสริมด้านคุณภาพครูในระดับประถมศึกษา 
  เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักให้ข้ำรำชกำรครู ส่งเสริมพัฒนำตนเอง เป็นผู้มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

  แนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  จัดให้มีกำรวิเครำะห์หลักสูตร               
เพ่ือน ำไปจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง นักเรียน
สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ถูกต้อง และมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ 
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  2. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลที่ครอบคลุมด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ จุดเด่น จุดด้อย
และมีกำรช่วยเหลือ โดยให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ   
  3. ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เพ่ือพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และศึกษำสภำพปัญหำของ
นักเรียนอย่ำงแท้จริง   
  4. ให้กำรช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภำพสูงให้ได้รับ 
กำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพ ด้วยวิธีกำรหลำกหลำยและกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
  5. มีกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยวิธีกำรหลำกหลำย  
ได้แก่ กำรศึกษำต่อ กำรอบรม สัมมนำ 
กำรศึกษำดูงำน กำรท ำงำนวิจัยในชั้น
เรียน กำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  
และกำรจัดประชุม PLC   
  6. จัดกำรเรียนรู้โดยจัด
กิจกรรมพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะและ
สมรรถนะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 R และ 8 C   
  7. ผลิต จัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย ครอบคลุม สื่อประเภทวัสดุ สื่อประเภท
อุปกรณ์ สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีกำร และสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ และน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกำรวัดผลประเมินผลในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   

 8. ใช้กระบวนกำร Active Learning ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เน้นบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐำน เพ่ือฝึกทักษะหรือพัฒนำนักเรียนให้เกิด              
กำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 9. เข้ำร่วมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning 
Community) เ พ่ื อเสริ มสร้ ำงคว ำม เ ข้ ม แข็ ง ในก ำรปฏิ บั ติ ง ำ น                    
และกำรแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้                      

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
  10. จัดกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ให้นักเรียนเกี่ยวกับกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกอุบัติเหตุ ภัยจำกโรคติดต่อ และภัยจำกเทคโนโลยี 
(สื่อออนไลน์) 
  11. ใช้กระบวนกำรวัดผล ประเมินผลให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
และเป้ำหมำยของหลักสูตร โดยครูใช้วิธีกำร และเครื่องมือในกำรวัดผล ประเมินผล ที่มีควำมเที่ยงตรง 
ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด 

  มาตรการที่ 3  การส่งเสริมด้านคุณภาพครูระดับมัธยมศึกษา 
  เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักให้ข้ำรำชกำรครู ส่งเสริมพัฒนำตนเอง เป็นผู้มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
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แนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประกอบด้วย หลักสูตรเลือกเสรี 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนำนักเรียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง 
  2. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลที่ครอบคลุมด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ จุดเด่น จุดด้อย 
ของนักเรียน และส่งเสริมให้มีกำรช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และแก้ไขปัญหำนักเรียน
อย่ำงเป็นระบบ ทั้งนี้ครูควรมีกำรประสำนควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้น ำชุมชน โรงพยำบำล สถำนีต ำรวจ 
  3. มีกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยวิธีกำรหลำกหลำย  
ได้แก่ กำรศึกษำต่อ กำรอบรม สัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน กำรจัดท ำผลงำน              
ทำงวิชำกำร และกำรจัดประชุม PLC    
  4. ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะและสมรรถนะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 3 R และ 8 C   
  5. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำนักเรียนให้มีทักษะกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียน
เรียนรู้วิธีกำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้อ่ืน และส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำมที่ดี  
เช่น กิจกรรมสภำนักเรียน กิจกรรมโครงงำน  กิจกรรมฝึกอำชีพ 
  6. ผลิต จัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย ครอบคลุม สื่อประเภทวัสดุ สื่อประเภท
อุปกรณ์ สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีกำร และสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ และน ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรม            
กำรเรียนกำรสอนโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกำรวัดผลประเมินผลในแต่ละกลุ่มสำระ            
กำรเรียนรู้ 
  7. จัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนได้ส ำรวจควำมถนัด และควำมสนใจของตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในกำรตัดสินใจศึกษำต่อหรือกำรประกอบอำชีพ 
  8. ใช้กระบวนกำร Active Learning ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระ           
กำรเรียนรู้ซึ่ง Active Learningเป็นกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดกำรสร้ำงสรรค์ทำงปัญญำ 
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนกำรเรียนรู้มำกกว่ำเนื้อหำวิชำ เพ่ือช่วยให้นักเรียนสำมำรถเชื่อมโยง
ควำมรู้ หรือสร้ำงควำมรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยกำรลงมือปฏิบัติจริงผ่ำนสื่อหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มี
ครูผู้สอนเป็นผู้แนะน ำ กระตุ้น หรืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ 
  9. เข้ำร่วมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community) เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรปฏิบัติงำน และกำรแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
  10. ใช้กระบวนกำรวัดผล ประเมินผลให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มำตรฐำน  
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยของหลักสูตร   
  11. จัดท ำเครื่องมือวัดผลประเมินผลนักเรียนครอบคลุมทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ควรค ำนึงถึง                 
ควำมแตกต่ำงของนักเรียน  และด ำเนินกำรซ่อมเสริมนักเรียนทุกครั้งเมื่อพบปัญหำไม่ปล่อยผ่ำนไป 
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  12. จัดกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ให้นักเรียนเกี่ยวกับกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบ
ต่ำง ๆ เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกอุบัติเหตุ  ภัยจำกโรคติดต่อ และภัยจำก
เทคโนโลยี (สื่อออนไลน์) 

  กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล   
1. ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรประพฤติ ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณ

แห่งวิชำชีพ และศำสนำที่ตนนับถือ 
2. ก ำกับ ติดตำม กำรส่งเสริม พัฒนำ หลักสูตร เพ่ือพัฒนำพัฒนำกำรของเด็กทั้ง 4 ด้ำน /

ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ คิดสร้ำงสรรค์ และคิดแก้ปัญหำอย่ำงรอบคอบมีสติ โดยใช้นวัตกรรม 
หรือใช้เทคนิค วิธีกำรอ่ืน ๆ หลำยๆ วิธี ผสมผสำน ตำมควำมแตกต่ำงของนักเรียน 
 3. ก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดประสบกำรณ์ เพ่ือพัฒนำพหุปัญญำของ
นักเรียน โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน ศึกษำนิเทศก์ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศกำรศึกษำ 
  4. ก ำกับ ติดตำม กำรช่วยเหลือ พัฒนำนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ครอบคลุม               
ทุกประเภทควำมต้องกำร 
  5. ก ำกับ ติดตำม กำรวัดและประเมินผลพัฒนำกำร ทบทวนกำรปฏิบัติงำน และสรุป
รำยงำนผลกำรจัดประสบกำรณ์แก่เด็ก 
.   6. ประเมินควำมสำมำรถในกำรสร้ำง/พัฒนำ นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำน เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำสมรรถนะประจ ำสำยงำน 
  7. ประเมินผลกำรสร้ำง/พัฒนำ กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรสร้ำงเครือข่ำย ชุมชนแห่ง              
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ   
  8. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรท ำงำน และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  9. ถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน 
 

 
 

    
 
   

  1. กำรส่ง เสริมด้ำนกำยภำพของห้องเรียน เป็นกำรจัดบรรยำกำศ และกำรจัด
สภำพแวดล้อมในชั้นเรียนที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรจัดประสบกำรณ์และกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
  2. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์               
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ออกแบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอคคล้องกับพัฒนำของเด็ก และส่งเสริม           
กำรเรียนรู้ของผู้เรียน มีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก และมีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย สอดคล้องกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของผู้เรียน  

3. ห้องเรียนคุณภาพ 

องค์ประกอบส าคัญของห้องเรียนคุณภาพ 
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  3. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีกำรออกแบบ และผลิตสื่อ นวัตกรรม             
ที่ช่วยสร้ำงควำมสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษำ ตลอดจนช่วยสร้ำงเสริมควำมมีระเบียบ วินัยให้แก่ผู้เรียนอย่ำงเป็น
รูปธรรม มีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ 
  4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้
นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่ เข้มแข็ง คุณภำพชีวิตที่ดี  มีทักษะ                
กำรด ำรงชีวิต และรอดพ้นจำกวิกฤติทั้งปวง 

แนวทางการพัฒนา 

  มาตรการที่ 1  การส่งเสริมด้านกายภาพห้องเรียนปฐมวัย 
เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ให้ควำมตระหนักและเสริมสร้ำง
สภำพห้องเรียนให้สะอำด ปลอดภัย ปรำศจำกสิ่งรบกวน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศให้เอ้ือตอ                  
กำรเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย ท ำให้กระบวนกำรเรียนกำรสอนด ำเนินไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและช่วยสร้ำงควำมสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษำ ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมมีวินัยให้กับเด็ก ท ำให้เด็ก
รู้สึกอบอุ่นและมีควำมสุขที่ได้มำโรงเรียน  

  แนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดบรรยำกำศภำยในห้องเรียนและบริเวณโดยรอบให้มีควำมสวยงำม สะอำดเป็นระเบียบและ
ปลอดภัยตำมเกณฑ์ห้องเรียนคุณภำพระดับปฐมวัยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
  2. จัด สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส ำหรับเด็กให้เพียงพอ ได้แก่ มีชั้นวำงสิ่งของ หรือตู้ส ำหรับเก็บ
อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเด็ก จัดโต๊ะ เก้ำอ้ีที่เหมำะสมตำมวัย โดยจัดเป็นระเบียบสวยงำมและอยู่ใน              
สภำพพร้อมใช้งำนได้ดี 
  3. จัดให้มีบริเวณหรือพ้ืนที่ที่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก ส ำหรับกลุ่มใหญ่                 
กลุ่มย่อยและรำยบุคคลรวมทั้งจัดให้มีสนำมเด็กเล่นที่แข็งแรงปลอดภัย 
  4. จัดห้องเรียนให้มีมุมประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 4 มุมได้แก่ มุมบทบำทสมมุติ มุมหนังสือ             
มุมบล็อก มุมวิทยำศำสตร์ ฯ และภำยในแต่ละมุมมีสื่อของเล่นหลำกหลำยที่เพียงพอกับจ ำนวนเด็ก 
  5. จัดให้มีพ้ืนที่จัดแสดงผลงำนของเด็ก ที่เก็บแฟ้มผลงำน เครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กและครู
โดยจัดเก็บอย่ำงเป็นระเบียบ  
  6. จัดให้มีป้ำยนิเทศ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีข้อตกลงประจ ำห้อง มีป้ำยนิเทศ
สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ มีป้ำยสมำชิก ป้ำยสถิตินักเรียน ซึ่งอยู่ในสภำพดีและเป็นปัจจุบัน 
  7. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำนักเรียน   
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้นักเรียนรอดพ้นวิกฤติทั้งปวง 

  มาตรการที่ 2  การส่งเสริมด้านกายภาพห้องเรียนระดับประถมศึกษา 
  เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนัก ให้ผู้บริหำรและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน             
ในสถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพของห้องเรียนให้มีควำมสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย 
จัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ และส่งเสริมให้ข้ำรำชครูมีกำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรปฏิบัติตนให้
เหมำะสมในกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
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  แนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดห้องเรียน และบริเวณรอบห้องเรียน ให้สะอำด มีกำรจัดโต๊ะ เก้ำอ้ี ชั้นวำงสิ่งของ           
จัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเน้นเรื่องควำมปลอดภัยของนักเรียนเป็นส ำคัญ            
ทั้งนี้เป็นไปตำมเกณฑ์ห้องเรียนคุณภำพระดับประถมศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 
  2. สร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำดของห้องเรียนอยู่เสมอ 
  3. สร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียนให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง จัดมุมประสบกำรณ์           
ต่ำง ๆ และป้ำยนิเทศ รวมทั้งจัดให้มีแสงสว่ำงเพียงพอ เพ่ือให้นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุขและสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติมในเรื่องที่ตนสนใจ 
  4. พัฒนำบุคลิกภำพของครู เพ่ือให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน ได้แก่ กำรแต่งกำย กำรพูด 
กำรวิเครำะห์และใช้เหตุผลตัดสินปัญหำ กำรควบคุมอำรมณ์  และกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

  มาตรการที่ 3  การส่งเสริมด้านกายภาพห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำด้ำนกำยภำพ
ของห้องเรียนให้มีควำมสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย จัดบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้         
และส่งเสริมให้ครูมีกำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรปฏิบัติตนให้เหมำะสมเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

  แนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดบริเวณภำยในและบริเวณรอบห้องเรียนให้มีควำมสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย
สวยงำม  มีควำมปลอดภัยและมีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมเกณฑ์ห้องเรียนคุณภำพ            
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
  2. จัดห้องเรียนให้มี สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ป้ำยนิเทศ และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวก             
แก่ครูและนักเรียนตำมควำมเหมำะสมและห้องเรียนควรมีแสงสว่ำงเพียงพอ 
  3. พัฒนำบุคลิกภำพของครู ให้เหมำะสมในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียนได้แก่ กำรแต่งกำย 
กำรพูด กำรควบคุมอำรมณ์ กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และกำรปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล   
  1. ก ำกับ ติดตำม กำรพัฒนำและยกระดับห้องเรียนคุณภำพระดับปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง           
โดยผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
  2. ก ำกับ ติดตำม กำรพัฒนำและยกระดับห้องเรียนคุณภำพระดับประถมศึกษำ               
อย่ำงต่อเนื่องโดยผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
  3. ก ำกับ ติดตำม กำรพัฒนำและยกระดับห้องเรียนคุณภำพระดับมัธยมศึกษำตอนต้น            
อย่ำงต่อเนื่องโดยผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
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  4. ประเมินผลกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  
เพ่ือยกย่องเชิดชูห้องเรียนที่มีคุณภำพ และสรุปผลกำรกำรด ำเนินงำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  5. ประเมินผลกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพระดับสถำนศึกษำ เพ่ือทบทวนกำรปฏิบัติงำน               
และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
  6. ถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ห้องเรียนคุณภำพระดับประถมศึกษำ 
 

 
 

 
 
1. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ที่มีกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่

สอดคล้องกับบริบท และควำมเปลี่ยนแปลงของสังคม 
2. ระบบฐำนข้อมูลส ำคัญของสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 

และบริบทของชุมชน และสังคมแวดล้อม 
3. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มี

ควำมเข้มแข็ง 
4. ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพ่ือส่งเสริม

กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึง  
5. กำรนิเทศภำยในที่มีคุณภำพ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ควำมช่วยเหลือครูในสถำนศึกษำให้

ประสบควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก  

    แนวทางการพัฒนา 

  มาตรการ  ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ยึดหลักธรรมำภิบำล น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)มำพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม            
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณ
สถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ  

     แนวทางการด าเนินการ 
 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผู้น ำ เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรท ำงำน และเป็นผู้น ำใน                
กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 2. จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ที่สอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนกำรศึกษำชำติ นโยบำยหน่วยงำนต้นสังกัด  
 3. จัดระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนทั้ง 4 งำนให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งมีมอบหมำย
ผู้รับผิดชอบแต่ละงำน ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 

4. สถานศึกษาคุณภาพ 

องค์ประกอบส าคัญของสถานศึกษาคุณภาพ 
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 4. จัดท ำแผนพัฒนำอำคำรสถำนที่ โดยค ำนึงถึงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้และกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำ 
 5. แต่งตั้งค ำสั่งผู้รับชอบงำนบริหำรและผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมทุกกิจกรรมของ
สถำนศึกษำรวมทั้งมีกำรนิเทศ ก ำกับติดตำมงำนอย่ำงเป็นระบบ 
 6. จัดระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และจัดท ำ 
Big Data ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                       
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1   
 7. ส่งเสริมสนับสนุนห้องเรียนทุกห้องให้เป็นห้องเรียนคุณภำพ ตำมเกณฑ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1      
 8. สร้ำงเครือข่ำยทำงกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทั้งผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ ชุมชน 
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน 
 9. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 10. จัดท ำมำตรกำรควำมปลอดภัยด้ำนต่ำง ๆ เช่น ภัยจำกธรรมชำติ ภัยจำกอุบัติเหตุ               
ภัยจำกกำรระบำดของโรคติดต่ออันตรำย เช่น เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 11. จัดท ำระบบกำรรำยงำนและก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนข้อมูลต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ 
อย่ำงเป็นปัจจุบัน ทันเวลำ และถูกต้องสมบูรณ์ 
 

  กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
  1. ก ำกับ ติดตำม กำรพัฒนำสถำนศึกษำคุณภำพโดยผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ และคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
  2. ประเมินผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำคุณภำพระดับกลุ่มโรงเรียน เพ่ือกำรพัฒนำตำมเกณฑ์
สถำนศึกษำคุณภำพ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
  3. ประเมินผลกำรพัฒนำสถำนศึกษำคุณภำพระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม 
เขต 1 เพ่ือยกย่องเชิดชูสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ และสรุปผลกำรกำรด ำเนินงำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  4.  ถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) แนวทำงสู่ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
 
  
 
 
  
  1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำน มีผลกำรประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ         
ในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (KRS) อยู่ในล ำดับที่ 1-10 มีผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ของ สพฐ. ประจ ำปี (ARS) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำร
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมำตรฐำน และ มีผลกำรประเมิน

5. ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาคุณภาพ 

องค์ประกอบส าคัญของส านักงานเขตพื นที่การศึกษาคุณภาพ 
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คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 ขึ้นไป 
 2. มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) และกำรเสริมพลังอ ำนำจ (Empowerment) 
เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. สร้ำงสังคมอุดมสุข ประกอบด้วย กำรมีระเบียบวินัย กำรเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัย 
สวัสดิกำรของบุคลำกร กำรใช้และเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  

  มาตรการที่ 1 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  เป็นกำรพัฒนำองค์กรให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ ผ่ำนกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และกำรใช้
แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรงำน บนหลักธรรมำภิบำล และกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

  แนวทางการด าเนินการ 
  1. จัดโครงสร้ำงองค์กรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก ำหนด และมีกำรกระจำยอ ำนำจ 
(Decentralization) ในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมล ำดับขั้นของกรอบภำระงำน 
  2. สื่อสำร สร้ำงกำรรับรู้  นโยบำยและเป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ใหผู้มีสวนเกี่ยวของไดน ำไปเป็นกรอบแนวคิด ทิศทำง และแนวทำงในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
  3. น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ โดยกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี โครงกำร และกิจกรรม
ต่ำง ๆ ตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนด 
  4. วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และควำมต้องกำร
ซึ่งมีลักษณะโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  5. เสริมพลังอ ำนำจ (Empowerment) ในกำรท ำงำนให้กับบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง  

  มาตรการที่ 2  สร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)              
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
  เป็นกำรสร้ำงหรือประยุกต์ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Technology)                
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ 

  แนวทางการด าเนินการ 
  1. น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ          
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ กำรบริหำรงำน และกำรตัดสินใจทั้งระบบ มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้  
  2. สร้ำงคลังนวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้ และมีกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management :KM) 
  3. สร้ำงเครือข่ำยชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  4. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ (Big Data) เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นระบบ เชื่อมโยง 
พร้อมใช้ และเป็นปัจจุบัน 
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  5. สร้ำงช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร รวมทั้ง
ระบบกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ในทุกช่องทำง 

  มาตรการที่ 3  ประสาน พัฒนา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  มุ่งส่งเสริมกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง มีกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย              
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ มีกิจกรรมสร้ำงแรงจูงใจและกระตุ้นให้เครือข่ำยด ำเนิน
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง   

  แนวทางการด าเนินการ 
  1. สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และควำมรับผิดชอบร่วมกันในองค์กร  ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
รำยละเอียดงำน และปฏิทินปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
  2. สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน ให้เกิดขึ้นในทุกระดับของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
  3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในรูปแบบเครือข่ำย ได้แก่ กลุ่มโรงเรียน ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน            
มีกำรบูรณำกำรงำน คณะท ำงำน ทีมงำนในทุกระดับ เพ่ือมุ่งพัฒนำงำนร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง 

  มาตรการที่ 4  จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการจัดการศึกษา และรายงาน 
  เป็นกำรพัฒนำมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธ์ โดยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
เน้นกำรประเมินตำมเป้ำหมำย และตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร   

  แนวทางการด าเนินการ 
  1. มีกำรก ำกับ ติดตำม ภำระงำน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และระดับสถำนศึกษำ 
  2. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเทยีบค่ำเป้ำหมำย ในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ และประสิทธภิำพ
สูงขึ้น 
  3. มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย จุดเนน แผนงำน/ โครงกำร ต่อหนวยงำน            
ที่เก่ียวของและสำธำรณชนให้ไดรับทรำบ ผำนทุกช่องทำงกำรสื่อสำร 

 การก ากับ ติดตามและประเมินผล 
  1. ก ำกับ ติดตำม ควำมกำวหน้ำ ของกำรด ำเนินงำน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
  2. ก ำหนดใหมีกำรรำยงำนผลควำมกำวหนำของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  โดยพิจำรณำ
จำกผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกับเปำหมำยที่ก ำหนด จ ำนวน 2 ครั้ง ระหว่ำงด ำเนินกำร และ สิ้นสุด               
กำรด ำเนินกำร    
  3. ทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน ของกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณภำพ เพ่ือน ำ         
สู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 อย่ำงไรก็ตำม จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น พบว่ำ กำรจะขับเคลื่อนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ไปสู่ “นครแห่งคุณภำพและนวัตกรรมกำรศึกษำ” ได้นั้น ต้องอำศัย             
ควำมร่วมมือ และตระหนักในควำมส ำคัญร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ           
ที่เป็นผู้น ำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดกำรพัฒนำทั้งด้ำน นักเรียนคุณภำพ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำคุณภำพ 
ห้องเรียนคุณภำพ สถำนศึกษำคุณภำพ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณภำพ โดยต้องมีแนวทำง             
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กำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกัน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบ เพ่ือสร้ำง
กรอบแนวคิด ควำมก้ำวหน้ำให้แก่ผู้บริหำรในกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง เสริมสร้ำงสมรรถนะ             
ให้ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรสอบแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนำทักษะศตวรรษที่ 21 แก่ผู้ เรียน                
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้น ้อมน ำพระบรม                
รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 บูรณำกำรและน ำสู่กำรปฏิบัติภำยใต้บริบทของส ำนักงำน              
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ก ำหนดนโยบำย นครปฐม : นครแห่งคุณภำพและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
ซึ่งมีทิศทำงกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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ทิศทางการจัดการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

 
 
  
 
 
 N     New Normal  รูปแบบวิถีใหม่ 
 P   PLC (Professional Learning Community  พลังชุมชนแห่งการเรียนรู้) 
 T  Technology & Innovation เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 1     เป็นหนึ่ง สู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
  วิสัยทัศน ์

มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่คุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา ปณิธาน 

นครปฐม เขต 1 นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา 

NPT 1 



แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 60 

 

พันธกิจ 
1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรสร้ำง              

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะ

ด้ำนภำษำและกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
5. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคแก่ผู้เรียนอย่ำงท่ัวถึงและเท่ำเทียม 
6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำทุกระดับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

เพ่ือพัฒนำสู่Thailand 4.0  
8. ส่งเสริมกำรร่วมมือรวมพลังทุกภำคส่วนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

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

 
 

 1. ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชำติมี
คุณธรรมจริยธรรมมีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริตมัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
 2. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพด้วยนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
ที่เหมำะสมมีทักษะกำรแข่งขันในเวทีสำกล 
 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมมีควำมรู้มีทักษะ                  
มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย                

เป้าประสงค ์

ค่านิยม : QUALITY 
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มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี                
(Global Citizen) พร้อมก้ำวสู่กำรแข่งขัน 
 4. ผู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้มีควำมรู้และจรรยำบรรณ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 5. ประชำกรวัยเรียนทุกคน (ปกติพิกำรด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ได้รับโอกำส 
ในกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียมและมีคุณภำพ 
 6. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีคุณภำพได้มำตรฐำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพใช้งำนวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรและคุณภำพกำรศึกษำ
โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 
 
 

1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
2. จัดกำรศึกษำเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. พัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. จัดกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
5. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 :  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

จุดเน้น 
1.1 พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมืองมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์

1.2  เร่งรัดพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ และโรคอุบัติใหม่  

กลยุทธ์ที่ 2 : จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 จุดเน้น 
 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนด้ำนภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนดิจิทัล และด้ำนกำรคิดวิเครำะห์เพ่ือเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 
 
 

   กลยุทธ ์
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
จุดเน้น  

  3.1 พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  3.2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพด้ำนวิชำกำร ตำมควำมสำมำรถ ควำมสนใจ  
เพ่ือรองรับหลักพหุปัญญำ (Multiple Intelligences) 
  3.3 พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีทักษะและสมรรถนะมี
ควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และยกจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

กลยุทธ์ที่ 4 : จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 

จุดเน้น      
 4.1 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
  4.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 5 : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 จุดเน้น 
 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

กลยุทธ์ที ่6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จุดเน้น 
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และยึดหลักธรรมำภิบำล

ในกำรบริหำรจัดกำร 
6.2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้ทันสมัยมีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริกำรเป็นหลัก 
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ชำติ ( พ.ศ. 2561 – 2580 ) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กลยุทธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1               
และนครแห่งคุณภำพและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ปี 64 ผู้รับผิดชอบ 

line63 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี วัด 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
จุดเน้น 1.1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำม
รักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข           
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ มีอัตลักษณ์(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ)           
มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรี             
มีวินัย และรักษำศีลธรรม 

ร้อยละ ร้อยละ
95.52 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

กลุ่มนิเทศฯ 

2.ร้อยละของสถำนศึกษำน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี                 
ศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรม
กำร เรี ยนรู้ ที่ หลำกหลำย เ พ่ือ พัฒนำผู้ เ รี ยน ให้ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสรมิ 

จัด
กำรศึกษำ 

(กระบวนกำร
ลูกเสือด้วย) 

จุดเน้น 1.2 : เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และโรคอุบัติใหม่ 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำม
พร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด          
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน            
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่ำง ๆ               
และโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

ร้อยละ 100 85 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ                 
กำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
 

ร้อยละ n/a 85 90 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

ตัวชี วัดความส าเร็จ 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ปี 64 ผู้รับผิดชอบ 

line63 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี วัด 

กลยุทธ์ที ่2 : จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
จุดเน้น : พัฒนาศักยภาพผู้เรียน(ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านดิจิทัล และด้านการคิดวิเคราะห์)เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร          
มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นใน       
ศตวรรษท่ี 21  

 ร้อยละ 26.86  80   80.00 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสรมิ 

จัด
กำรศึกษำ 

6.จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพตำม 
ควำมถนัดและควำมสำมำรถ (วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ ดนตรี กีฬำ) 

จ ำนวน
ผู้เรียน 

n/a - 50 กลุ่มนิเทศฯ 
 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
จุดเน้น 3.1 : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
7. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพื่อ             
กำรประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่ำงสอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ n/a 80 80 
 

กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

8. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ตำมมำตรฐำน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560 ในระดับดีขึ้นไป (ปฐมวัยทุก
ระดับชั้น)  

ร้อยละ 94.00 80 95.00 กลุ่มนิเทศฯ 
 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตรมีคุณลักษณะอัน        
พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป เพ่ิมขึ้น  

ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึน 

n/a ร้อยละ
ที่

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มนิเทศฯ 

1) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมี     
ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่ำนในระดับ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 94.10 - 95.00 กลุ่มนิเทศฯ 
 

    2) ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมี      
ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่ำนในระดับ
ดีขึ้นไป     

ร้อยละ 99.10 - 99.50 กลุ่มนิเทศฯ 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ปี 64 ผู้รับผิดชอบ 

line63 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี วัด 

10. ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

11. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 มีผล        
กำรประเมินกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน
ผ่ำนในระดับพอใช้ขึ้นไปตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

ร้อยละ กำรอ่ำน
99.00/

กำรเขียน 
97.35 

95 100 กลุ่มนิเทศฯ 

12. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีผล        
กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT)      
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ      
ที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ลดลง  เพ่ิมข้ึน
  

เพ่ิมข้ึน กลุ่มนิเทศฯ 

13.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 
ขึ้นไป เพิ่มข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 

ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ป.6 
ลดลง 
/ม.3 

เพ่ิมข้ึน 
3 วิชำ 

เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน กลุ่มนิเทศฯ 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ
และสื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                
(ผลประเมินภำษำอังกฤษ ป.1 - ม.3 ระดับดีขึ้นไป           
ร้อยละ 90 ขึ้นไปทุกชั้น) 

ร้อยละ >80   89.90  90 กลุ่มนิเทศฯ 

15.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่ม
ทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นเป็นตอน
(Coding) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ 

16. ร้อยละของผู้เรียนในระดับม.ต้น ได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และ
วิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำม
โครงกำร PISA  

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

จุดเน้น 3.2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพด้านวิชาการตามความสามารถความสนใจเพ่ือรองรับหลัก           
พหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
17. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับที่มีควำมเป็นเลิศตำม
หลักพหุปัญญำได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนเต็มตำม
ศักยภำพ 
 - จดักำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมี     
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

ร้อยละ n/a 50 50 กลุ่มนิเทศฯ 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ปี 64 ผู้รับผิดชอบ 

line63 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี วัด 

 - คัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
18.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้และ
บรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ตำมควำมถนัด 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

19.ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับ
กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
ที่สอดคล้องกับแผนควำมต้องกำรของตนเอง (ID plan 
portfolio) 

ร้อยละ 100 50 80 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

20. จ ำนวนของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ตำมแนวทำง STEM ศึกษำ 

ร้อยละ 100 80 100 กลุ่มนิเทศฯ 
 

21. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต 
สำมำรถด ำรง ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขมี 
ควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

22. ร้อยละของผู้เรียนมีผลกำรประเมินสุขภำพกำยและ
สุขภำพจิตตำมเกณฑ์มำตรฐำนแต่ละด้ำนตั้งแต่ร้อยละ 
90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 - 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 
 

จุดเน้น 3.3 : พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะและสมมรรถนะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิตัล และยกจิตวิญญาณความเป็นครู 
23. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ 
กำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรใช้
ดิจิทัลให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ n/a 50 80 กลุ่ม 
พัฒนำครูฯ 

24. ร้อยละของสถำนศึกษำส่งเสริมและพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) กำรสอนดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษทักษะสื่อสำร
ภำษำท่ี 3 สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน 

ร้อยละ 100  - 100  กลุ่มพัฒนำ
ครูฯ/กลุ่ม
นิเทศ ฯ 

25. ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ
โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR)        
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ มีกำรวัด
ประเมิน ผล
บุคลำกร 
85 รำย/
ไม่มีกำร
พัฒนำ 

100 100 กลุ่มนิเทศ ฯ/
กลุ่มพัฒนำ

ครูฯ 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ปี 64 ผู้รับผิดชอบ 

line63 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี วัด 

26. ร้อยละของครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ
ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ร้อยละ - 80 80 กลุม่พัฒนำ
ครฯู 

27. ร้อยละของครูเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน”            
เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะกำรจัดกำร
เรียนรู้ หรือ ผู้อ ำนวยกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 87.91 - 90.00 กลุ่มพัฒนำ
ครูฯ/กลุ่ม
นิเทศ ฯ 

28. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ 
กำรส่งเสริมและพัฒนำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

ร้อยละ  100 100  100  กลุ่มพัฒนำ
ครูฯ/กลุ่ม
นิเทศ ฯ 

29. ร้อยละของครูที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินห้องเรียน
คุณภำพระดับดีมำกข้ึนไป 

ระดับ
คุณภำพ 

95.71  - 90.00 กลุ่มนิเทศฯ 

กลยุทธ์ 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
จุดเน้น 4.1 : เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า 
30. ร้อยละของประชำกรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรที่มี
อำยุถงึเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนชั้น 
ประถมศึกษำปีที่ 1 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

31. ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ได้
ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

ร้อยละ 100  100 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 
32. ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับศึกษำ
ต่อขั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำ 

ร้อยละ 92.19 
 

- 93.00 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 
33 .ร้อยละของผู้ เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 ที่จบ
หลักสูตรได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

ร้อยละ 68.47 - 69.00 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 
34. อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง         กลุ่มส่งเสรมิ 

จัด
กำรศึกษำ 

     34.1 ระดับประถมศึกษำ อัตรำ ไม่มีนร 
ออก

กลำงคัน 

ลดลง ไม่มีนร 
ออก

กลำงคัน 
     34.2 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อัตรำ ไม่มีนร 

ออก
กลำงคัน 

ลดลง ไม่มีนร 
ออก

กลำงคัน 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ปี 64 ผู้รับผิดชอบ 

line63 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี วัด 

35. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
(กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ กลุ่มพิเศษ) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

36. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
(ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) 
ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำเต็มศักยภำพด้วย
รูปแบบที่เหมำะสม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      - พิกำรเรียนรวม 
      - เด็กด้อยโอกำส 
      - เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 

ร้อยละ  
 
 
 

60-69 
60-69 
100 

>80  >80 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

37. ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำย 
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) 

ร้อยละ  n/a 100 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

จุดเน้น 4.2 : :ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ 

38. ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 

ร้อยละ 100  100  100 กลุ่ม DLICT 

39. ร้อยละของสถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ  100 100 100 กลุ่มนเิทศฯ/
กลุ่ม DLICT 

กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จุดเน้น : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

40. ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำปรับปรุงสถำนที่ให้เป็นต้นแบบส ำนักงำน    
สีเขียว (GREEN OFFICE) และมีนโยบำยกำรจัดซื้อ         
จัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่ม
อ ำนวยกำร/
กลุ่มส่งเสรมิ 

จัด
กำรศึกษำ

กลุ่ม
สินทรัพย์ 

41. ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมรู้                
ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 - 100 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ปี 64 ผู้รับผิดชอบ 

line63 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี วัด 

42. ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ         
และควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม (บังคับ)  

ร้อยละ n/a 80 90 กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

43. ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำร เรื่อง           
กำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ  100  - 
 
 
  

100  กลุ่มส่งเสรมิ 
จัด

กำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จุดเน้น 6.1 : ส่งเสริม สนบัสนุนการกระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ 
44. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรกระจำยอ ำนำจ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระตำมแนวทำง     
ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่ม
อ ำนวยกำร/
ทุกกลุ่ม 

45. ร้อยละของสถำนศึกษำได้รับกำรติดตำมพัฒนำ
ส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยใน  

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ 
ฯ 

46. ร้อยละของสถำนศึกษำและหน่วยงำนทุกระดับ
ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชน สังคม ฯลฯ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนครบทั้ง 4 ด้ำน 

ร้อยละ  100 100 100 กลุ่ม
อ ำนวยกำร/ 
ทุกกลุ่ม 

47. ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด มีพฤติกรรม      
ที่ยึดมั่นควำมซื่อสัตย์สุจริต  

ร้อยละ n/a 50 80 กลุ่มนิเทศฯ 

48. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA: Integrity & Transparency 
Assessment) ค่ำคะแนนเพ่ิมขึ้น 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

94.04  > 95 96 กลุ่ม
อ ำนวยกำร/

ทุกกลุ่ม 

49.ร้อยละของสถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA)  

ร้อยละ 36.17 - 80 กลุ่มนิเทศ ฯ 

จุดเน้น 6.2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ เป็นหลัก 
50. จ ำนวนกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

จ ำนวนที่
เพ่ิมข้ึน 

6 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 3 กลุ่ม
อ ำนวยกำร/

ทุกกลุ่ม 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ปี 64 ผู้รับผิดชอบ 

line63 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี วัด 

51.ร้อยละของ สพป.และ สถำนศึกษำพัฒนำให้มี        
ควำมควำมปลอดภัย ทันสมัยยืดหยุ่น คล่องตัวสูงพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ  

ร้อยละ  100 100 100 กลุ่ม
อ ำนวยกำร/

ทุกกลุ่ม 

52. ร้อยละของสพป.และสถำนศึกษำน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรและตัดสินใจทั้งระบบครบ 4 งำน 

ร้อยละ  n/a 82 82 กลุ่ม 
DLICT/    
ทุกกลุ่ม 

53. สพป.และ สถำนศึกษำมีระบบฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ (วิชำกำร ผู้เรียน ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ)
ที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้            
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 100  100 100 กลุ่ม DLICT 

54. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอก
ระดับดีข้ึนไป (ระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ฯ 

55. ผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรตำมเกณฑ์
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ระดับ
คุณภำพ 

ดีเยี่ยม 
(คะแนน 

5) 

ดีเยี่ยม 
 

ดีเยี่ยม 
(คะแนน 
5) ทุกตัว

บ่งชี้) 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร/ 
ทุกกลุ่ม 

56. ผลกำรประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (KRS) ของ สพป.
นครปฐม เขต 1 

ระดับ ระดับ 
มำตรฐำน
ขั้นสูง 
ร้อยละ
93.54 

 ระดับ 
มำตรฐำน
ขั้นสูง 

 

 ระดับ 
มำตรฐำน
ขั้นสูง 

(ร้อยละ
95   

ขึ้นไป) 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร/ 
ทุกกลุ่ม 

57. ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของ
สพฐ.ประจ ำปี (ARS) ของ สพป.นครปฐม เขต 1  

ระดับ
คุณภำพ 

ดีเยี่ยม 
(คะแนน
4.39) 

 ดีเยี่ยม 
 

 ดีเยี่ยม 
(คะแนน 
4.50) 

กลุ่ม
นโยบำย

และแผน / 
ทุกกลุ่ม 

58. ร้อยละของครทูี่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินห้องเรียน
คุณภำพระดับดีมำกข้ึนไป 

ระดับ
คุณภำพ 

95.71 - 90 กลุ่มนิเทศฯ 

59. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลกำรประเมินสถำนศึกษำ
คุณภำพระดับดีมำกข้ึนไป 

ระดับ
คุณภำพ 

13.22  - 50 กลุ่มนิเทศฯ 
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ตัวชี วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ปี 64 ผู้รับผิดชอบ 

line63 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี วัด 

60. ร้อยละของผู้รับริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี     
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งกำรให้บริกำรระดับมำกข้ึนไป 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่ม
อ ำนวยกำร/          
ทุกกลุ่ม 

61. ร้อยละสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำน
อย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท ขนำดและพ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

    - โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล           

    - โรงเรียนร่วมพัฒนำ           

    - โรงเรียนประชำรัฐ (โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี)           

    - โรงเรียนขนำดเล็ก           

62. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรตรวจสอบ     
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและบัญชี พัสดุ มีผล         
กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สพฐ. ก ำหนด            
อยู่ในระดับดีมำกข้ึนไป ร้อยละ 80 

ร้อยละ  n/a  - 80 หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

63. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบภำยใน          
ตำมแผนปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 100 100 100 หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน 

 
 
 
 
 



สพฐ. สพป.นครปฐม เขต 1 หน่วยงานอ่ืน
กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 128,620 28,000 100,620 0
กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 74,600 0 0 74,600
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 23,163,268 21,536,445 1,064,430 562,393
กลยุทธ์ท่ี 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 137,836,379 137,568,549 267,830 0
กลยุทธ์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 88,500 0 88,500 0
กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4,153,005 218,250 3,934,755 0

รวมท้ังส้ิน 165,444,372 159,351,244 5,456,135 636,993

บทท่ี 4

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายกลยุทธ์จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ

กลยุทธ์
งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ (บาท)

โครงการ กิจกรรม งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 74 สรุปงบประมาณรายกลยุทธ์



ล ำดับโครงกำร

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

1 ฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
(162,200) *

รอจัดสรร นางศิริพร
กู้วัฒนะ

กิจกรรม 2.3
หน้า 82

2 ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย เพ่ิมศักยภาพความปลอดภัยใน
โรงเรียน

54,000 18,900 35,100 นายกฤตภาส
จิระรัตน์พิศาล

กิจกรรม 2.4 
หน้า 83

3 ส านักงานสะอาดปราศจากโควิด COVID -  19 19,720 12,920 6,800 นางวิไล 
เรียนทัพ

กิจกรรม 2.6.1
หน้า 84

4 โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน สพป.นครปฐม 
เขต 1

17,900 6,800 6,800 4300 นางศิริพร
กู้วัฒนะ

โครงการ 3
หน้า 87

5 การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา

9,000 9,000 นายประพนธ์
สะสมทรัพย์

กิจกรรม 40.1
หน้า 88

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษา
เพ่ือการแข่งขัน ปีการศึกษา 2564 (100,000.-) *

รอจัดสรร น.ส.สุกฤตภัทร
ใจร่ืน

โครงการ 2
หน้า 93

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 5,600 5,600 น.ส.ณัฐิกา  
สุริยาวงษ์

โครงการ 1
หน้า 99

8 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้

5,520    5,520 น.ส.นิภารัตน์
เช้ือชาย

โครงการ 3
หน้า 102

9 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนสู่เวทีการแข่งขัน

24,560   24,560 น.ส.บงกช
ย้ิมหนองโพธ์ิ

กิจกรรม 4.1
หน้า 103

10 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์
และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

126,800 24,800 102,000 น.ส.นิภารัตน์
เช้ือชาย

โครงการ 7
หน้า 107

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบ The CEFR

65,040 4,480 60,560 นางพัตรา
เมฆประยูร

โครงการ 11
หน้า 110

12 โครงการพัฒนาครูยุค New normal สู่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มทางการศึกษา

6,600 6,600 นายประพนธ์
สะสมทรัพย์

โครงการ 12
หน้า 111

13 โครงการประกวดส่ือวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) เพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID–19) 

38,000 38,000 น.ส.ยุพา  
ทรัพย์อุไรรัตน์

โครงการ 13
หน้า 112

14 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

32,550 32,550 น.ส.บงกช
ย้ิมหนองโพธ์ิ

โครงการ 14
หน้า 112

15 สรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้างเหมาบริการ

24,245 4,445 19,800 น.ส.ชลธิชา
อาภานุรักษ์

กิจกรรม 15.3.2
หน้า 114

16 การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน  2564) และคร้ังท่ี 2 (1 ตุลาคม 2564)

50,000 23,400 1,600 25,000 น.ส.พยงค์
เมืองโคตร

กิจกรรม 15.4
หน้า 114

สรุปงบหน้ำกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564หน้า 75 งบหน้าโครงการ/กิจรรม



ล ำดับโครงกำร

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

สรุปงบหน้ำกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

17 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งครู มีและเล่ือนเวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
 (ว 21/2560)

35,400 11,800 11,800 11,800 นางเสริมสุข
ประดิษฐ์ข า

กิจกรรม 15.5.2
หน้า 115

18 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

126,315 23,735 11,245 73,000 18,335 นางลาวัลย์
ศรีวิเศษ

กิจกรรม 15.6
หน้า 115

19 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

177,600 11,700 40,320 65,220 60,360 นางลาวัลย์
ศรีวิเศษ

กิจกรรม 15.7
หน้า 116

20 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (321,800.-) *

รอจัดสรร นางลาวัลย์
ศรีวิเศษ

โครงการ 16
หน้า 117

21 โครงการการขับเคล่ือนนโนยายสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา 182,800 182,800 นางลาวัลย์
ศรีวิเศษ

โครงการ 17
หน้า 118

22 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 116,800 116,800 นางลาวัลย์
ศรีวิเศษ

โครงการ 18
หน้า 118

23 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

46,600 46,600 นางลาวัลย์
ศรีวิเศษ

โครงการ 19
หน้า 119

24 ขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์แนะแนวประจ าเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

50,000 50,000 น.ส.กุลวิภา
ชีพรับสุข

กิจกรรม 1.4
หน้า 126

25 พัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหาการออกกลางคันของโรงเรียน
ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 (37,000.-) *
              

รอจัดสรร น.ส.กุลวิภา
ชีพรับสุข

กิจกรรม 2.2
หน้า 127

26 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ
เรียนรวม ประจ าปี 2563

172,600 172,600 น.ส.สมพร
ศรีวราสาสน์

โครงการ 5
หน้า 133

27 โครงการการจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

45,230 45,230 น.ส.สุวรรณา
แดงสวัสด์ิ

โครงการ 8
หน้า 136

28 โครงการสร้างจิตส านึกในการลดขยะ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาส่ิงแวดล้อมภายในหน่วยงาน
โรงเรียนและชุมชน

88,500 300 5,000 83,200 น.ส.กุลวิภา
ชีพรับสุข

โครงการ 1
หน้า 143

29 โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
ปีงบประมาณ  2564 ( ก.ต.ป.น.)

46,200 3,000 23,200 20,000 น.ส.พชรพรรณ
นิมิตม่ัน

โครงการ 2
หน้า 147

30 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 49,800 25,400 18,400 6,000 นางพัตรา  
เมฆประยูร

โครงการ 4
หน้า 149

31 โครงการการนิเทศเพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 135,240 25,000 31,800 78,440 น.ส.ณัฐิกา  
สุริยาวงษ์

โครงการ 5
หน้า 150

32 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ 43,050 3,300 4,250 35,500 นางจรรยาพร
ยอดแก้ว

โครงการ 8 
หน้า 153

33 โครงการขับเคล่ือนนโยบายส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สู่เป้าหมายอย่างวิถีใหม่ วิธีคุณภาพ

298,670 27,970 270,700 น.ส.สุพิชฌาย์
นราทอง

โครงการ 9
หน้า 153

34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 216,000 48,000 24,000 72,000 72,000 นางวิไล 
เรียนทัพ

กิจกรรม 10.1
หน้า 155

35 สานสัมพันธ์คุยกันพุธเช้าวันพุธ 20,595 1,875 9,360 9,360 นางวิไล 
เรียนทัพ

กิจกรรม 10.2
หน้า 156

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564หน้า 76 งบหน้าโครงการ/กิจรรม



ล ำดับโครงกำร

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

สรุปงบหน้ำกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำร/กิจกรรมและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

35 ขับเคล่ือนการตรวจสอบภายในหน่วยงานและสถานศึกษา 
ประจ างบประมาณ พ.ศ.  2564

7,200 7,200 นางสมหมาย 
ดอกจันทน์

กิจกรรม 10.10
หน้า 159

36 โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

18,000 18,000 น.ส.อุษา
ใหญ่ไล้บาง

โครงการ 14
หน้า 165

37 งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  

 -งบประจ ำ (บริหำรจัดกำรส ำนักงำน/ค่ำสำธำรณูปโภค 2,500,000 500,000 300,000 1,000,000 700,000 นางกฤษณี กิจกรรม 15.1

และอ่ืนๆ (รอจัดสรร 1,700,000.-)  เหล็กอ่ิม หน้า 167

 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว สพป.นครปฐม เขต 1 (4 คน)
 -งบส ำรองเพ่ือด ำเนินกำรตำมนโยบำย ผอ.สพป.นครปฐม
เขต 1/ด ำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วน

600,000 100,000 300,000 200,000 นางสมพร
เมืองแป้น

กิจกรรม 15.3
หน้า 168

5,456,135 820,505 704,035 2,231,070 1,700,525 

หมายเหตุ * สพป. นครปฐม เขต 1 จะจัดหาแหล่งงบประมาณให้ภายหลัง

รวมท้ังส้ิน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564หน้า 77 งบหน้าโครงการ/กิจรรม



กลยุทธ์ท่ี 1   การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

 
               เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่าง ๆ และโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น
       1.2.2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

       1.2.1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 

    จุดเน้น :  1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    จุดเน้น : 1.2 เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และโรคอุบัติใหม่

  มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

        มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

       1.1.1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
               เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ 
               (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี

        1.1.2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 

                ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียน    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 78 กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง



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

1 โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน 1 .โรงเรียนในสังกัด 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู รอจัดสรร รอจัดสรร    / ///  / กลุ่มนิเทศ
 คุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 121 แห่ง ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ติดตำมฯ

1.1 กำรผลิตนวัตกรรม  สร้ำงสรรค์คนดี 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.     /  / นำยประพนธ์
    1.1.1 ส่งเสริมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูพัฒนำนวัตกรรม และโรงเรียนมีนวัตกรรม นครปฐม เขต 1 จ ำนวน 121 แห่ง สะสมทรัพย์

สร้ำงสรรค์คนดี และกระบวนกำรส่งเสริมคุณธรรม ได้รับกำรพัฒนำให้มีพฤติกรรม

     1.1.2 โรงเรียนส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกกำรผลิตนวัตกรรม จริยธรรมแก่บุคลำกรและ ท่ีพึงประสงค์
สร้ำงสรรค์คนดี นักเรียนในสังกัดท่ีมีประสิทธิภำพ 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
     1.1.3 คัดเลือกนวัตกรรม  สร้ำงสรรค์คนดี และโรงเรียนมีนวัตกรรม 
            1) ด้ำนบริหำรจัดกำร  5 รำงวัล และกระบวนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
            2) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  5 รำงวัล จริยธรรมแก่บุคลำกรและนักเรียน
    1.1.4 ประกำศผลและส่งผลงำนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกในระดับ ในสังกัดท่ีมีประสิทธิภำพ
เขตตรวจรำชกำรและ สพฐ. ต่อไป
1.2 คุรุชน คนคุณธรรม     /  /
     1.2.1 โรงเรียนส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกคุรุชน คนคุณธรรม
     1.2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ฯ คัดเลือก
            1) ผู้บริหำรโรงเรียน จ ำนวน 5 คน
            2) ครูไม่เกินร้อยละ 10 ของจ ำนวนโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 
15 คน
     1.2.3 ประกำศผลและส่งผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกในระดับเขตตรวจ
รำชกำรและ สพฐ. ต่อไป
1.3 โรงเรียนดี ต้องมีท่ียืน (ระดับ 2 ดำว)     /  //

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 79 กลยุทธ์ท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง



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

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

     1.3.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนด ำเนินกิจกรรมตำมเกณฑ์ของโรงเรียนดี 
ต้องมีท่ียืน

     1.3.2 โรงเรียนสมัครเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกโรงเรียนดี ต้องมีท่ียืน

     1.3.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำฯ ตรวจสอบคุณสมบัติตำมเกณฑ์
เพ่ือรับรำงวัล ระดับ 2 ดำว จ ำนวน 117 โรงเรียน
     1.3.4 ประกำศผลกำรคัดเลือก
1.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติ (มอบเกียรติบัตร) //
     1.4.1 นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี  20   รำงวัล
     1.4.2 คุรุชน คนคุณธรรม   10  รำงวัล
     1.4.3 โรงเรียนดี ต้องมีท่ียืน  117  รำงวัล
1.5  พัฒนำสมรรถนะผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดชอบโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยทดสอบควำมรู้ออนไลน์

//

1.6  ก ำกับ นิเทศ ติดตำม /// /
      1.6.1 ศึกษำนิเทศก์ปฏิบัติกำรนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ผ่ำนกำรนิเทศ
ทำงไกล
      1.6.2 สร้ำงช่องทำงเพ่ือเสนอผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณธรรม
ในโรงเรียน
      1.6.3 สังเครำะห์กิจกรรมพัฒนำคุณธรรมโรงเรียนในสังกัด
1.7 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความรุนแรง ภัยคุกคาม รอจัดสรร รอจัดสรร  ///  ///  ///  /// กลุ่มส่งเสริม
และอุบัติภัยต่างๆ ในสถานศึกษา กำรจัดกำรศึกษำ
2.1 ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรป้องกันยำเสพติด ควำมรุนแรง โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีควำมรู้ (นำงสำวสมพร
กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ ควำมเข้ำใจในเร่ืองของยำเสพติด ศรีวรำสำสน์)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 80 กลยุทธ์ท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง



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

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ และโรคอุบัติใหม่ และภัยคุกคำมต่ำงๆ
     2.1.1 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนถือปฏิบัติตำมมำตรกำรและ 2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีควำม
แนวทำงอย่ำงเคร่งครัด พร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำม
    2.1.2 ก ำกับ ติดตำม และลงพ้ืนท่ีโรงเรียน ในรูปแบบใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อ
2.2 จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนขยำยโอกำส 1. โรงเรียนขยำยโอกำส ควำมม่ันคงของมนุษย์  ///
จ ำนวน 19 โรงเรียน เพ่ือด ำเนินกิจกรรม จ ำนวน 19 แห่ง 3.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน

  2.2.1 นักเรียนแกนน ำขยำยผลลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ 2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ขยำยโอกำส จ ำนวน 19 แห่งได้
          1) จัดค่ำยทักษะชีวิตนักเรียนรวมพลังเด็กและเยำวชน ขยำยโอกำส จ ำนวน 19 แห่ง รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำง
โรงเรียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ สังคมโดยกำรจัดค่ำยทักษะชีวิต
         2) ก ำกับ ติดตำม ดูแล และช่วยเหลือผู้เรียนในกำรแก้ 4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนใน

ปัญหำต่ำงๆ ให้ค ำปรึกษำ ช้ีแนะ และควำมช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์ โรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 19 แห่ง

ทันเวลำ รวมท้ังกำรอบรมบ่มนิสัย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเร่ือง
ยำเสพติด มีลักษณะของผู้น ำท่ีดี
เป็นผู้มีประชำธิปไตย มีคุณธรรม
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนใน
โรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 19 แห่ง 
มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือ
กับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่
ท่ีมีผลกระทบต่อควำมม่ันคง
ของมนุษย์
6.ร้อยละ 100 ของนักเรียนในโรงเรียน

ขยำยโอกำสได้รับกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมผ่ำนกระบวนกำรค่ำย

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 81 กลยุทธ์ท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง



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

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

ทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและ
เยำวชนเพ่ือกำรช่วยเหลือกลุ่ม
เป้ำหมำยทำงสังคม

2.3. ฝึกอบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (162,200) 1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของนำยหมู่ลูกเสือ  รอจัดสรร รอจัดสรร /// กลุ่มส่งเสริมกำรจัด

     2.3.1 แต่งต้ังคณะท ำงำนเพ่ือจัดเตรียมเอกสำร 2.นำยหมู่ลูกเสือ หัวหน้ำหมู่ หัวหน้ำหมู่เนตรนำรี  มีควำมรู้ กำรศึกษำ
     2.3.2 ด ำเนินกำรฝึกอบรมหลักสูตร นำยหมู่ลูกเสือเพ่ือ เนตรนำรีจ ำนวน 121 คน ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร  (นำงศิริพร กู้วัฒนะ)

พัฒนำทักษะชีวิต ลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
     2.3.3 สรุปและรำยงำนผล คุณธรรม จริยธรรม  ให้กับลูกเสือ  

เนตรนำรีในหมู่ของตนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
2. ร้อยละ 100 ของนำยหมู่ลูกเสือ 
หัวหน้ำหมู่เนตรนำรี มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและมีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อควำมม่ันคง 
3. ร้อยละ 100 ของนำยหมู่ลูกเสือ 
หัวหน้ำหมู่เนตรนำรี มีทักษะ
พ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต 
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข  มีควำมยืดหยุ่น
ทำงด้ำนควำมคิด  สำมำรถท ำงำน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  ภำยใต้สังคมท่ีเป็น
พหุวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 82 กลยุทธ์ท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง



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

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

2.4. ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย เพ่ิมศักยภาพความปลอดภัยในโรงเรียน 1.ผู้แทนกลุ่มโรงเรียนและภำคส่วน 1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีมีแผน 54,000 54,000  ///  /// กลุ่มส่งเสริมกำรจัด

     2.4.1 จัดท ำมำตรกำรควำมปลอดภัยของโรงเรียน วิเครำะห์ ท่ีเก่ียวข้องจ ำนวน  35 คน สอดรับกับมำตรกำรป้องกันแก้ไข กำรศึกษำ
ควำมเส่ียงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจำกสภำพแวดล้อม 2. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจำก (นำยกฤตภำส  
 ในภำพรวม ของท้องถ่ิน 3. นักเรียนทุกคนในสังกัด สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ จิระรัตน์พิศำล)
    2.4.2 จัดประชุมผู้แทนกลุ่มโรงเรียนและภำคส่วนท่ีเก่ียวข้อง สพป.นครปฐม เขต 1 2.ร้อยละ 90 ของอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

เพ่ือก ำหนดมำตรำป้องกัน แก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย  และภัยจำกสภำพแวดล้อม
และภัยจำกสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ ของสถำนศึกษำ ลดลง
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถ่ิน
    2.4.3 ประกำศใช้มำตรกำรเพ่ือป้องกัน แก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และภัยจำกสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ
จัดประชุมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในมำตรกำรควำมปลอดภัย
และก ำหนดกิจกรรมสนับสนุนมำตรกำรหลักและมำตรกำรเสริมตำม
บริบทของแต่ละโรงเรียน
2.5 รณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  นักเรียนทุกคนในสังกัด 1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีควำมสนใจ 5,000 5,000 /// กลุ่มส่งเสริมกำรจัด

ประจ าปี 2564  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค สพป.นครปฐม เขต 1 เข้ำร่วมกับกิจกรรมและตระหนัก กำรศึกษำ
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รู้เร่ืองควำมรักอย่ำงสร้ำงสรรค์ (นำยกฤตภำส  
   2.5.1 ประกวดผลงำนภำพถ่ำยและค ำคมประกอบภำพ 2.ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีควำม จิระรัตน์พิศำล)
 ในหัวข้อ “รักอย่ำง  มีควำมหมำย  วำเลนไทน์สร้ำงสุข” เข้ำใจ  ในควำมรักในรูปแบบท่ี
   2.5.2 คัดเลือกผลงำน และมอบรำงวัล หลำกหลำย เช่น ระหว่ำงเพ่ือน 
         1) ขออนุมัติโครงกำรและแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมฯ ระหว่ำงคนในครอบครัว/ 
         2) ด ำเนินกำรรับผลงำน ในสังคม และมีส่วนร่วมในกำร
               (1) ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกผลงำนนักเรียน แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับประถมศึกษำ
              (2) มอบเงินรำงวัลแก่ผู้ชนะ 
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

               - ชนะเลิศ 2 รำงวัล ๆ ละ 1000 บำท 
               - รองชนะเลิศ 4 รำงวัล ๆ ละ 500 บำท 
  2.5.3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
2.6 การป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเช้ือไว้รัสโคโรนา 2019  ///  ///  ///  ///

(COVID-19) 
    2.6.1 ส านักงานสะอาดปราศจากโควิด COVID -  19 (รอจัดสรร 6,800.) บุคลำกรใน สพป.นครปฐม เขต 1 1. ร้อยละ 90 ของบุคลำกรใน สพป. 19,720 19,720  // /   กลุ่มอ ำนวยกำร
          1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมโครงกำรให้กับบุคลำกร จ ำนวน 68 คน  นครปฐม เขต 1 รู้จักวิธีกำรป้องกัน น.ส.วิไล เรียนทัพ

ท่ีเป็นข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงช่ัวครำว สังกัดสพป. 2. โรงเรียนสังกัด 121 แห่ง ตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่

นครปฐม เขต 1 ด ำเนินกำรประชุมตำมโครงกำรส ำนักงำนสะอำด 3. ข้ำรำชกำรครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและนักเรียนใน

ระบำด และตระหนักรู้ถึงอันตรำย

ปรำศจำกโควิด (COVID-19) ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
         2)  กำรเฝ้ำระวังปัองกันติดตำมและรำยงำนผลกระทบจำก  2019 (COVID-19) 
กำรระบำดโรคติดเช้ือไว้รัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 2.ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำร

และแก้ปัญหำเบ้ืองต้นในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ

  2.6.2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและเหมาะสมในการบริหารและ 1. สพท. จ ำนวน 30 เขต นักเรียนในสังกัด สพป. นครปฐม 5,000 5000  /// น.ส.วิไล เรียนทัพ
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานการณ์ 2. สพป. นครปฐม เขต 1 เขต 1 ตระหนักและให้ควำม

การแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 4. บุคลำกรสพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมมือในกำรป้องกันกำรแพร่
2019(COVID-19) จ ำนวน 20 คน ระบำดโรคติดเช้ือไว้รัส

       1) ประชุมเพ่ือรับฟังค ำช้ีแจงและสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับ 3. โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง โคโรนำ 2019 (COVID-19)

กำรสนทนำกลุ่ม 14 แห่ง

      2) จัดสนทนำกลุ่ม (FOCUS group) ตำมประเด็นสนทนำ 4. รำยงำนกำรวิจัย 1 เล่ม                                                                                 

กลุ่มระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ผู้เข้ำประชุม ประกอบด้วย
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

ผอ. สพป. นครปฐม เขต 1  รองผอ. สพป.นครปฐม เขต 1 และ

ผอ.กลุ่ม และศึกษำนิเทศก์ทุกคน

   3) จัดสนทนำกลุ่ม (Focus group) ผู้บริหำรโรงเรียนท่ี

เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 14 แห่ง ได้แก่ ร.ร.อนุบำลนครปฐม

ร.ร.วัดพระปฐมเจดีย์ ร.ร.วัดเกำะวังไทร ร.ร.วัดหนองเสือ 

ร.ร.วัดศรีวิสำรวำจำ ร.ร.วัดรำงปลำหมอ ร.ร.อนุบำลก ำแพงแสน

ร.ร.วัดทะเลบก ร.ร.วัดปลักไม้ลำย ร.ร.บ้ำนหลักเมตร ร.ร.วัดสำมง่ำม

ร.ร.วัดบ้ำนหลวง และ ร.ร.วัดเลำเต่ำ

     4) สรุปำยงำนผลกำรสนทนำกลุ่มให้ สพฐ. ภำยใน

วันท่ี 10 มีนำคม 2564

     5) จัดท ำรำยงำนกำรวิจัย เพ่ือน ำเสนอผลกำรศึกษำสภำพ

ปัจจุบันและเหมำะสมในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1

    6) สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

2.7 การบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานศึกษากรณี โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1.โรงเรียนทุกแห่งสำมำรถ    / /

สภาวะการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

    2.7.1 จัดท ำมำตรกำรกำรควบคุมกำรเดินทำงไป-กลับของนักเรียน ตำมปกติ
            1) ครูจัดท ำข้อมูลนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 2.ไม่พบข้ำรำชกำรครู บุคลำกร
ท่ีอยู่ ผู้เก่ียวข้อง/กำรเดินทำงไป-กลับโรงเรียน/ภำรกิจหลังเลิกเรียน ทำงกำรศึกษำและนักเรียน
            2) ครูเปิดช่องทำงสอนออนไลน์ Line/Facebook/อ่ืน ๆ  ในสังกัดติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019
ติดต่อส่ือสำรกับผู้ปกครอง 2 ทำง (Two Way Communication) (COVID-19) 
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

               - ครูรำยงำนผู้ปกครองเม่ือนักเรียนถึงโรงเรียน

               - ผู้ปกครองแจ้งครูเม่ือนักเรียนถึงบ้ำน

           3) ก ำหนดตำรำงสอน/จัดกำรเรียนกำรสอน/มอบหมำยงำน

/ติดตำม กำรท ำกำรบ้ำน/ ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Meet 

Video Call ในช่วงเย็น เพ่ือให้นักเรียนรีบกลับบ้ำนไปเรียนเพ่ิมเติม

           4) คัดกรองนักเรียนท่ีมำจำกพ้ืนท่ีเส่ียงสูง โดยเฉพำะจังหวัด

สมุทรสำคร ให้ท ำกำรสอนผ่ำน Application Zoom Meet

แทนกำรมำเรียนท่ีโรงเรียน

           5) สร้ำงภำคีเครือข่ำย อปท./อสม./ผู้น ำชุมชน /ก ำกับ 
ติดตำม สอดส่อง ดูแลนักเรียน ร่วมกับ ผู้ปกครอง  
          6) เพ่ิมควำมเข้มข้นในกำรป้องกัน และเฝ้ำระวัง COVID-19
             (1) เพ่ิมจุดคัดกรอง เพ่ิมเวลำในกำรคัดกรอง
             (2) ห้ำม /คัดกรอง บุคคลภำยนอก ก่อนเข้ำสถำนศึกษำ 
             (3) ครูสอน นักเรียน/ผู้ปกครอง จัดท ำ Time Line 
ของตนเอง
            (4) ลดควำมแออัดของนักเรียน/สลับเวลำ วันมำเรียน
    2.7.2 ประสำนกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19)
            1) มอบอุปกรณ์หน้ำกำกอนำมัย/face shield
            2) เว้นระยะห่ำงทำงสังคม จัดเวลำในกำร
รับประทำนอำหำร/ท ำกิจกรรม
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

           3) งด/ยกเว้น กำรจัดกิจกรรมชุมนุม/ขยำยห้องเรียน
 ไม่เกิน 20 คนต่อห้อง 
           4) วำงมำตรกำรกับรถรับ-ส่ง นักเรียน 
           5) ก ำกับ ติดตำม ต่อเน่ือง  /
  2.7.3  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  /

3 โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน สพป.นฐ. เขต 1 โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง  1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ 17,900 17,900 // // / กลุ่มส่งเสริมกำรจัด

3.1 ประชุมครูทำงออนไลน์ผู้รับผิดชอบงำนสภำนักเรียน ท่ีน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน กำรศึกษำ
121 แห่งรวม 121 คน ,เจ้ำหน้ำท่ี 9 คน กำรศึกษำของในหลวงรัชกำลท่ี (นำงศิริพร กู้วัฒนะ)

     3.1.1 แจ้งโรงเรียนเตรียมเข้ำร่วมประชุมออนไลน์ 10 และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ  
     3.1.2 ประชุมครูท่ีรับผิดชอบงำนสภำนักเรียน พอเพียงไปพัฒนำผู้เรียนให้มี
     3.1.3 มอบหมำยภำรกิจให้สถำนศึกษำและกลุ่มโรงเรียนจัดท ำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
ธรรมนูญหรือระเบียบ หรือข้อบังคับสภำนักเรียน จัดท ำคู่มือแนวทำง ท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนสภำนักเรียน เลือกต้ังคณะกรรมกำรสภำนักเรียน  2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมี
แต่งต้ังท่ีปรึกษำและคณะท ำงำนสภำนักเรียน พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงควำมรัก
3.2 จัดประชุมประธำนสภำนักเรียนและตัวแทนคณะกรรมกำร ประธำนสภำนักเรียนและ ในสถำบันหลักของชำติ ยึดม่ัน
สภำนักเรียนจำกกลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รวม 20 คน ตัวแทนคณะกรรมกำร กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
, วิทยำกร 2 คน ,เจ้ำหน้ำท่ี 9 คน จ ำนวน 20 คน อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
     3.2.1 แจ้งกลุ่มโรงเรียนเพ่ือคัดเลือกประธำนสภำนักเรียน ประมุข
และตัวแทนคณะกรรมกำรจำกสภำนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่ม  3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมี
จ ำนวน 1 คน พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงกำร
     3.2.2 จัดประชุมประธำนสภำนักเรียนเพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลัก
ในบทบำทหน้ำท่ี และคัดเลือกคณะกรรมกำรสภำนักเรียน คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

           1) จัดโครงสร้ำง บทำท หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสภำ มีค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม
นักเรียนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิต
           2) มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมกำรสภำนักเรียนฯ อำสำรับผิดชอบต่อครอบครัว
3.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรสภำนักเรียนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย์
 รวม 20 คน , วิทยำกร 1 คน ,เจ้ำหน้ำท่ี 9 คน 20 คน สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
เพ่ือร่ำงธรรมนูญสภำนักเรียนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและก ำหนดแผนงำน/ อำรี มีวินัย และรักษำศีลธรม
โครงกำร ส่งเสริมกิจกรรมสภำนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเน่ืองและย่ังยืน
      3.3.3 ประชุมคณะกรรมกำรสภำนักเรียนเขตพ้ืนท่ื เพ่ือร่ำงธรรมนูญสภำ

นักเรียนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี
3.4  คัดเลือกโรงเรียนท่ีด ำเนินกิจกรรมสภำนักเรียนในระดับดีเด่น 
 จ ำนวน  5  รำงวัล โดยมีคณะกรรมตัดสิน  5  คน เจ้ำหน้ำท่ี 9 คน
     3.4.1 แจ้งโรงเรียนท่ีด ำเนินกิจกรรมสภำนักเรียน สมัครเข้ำรับ
กำรประเมินเพ่ือคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน
     3.4.2 คัดเลือกโรงเรียนท่ีด ำนินกิจกรรมสภำนักเรียนในระดับดีเด่น

3.5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

4 โครงการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด  ///  ///  /// กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
 สู่สถานศึกษาอย่างย่ังยืนประจ าปีงบประมาณ 2564 (27,000.-)  พอเพียงและพระบรมรำโชบำย พอเพียงและพระบรมรำโชบำย
4.1 การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรม ด้ำนกำรศึกษำของในหลวง ด้ำนกำรศึกษำของในหลวง 9,000 9,000   /// /// นำยประพนธ์
ราโชบายด้านการศึกษา รัชกำลท่ี 10 ไปประยุกต์ใช้ใน รัชกำลท่ี 10 ไปประยุกต์ใช้ในกำร สะสมทรัพย์
     4.1.1 พัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำม กำรจัดสภำพแวดล้อมและ จัดสภำพแวดล้อมและกำรเรียน
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือเตรียม กำรเรียนกำรสอน กำรสอน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 88 กลยุทธ์ท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง



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

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

ควำมพร้อมรับกำรประเมินในรอบถัดไป 2. พัฒนำสถำนศึกษำพอเพียง 2. สถำนศึกษำพอเพียงสำมำรถ
            1) ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน  เป็นสถำนศึกษำพอเพียง พัฒนำเป็นสถำนศึกษำพอเพียง
            2) ประกำศ/รับสมัคร/คัดกรองสถำนศึกษำพอเพียง  ต้นแบบ จ ำนวน ๒๐ โรงเรียน  ต้นแบบของส ำนักงำน
            3) ส่งผลกำรคัดกรองให้ สพฐ.  เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
            4) นิเทศ ติดตำม ควำมพร้อมในกำรประเมินฯ
    4.1.2 คัดเลือกสถำนศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ
ในรอบถัดไป โดยประกำศรับสมัคร/คัดกรองสถำนศึกษำพอเพียง
ต้นแบบ และนิเทศติดตำมโดยคณะกรรมกำรประเมินผล

 4.1.3  ส่งเสริมกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
 และพระบรมรำโชบำยของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลท่ี 10 สู่สถำนศึกษำ

       1) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมรำโชบำยไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน
          2) โรงเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทำงกำรขับเคล่ือนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลท่ี 10 ผ่ำนช่องทำง

ท่ีก ำหนด เช่น เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ,padlet

     4.1.4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

4.2 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือการประเมินให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 1. โรงเรียนวัดสำมง่ำม 1. สถำนศึกษำพอเพียงมี 18,000 18,000   / /// นำยประพนธ์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการจัดการศึกษา  (คงทองอนุสรณ์) ควำมพร้อมในกำรประเมินเป็น สะสมทรัพย์
และการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และโรงเรียนวัดเกำะวังไทร ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ

แห่งสหประชาชาติ (SDGs) 2. สพป. นครปฐม เขต 1 ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.2.1 กำรประเมินเสมือนจริง (Mock Assessment) ด้ำนกำรศึกษำ รอบ 2 /2563

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 89 กลยุทธ์ท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง



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

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

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

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดสำมง่ำม (คงทองอนุสรณ์) เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลัก 2. สถำนศึกษำมีโครงงำนท่ีเป็น
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ รอบท่ี 1 / 2563 แบบอย่ำงในกำรจัดกำรเรียนรู้
            1) ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวำงแผนกำรเข้ำประเมินโรงเรียน ด้ำนหลักปรัชญำเศรษกิจ
            2) ประเมินเสมือนจริง พอเพียง ให้โรงเรียนต่ำงๆ ได้
            3) สรุปกำรประเมินเสมือนจริง ศึกษำเรียนรู้
            4) นิเทศ ติดตำม ควำมพร้อมในกำรประเมินฯ  3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
     4.2.2 กำรส่งเสริมสถำนศึกษำให้สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้  มีสถำนศึกษำพอเพียงท่ีเป็น
เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนแห่งสหประชำชำติ (SDGs)  ต้นแบบและสร้ำงเครือข่ำย
โดยเฉพำะเป้ำหมำย ท่ี 12 : กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีย่ังยืน  ในกำรบริหำรจัดกำร
           1) ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน  กำรใช้ทรัพยำกรธรรมธรรมชำติ
           2) จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนวัดสำมง่ำม อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(คงทองอนุสรณ์)และโรงเรียนวัดเกำะวังไทร โรงเรียนละ 5,000 บำท และย่ันยืน
เพ่ือด ำเนินกำรส่งเสริมสถำนศึกษำให้สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้
เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนแห่งสหประชำชำติ (SDGs)
โดยเฉพำะเป้ำหมำย ท่ี 12 : กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีย่ังยืน
           3) โรงเรียนวัดสำมง่ำม(คงทองอนุสรณ์)และโรงเรียน
วัดเกำะวังไทร ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรฯ
           4) นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมของโรงเรียน
วัดสำมง่ำม(คงทองอนุสรณ์)และโรงเรียนวัดเกำะวังไทร

    4.2.3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

128,620 28,000 100,620 - - - - - - รวมท้ังส้ิน    (บาท)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 90 กลยุทธ์ท่ี 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง



กลยุทธ์ท่ี 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
    จุดเน้น : พัฒนาศักยภาพผู้เรียน(ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านดิจิทัล และด้านการคิดวิเคราะห์)เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

  2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
   2.2 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 91 กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน



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

1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และ กลุ่มส่งเสริมการ
วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จัดการศึกษา 

1.1 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษา 1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับ 74,600       74,600  /// / (น.ส.สมพร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ปีท่ี 4-6 จากโรงเรียนทุกสังกัด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ศรีวราสาสน์)
    1.1.1 รับสมัครนักเรียนคัดเลือกการแข่งขันทางวิชาการ ในเขตพ้ืนท่ีบริการของ ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ระดับนานาชาติเพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ มีทักษะ
ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือสรรหาและส่งเสริม ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
พร้อมกับเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา ตอนต้น ม.1-3 ในสังกัด สพป.
ทุกสังกัดท่ัวประเทศ สนใจการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นครปฐม เขต 1 และสังกัด
มากข้ึน โดยด าเนินการจัดสอบพร้อมกันท่ัวประเทศ หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาอ่ืน
    1.1.2 เตรียมการแข่งขัน
    1.1.3 ด าเนินการจัดสอบแข่งขัน ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2564
    1.1.4 จัดเก็บกระดาษค าตอบของนักเรียนให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน นักเรียนช้ันประถมศึกษา นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา รอจัดสรร รอจัดสรร  /// น.ส.สมพร     
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี ปีท่ี 4-6 และนักเรียนช้ัน ปีท่ี 4-6 และนักเรียนระดับ ศรีวราสาสน์
พ.ศ. 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ได้รับ

    1.2.1 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครในโรงเรียนสังกัด จากทุกโรงเรียน/ทุกสังกัด คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันทางวิชาการระดับ    1.2.2  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นานาชาติสองระดับประเทศ

    1.2.3 จัดท าข้อสอบและกระดาษค าสอบโดยมีต้นฉบับจาก สพฐ. นครปฐม เขต 1

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

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

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 92 กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน



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

กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

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

ผู้รับผิดชอบ

    1.2.4 ด าเนินการจัดสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

    1.2.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2564
(รองสองระดับประเทศ)

นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 และนักเรียน ม.1- ม.3
ในเครือข่ายศูนย์สอบท่ี 7

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี
 4-6 และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ในเครือข่าย

รอจัดสรร รอจัดสรร /// น.ส.สมพร     
ศรีวราสาสน์

     2.3.1 สพป. นฐ. เขต 1 ตัวแทนศูนย์สอบท่ี 7 ด าเนินจัดสอบให้กับ
สพป. ท่ีเป็นเครือข่าย จ านวน 12 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประกอบด้วย
นครปฐมเขต 1-2 , เพชรบุรี เขต 1-2 , กาญจนบุรี เขต 1-4 ,

ศูนย์สอบท่ี 7 ได้เป็นตัวแทนใน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
สพฐ. รอบสาม

ราชบุรี เขต 1-2 ,สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
    2.3.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือการแข่งขัน 1. นักเรียนและสถานศึกษา 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเข้าร่วม รอจัดสรร รอจัดสรร  // กลุ่มส่งเสริมการจัด

ปีการศึกษา 2564 (100,000.-) ในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 1 แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม การศึกษา
2.1 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 2. กลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม ของกิจกรรมท่ีจัด        (น.ส.สุกฤตภัทร  
 ระดับกลุ่มโรงเรียน 3. นักเรียนเข้าร่วม 2. จ านวนนักเรียนท่ีสมัคร ใจร่ืน/น.ส.กุลวิภา

   2.1.1 จัดประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้อง มอบหมายภารกิจและปฏิทิน จ านวน 2,300 คน เข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมข้ึนจากปี ชีพรับสุข)
การด าเนินงาน การศึกษา 2563 ร้อยละ 50

  2.1.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขัน  3. นักเรียนตัวแทนเขตพ้ืนท่ี
  2.1.3 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่มๆ ละ 10,000 บาท การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญ

ด าเนินการจัดประกวด/แข่งขัน ทองชนะเลิศ ระดับภาค 
 2.1.4 กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม จัดเวทีประกวด/แข่งขัน ไม่น้อยกว่า 2 รายการ
 2.1.5 เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 2.1.6 สรุปและรายงานการด าเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 93 กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน



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

กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

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

ผู้รับผิดชอบ

2.2 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน นักเรียนและสถานศึกษา 1. นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก รอจัดสรร รอจัดสรร ///  ///  /// (น.ส.สุกฤตภัทร  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.5 ใจร่ืน/น.ส.กุลวิภา
     2.2.1 ขออนุมัติโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงาน จังหวัดนครปฐมท่ีเป็นตัวแทน 2. จ านวนสถานศึกษาท่ีสมัคร ชีพรับสุข)
สถานศึกษาทุกสังกัดทราบ แต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เข้ารับการคัดเลือเพ่ิมข้ึนจาก
     2.2.2 รับสมัครเข้าร่วมโครงการและแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 50
ประเมินและประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ/ประชุมช้ีแจงสถานศึกษา  3. สถานศึกษาท่ีได้รับ
ท่ีเก่ียวข้อง คัดเลือกสถานศึกษาพระราชทาน
     2.2.3 ด าเนินการประเมินตามก าหนดและประชุม เป็นไปอย่างโปร่งใส และตาม
     2.2.4 ประชุมสรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้ระดับจังหวัด เกณฑ์ท่ีก าหนด
     2.2.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

74,600 0 0 74,600 0 0 0 0 0รวมท้ังส้ิน    (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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     จุดเน้น : 3.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

               หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในระดับดีข้ึนไป (ปฐมวัยทุกระดับช้ัน) (บังคับ) 
       3.1.3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีข้ึนไป เพ่ิมข้ึน (บังคับ)

 
       3.1.5. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  ผ่านในระดับพอใช้ข้ึนไป  ต้ังแต่ร้อยละ 95  ข้ึนไป
       3.1.6. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปมีจ านวนเพ่ิมข้ึน

       3.1.7. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (บังคับ)
       3.1.8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ   และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               (ผลประเมินภาษาอังกฤษป.1-ม.3 ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 90 ข้ึนไปทุกช้ัน)

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

กลยุทธ์ท่ี 3 : พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

  จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา

       3.1.4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)

       3.1.1  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
               อย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 (บังคับ)
        3.1.2 ร้อยละ 95 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม

              1) ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรมีผลการ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับดีข้ึนไป 
              2) ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านในระดับดีข้ึนไป    

       3.1.9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันเป็นตอน (Coding)
       3.1.10. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนในระดับม.ต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
                ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (บังคับ)
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    จุดเน้น : 3.2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ เพ่ือรองรับหลักพหุปัญญา (Multiple Intelligences)

              1) จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
              2) คัดกรองนักเรียนเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล

      3.2.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจ ท่ีสอดคล้องกับ

    จุดเน้น : 3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะและสมมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล และยกจิตวิญญาณความเป็นครู

      3.3.1 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้ดิจิทัลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
      3.3.2 ร้อยละ 100 สถานศึกษาส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
             การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าท่ีของตน
      3.3.3 ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
             ของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (บังคับ)
      3.3.4 ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 

      3.3.5 ร้อยละ 90 ของครูเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้ หรือ ผู้อ านวยการเรียนรู้

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
       3.2.1 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนทุกระดับท่ีมีความเป็นเลิศตามหลักพหุปัญญาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเต็มตามศักยภาพ
      

              แผนความต้องการของตนเอง (ID plan portfolio)

      3.2.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด

      3.2.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ STEM ศึกษา
      3.2.5 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถ ด ารง ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
             สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธ
     3.2.6 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป

             เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 97 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



      3.3.6 ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
             (Professional Learning Community: PLC
      3.3.7 ร้อยละ 90 ของครูท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 98 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 1. ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด 1. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยได้รับ 5,600 5,600 /// /// /// /// กลุ่มนิเทศติดตามฯ
1.1 พัฒนาการจัดประสบการณ์ตามตามแนว Active learning สพป.นครปฐม เขต 1 จ านวน การพัฒนาเร่ืองการจัดประสบการณ์  /// (น.ส.ณัฐิกา 
    1.1.1 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงการ จัดประสบการณ์ตามแนว Active 
learning กับ วิธีสอนต่างๆ เช่น  สะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการ

121 แห่ง
3. นักเรียนปฐมวัยในโรงเรียน

ตามแนว Active learning และ
การประเมินพัฒนาการตาม

สุริยาวงษ์)

การจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย และ
การจัดประสบการณ์หลัก 6 กิจกรรม

สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 
จ านวน 121 แห่ง

แนว Active learning และการ
ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง

    1.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Active Learnig สู่การจัด
ประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21

2. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัย 
สามารถเลือก/สร้างเคร่ืองมือ

    1.1.3 นิเทศการจัดประสบการณ์ผ่านคลิปวิดีโอ
1.2 ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง

ในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยได้  ///  ///  ///

    1.2.1 นิเทศติดตาม การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และ
ประชุมกลุ่มย่อย แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันผ่านช่องทางต่างๆ ทางตรง
และออนไลน์

3. คู่มือหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
และแนวโน้มของการพัฒนา

    1.2.2 ประเมินความสามารถในการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง
ของครูผู้สอนปฐมวัย

ประเทศ
4. โรงเรียนมีเครือข่ายในการ

1.3 สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนิเทศ ก ากับ ติดตาม แลกเปล่ียนรู้อย่างน้อย 3 /// /// ///
พร้อมเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เครือข่ายเรียนรู้

1.4 ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 1. โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 11 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนตาม        4,400   4,400  /// น.ส.ณัฐิกา 
และสติปัญญาของนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560   1.1 โรงเรียนท่ัวไป  7 แห่ง กลุ่มเป้าหมายได้รับการประเมิน สุริยาวงษ์
ปีการศึกษา 2563       - ขนาดเล็ก ท่ีมีจ านวน ตามแนวทางท่ี สพฐ. ก าหนด

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 99 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

    1.4.1 แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการ นักเรียน 1-120 คน 2. นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
ประเมินพัฒนาการ       - ขนาดกลาง ท่ีมีจ านวน ท่ีได้รับการประเมินมีพัฒนาการสมวัย

           1) คณะกรรมการอ านวยการประเมินพัฒนาการนักเรียน นักเรียน 121-499 คน ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563       - ขนาดใหญ่ ท่ีมีจ านวน และสติปัญญา ไม่น้อยกว่า
เพ่ือท าหน้าท่ีวางแผนการด าเนินงาน แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน นักเรียน 500 คนข้ึนไป ร้อยละ 80
พัฒนาการ อ านวยความสะดวก วินิจฉัย ส่ังการ แก้ปัญหาอุปสรรค   1.2 โรงเรียนอนุบาลประจ า
เพ่ือให้การด าเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเท่ียงตรง ยุติธรรม จังหวัด 1 แห่ง
          2) คณะกรรมการประเมินพัฒนาการ    1.3 โรงเรียนอนุบาลประจ า
             (1) ครูประจ าช้ัน จ านวน 1 คน ท าหน้าท่ีศึกษาชุดกิจกรรม เขต 1 แห่ง
รายละเอียดข้ันตอนในการจัดประสบการณ์ท้ัง 7 ชุด จัดเตรียมวัสดุ    1.4 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
และอุปกรณ์ท่ีระบุในแต่ละกิจกรรม โดยน ามาทดลองก่อนใช้จริงหรือ ต้นแบบ ท่ีมิใช่โรงเรียนอนุบาล
จัดหาเพ่ิมเติมในกรณีไม่เพียงพอ ประจ าจังหวัด และโรงเรียน
            (2) คณะกรรมการประเมินพัฒนาการ จ านวน 3 คน ท าหน้าท่ี อนุบาลประจ าเขต) 2 แห่ง
ศึกษาและท าความเข้าใจเอกสารหมายเลข 1-3 สุ่มตัวอย่างนักเรียน 2. คณะกรรมการอ านวยการ
โดยคณะกรรมการประเมินท่ีไม่ใช่ครูประจ าช้ัน และด าเนินการ ประเมินพัฒนาการนักเรียนฯ
ประเมินพัฒนาการใช้เวลา 2 วัน ตามตารางกิจกรรมประจ าวันใน ประกอบด้วย
ห้องเรียนตามสภาพจริง โดยไม่แยกเด็กกลุ่มตัวอย่าง   2.1 ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1
มาท าการประเมินต่างหากในสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงโดยเฉพาะ ให้เป็น    2.2 รองผอ. สพป.นครปฐม เขต 1

ไปตามคู่มือ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน  
    1.4.2 ช้ีแจงแนวทางการประเมินพัฒนาการกับคณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงาน
ประเมินพัฒนาการเดือนมีนาคม 2564 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็น
    1.4.3 คณะกรรมการประเมินพัฒนาการจัดเตรียมส่ือ วัสดุ และ กรรมการและเลขานุการ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 100 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

เคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการประเมินพัฒนาการ เดือนมีนาคม 2564 3. คณะกรรมการประเมิน
    1.4.4 คณะกรรมการประเมินพัฒนาการด าเนินการประเมิน พัฒนาการ จ านวน 4 คน 
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบการศึกษาปฐมวัย ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ก่อนปิดภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563    3.1 ครูประจ าช้ัน จ านวน 1 คน
    1.4.5 บันทึกข้อมูลการประเมินลงในโปรแกรม MS-Excel    3.2 ศึกษานิเทศก์หรือ //
และจะส่งให้ สพฐ. ทาง E-Mail : Codechildhood64@gmail.com ครูผู้สอนปฐมวัย จ านวน 3 คน
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
1.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  ///

2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กลุ่มนิเทศติดตามฯ
2.1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 1. ครูผู้เกษียณ ลาออก เปล่ียน 1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย 15,000 15,000  /// (น.ส.ณัฐิกา 
     2.1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองน้ าและอากาศ ทดแทด สายงานและครูท่ียังไม่ผ่าน ท่ีเข้ารับการอบรมมีความรู้ สุริยาวงษ์)

ให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปล่ียนสายงานและครูท่ียังไม่ผ่านการอบรม การอบรมโครงการบ้าน ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์
(ผ่านระบบออนไลน์) นักวิทยาศาสตร์น้อย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
    2.1.2 ประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย น้อยประเทศไทย
น้อยประเทศไทย" ระดับปฐมวัย 2. โรงเรียนท่ีมีคุณสมบัติ 2. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัย 

    2.1.3 โรงเรียนเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สามารถเลือก/สร้างเคร่ืองมือ
ประเทศไทย ในการประเมินพัฒนาการเด็ก
    2.1.4  นิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ปฐมวัยได้
น้อยประเทศไทย
    2.1.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
2.2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 1. โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 6 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน 35,760 35,760 / /// น.ส.นิภารัตน์ เช้ือชาย

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 101 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

    2.2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนน า (LN,LT) ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี

2. ครูผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน/
โรงเรียนท่ีเข้าร่ววม

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 5 
แห่งและโรงเรียนวัดสามง่ามมี

    2.2.2 อบรมขยายผลพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการ หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
    2.2.3 จัดซ้ือส่ือ อุปกรณ์ ให้โรงเรียนเพ่ือจัดกิจกรรม    กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
    2.2.4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรายงานผล ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
    2.2.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนโรงเรียน

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง
และโรงเรียนวัดสามง่าม
สามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการกิจกรรมบ้านนัก
วิทยาศาสตร์น้อย ระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 5,520 5,520  // /// /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
3.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2. ครูทุกคนในสังกัด สพป. มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา   //  ///  /// (น.ส.นิภารัตน์ 
     3.1.1 ให้สถานศึกษาตรวจสอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นครปฐม เขต 1 ข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร เช้ือชาย)
ปีการศึกษา 2563 แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
    3.1.2 ศึกษานโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการแนวทางการปรับปรุง พุทธศักราช 2551 และนโยบาย
พัฒนาหลักสูตรฯ ต่าง ๆ 
   3.1.3 จัดท าเอกสารการนิเทศเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ 2. ร้อยละ 100 ของครูในสังกัด 
 ปีการศึกษา 2564 สพป.นครปฐม เขต 1
   3.1.4 สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้จัดกระบวนการ
   3.1.5 นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ เรียนรู้ตามหลักพหุปัญญา  //  ///  ///

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 102 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

การน าสู่การปฏิบัติ 3. ร้อยละ 60 ของครูในสังกัด 
3.2 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามหลักพหุปัญญา สพป.นครปฐม เขต 1 จัดท าวิจัย
    3.2.1 ศึกษาข้อมูล เก่ียวกับหลักพหุปัญญา ในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการ
    3.2.2 จัดท าเอกสารนิเทศ/บทความ/คลิปวิดีโอเก่ียวกับการ เรียนรู้
พัฒนาการเรียนรู้
   3.2.3 PLC เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา ของนักเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
   3.2.4 ร่วมมือกับการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันในโอกาสต่าง ๆ
ของสถานศึกษา
   3.2.5 ส่งเสริมการท าวิจัยการศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้
   3.2.6 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์กระบวนการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน
   3.2.7 จัดท าบทความเก่ียวกับกระบวนการท าวิจัยในช้ันเรียน
   3.2.8 รวบรวมแหล่งสืบค้นวิจัยทางการศึกษา
   3.2.9 สร้างช่องทางการเรียนรู้วิจัยการศึกษาและเผยแพร่งานวิจัย
   3.2.10 อบรมออนไลน์เก่ียวกับการท าวิจัย
   3.2.11 ส่งเสริมการจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้
   3.2.12 ส่งผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้
   3.2.13 นิเทศ ก ากับ ติดตาม
3.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

4  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน
ออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง (169,310.-)

 ///  ///  ///  /// กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ

4.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านด้วยห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริม 1. โรงเรียนในสังกัด สพป. 1. โรงเรียนในสังกัด สพป. นครปฐม 24,560     24,560  ///  /// (นางสาวบงกช
ศักยภาพผู้เรียนสู่เวทีการแข่งขัน นครปฐม เขต 1 จ านวน 121 แห่ง  เขต ๑ ทุกแห่ง มีห้องสมุด  ย้ิมหนองโพธ์ิ)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 103 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

     4.1.1 ประกวดคลิปวิดิโอส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มีชีวิตในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    // /
            1) คัดเลือกคลิปวิดีโอ 2.ครูผู้สอนภาษาไทย สามารถผลิต
            2) ยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่ือ/นวัตกรรม เทคนิคในการสอน 
            3) นิเทศ ติดตาม การใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
     4.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ เทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการอ่าน ความสามารถของผู้เรียนสู่เวที     /  //
             รวบรวมคลิปการอบรมพัฒนาส่ือ และเทคนิคการพัฒนาการอ่าน การแข่งขัน 
     4.1.3 แข่งขันทักษะภาษาไทย  /// /
           1) ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย
           2) รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขัน
           3) ด าเนินการแข่งขัน และประกาศผล
   4.1.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
4.2 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 RT
      4.2.1 แจ้งสถานศึกษาน าข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน ช้ัน ป.1 
เข้าระบบ NT Access จ านวน 124 แห่ง

1.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
ทุกคน
2. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1  และ
โรงเรียนในสังกัดกระทรวง

50,755 50,755   ///  ///  ///   / น.ส.บงกต
ย้ิมหนองโพธ์ิ

     4.2.2 ประเมินการอ่านข้อเขียนนักเรียน ช้ัน ป.1 ทุกคน 3. โรงเรียนในสังกัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ // ///
     4.2.3 น าผลทดสอบเข้าสู่ระบบ /ประกาศผลสอบ NT Access การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     4.2.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียนโฮมสคูล  จ านวน 124 แห่ง 

4. โรงเรียนโฮมสคูล  ได้รับการทดสอบความสามารถ

ในการอ่านของผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 (RT)
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 สามารถใช้

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ผู้รับผิดชอบ

ภาษาในการอ่านออกเสียงและ
การอ่านรู้เร่ือง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอ่าน
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผลและคิดเป็นระบบ
3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

มีการประเมินท่ีเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม

4.3 ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร โดยใช้หนังสือ 1. โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย 1. โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย รอจัดสรร รอจัดสรร  ///  /// น.ส.บงกช
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถจัดซ้ือหนังสือตามท่ีก าหนด ย้ิมหนองโพธ์ิ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือจัดซ้ือหนังสือ 2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจัด
    4.3.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดซ้ือหนังสือโรงเรียน 2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
    4.3.2 รณรงค์และติดตามการจัดกิจกรรม และบุคลาการทางการศึกษา อย่างหลากหลาย
    4.3.3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การศึกษามีนิสัย รักการอ่าน
    4.3.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ใน
การส่งเสริมการอ่านด้วย

5 โครงการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. ผลการประเมินความสามารถ  63,310  63,310 /// /// /// /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

5.1 น าข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเข้าระบบ NT Access จ านวน 123 แห่ง 2. โรงเรียนในสังกัดกระทรวง พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) คือ  / (น.ส.กรรณิการ์
5.2 ประเมินความสามารถพ้ืนฐานของ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์    / ทองแท่งใหญ่)
    ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี ๓ วิจัยและนวัตกรรม และความสามารถด้านภาษาไทย
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    5.2.1 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน แต่งต้ังคณะกรรมการ/ 3. นักเรียน ป.3 ทุกคน ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไปมีจ านวน
ประชุม//ส่งมอบข้อสอบ ฯ ในโรงเรียนสังกัด สพป. เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา

    5.2.3 ด าเนินการจัดสอบตามตารางและก าหนดการ นครปฐม เขต 1 2. จ านวนนักเรียนท่ีแจ้งความ
    5.2.4 ตรวจค าตอบข้อเขียน /ส่งกระดาษค าตอบไป สพฐ. ประสงค์ขอรับการทดสอบ
    5.2.5 สังเคราะห์ผลการสอบและการน าผลการประเมินไปใช้ ได้เข้ารับการทดสอบครบทุกคน
 /
และรายงาน
5.3 ส่งเสริมสนับสนุน การวัดและประเมินผล และน าผลไปใช้ในการ 1. สพป.นครปฐม เขต 1    / ///
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา 2.โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง
    5.31 จัดท าเอกสารนิเทศทางไกล
    5.3.2 รวบรวมคลังข้อสอบเพ่ือการเรียนรู้
    5.3.3 ส่งเสริมการใช้ DLIT เพ่ือการวัดและประเมินผล
    5.3.4 ส่งเสริมการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน
5.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

6 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 1. ร้อยละ 100 ของครูมีความรู้ 562,393 562,393 /// /// /// /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
6.1 เตรียมความพร้อมทุกด้าน /แต่งต้ังคณะกรรมการ /ก าหนด และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ความเข้าใจในการเตรียมตัวเป็น (น.ส.บงกช        
สนามสอบ/ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดสอบอย่างถูกต้อง ท่ีสมัครใจ เข้ารับการทดสอบ กรรมการคุมสอบ และสามารถ ย้ิมหนองโพธ์ิ)
ตามแนวทางให้เกิดความโปร่งใส/ประชุมช้ีแจงสนามสอบ ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้องตาม
6.2 ด าเนินการจัดสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (O-NET) ปีการศึกษา 2563 แนวทางการจัดสอบของ สทศ.    /

6.3 ศูนย์สอบรวมกระดาษค าตอบและเอกสารสอบส่งมอบ สทศ. 2. จ านวนนักเรียนท่ีแจ้งความ

6.4 รายงานผลการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณให้ สทศ. ประสงค์ขอรับการทดสอบ    /
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการ ได้เข้ารับการทดสอบครบทุกคน    /
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี 3. ทุกสนามสอบด าเนินการจัด
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6.6  จัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สอบอย่างมีมาตรฐานเป็นไปตาม    / /
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
     6.6.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าสารสนเทศการทดสอบ
การศึกษาระดับโรงเรียน
    6.6.2 ส่งเสริมการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและ

แนวด าเนินการจัดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
4. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานและ

แก้ไขปัญหาการเรียนเพ่ือส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในทุกด้านอย่างต่อเน่ือง สถานศึกษามีสารสนเทศ O-NET

    6.6.3 น าผลไปใช้พัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอด เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพ

6.7 สร้างกลุ่มเครือข่ายมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับเทคนิค การศึกษา
วิธีการวัดและประเมินผลโดยเน้นสภาพจริงอย่างต่อเน่ือง
6.8 นิเทศ ติดตามการน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.9 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

7 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 1.ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 1. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 126,800 126,800 /// /// /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 10 ศูนย์ จ านวน 10 ศูนย์ สามารถ (น.ส.นิภารัตน์ 
7.1 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมวิทยาการ 2. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง ขับเคล่ือนกิจกรรมการส่งเสริม /// /// /// เช้ือชาย)
ค านวณ และโคดด้ิง (Coding) 3. ครูและนักเรียนในโรงเรียน ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
    7.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ต้นแบบ และโรงเรียนท่ัวไป มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
และโคดด้ิง และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
    7.1.2 ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ 2. ร้อยละ 80 ข้ึนไป ของครูในสังกัด
และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สพป.นครปฐม เขต 1  ได้รับ
          1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
          2) โคดด้ิงในสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือของ เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ /// /// ///
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7.2 ด าเนินการขับเคล่ือนโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน  และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
จ านวน 10 ศูนย์ฯ  3. ร้อยละ 50 ข้ึนไปของครู
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการจัดกาเรียนการสอน  มีความรู้และทักษะท่ีน าไปสู่
โดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ส่ือนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา การออกแบบนวัตกรรมหรือ
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่ิงประดิษฐ์
7.4 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
7.5นิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน คุณลักษณะและทักษะใน /

ศตวรรษท่ี 21
8 เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือรับการประเมิน PISA ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1. โรงเรียนขยายโอกาส 19 แห่ง 1. ร้อยละ 80 ของครูภาษาไทย /// /// /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

8.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 2.นักเรียนช้ัน ม.1 - ม.3 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    / /// (นางสาวนิภารัตน์
     8.1.1 ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เก่ียวกับทักษะการรู้เร่ืองการอ่าน ในโรงเรียนขยายโอกาสทุกคน กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน เช้ือชาย)
(Reading Literacy) การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematical 3. ครูสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ ขยายโอกาส มีความรู้ความเข้าใจ
Literacy) และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ตามแนวทางการประเมินของ PISA การรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy)

     8.1.2 รวบรวม และจัดท าเอกสารนิเทศเผยแพร่ให้สถานศึกษาน าไปใช้  การรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 
    8.1.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเคร่ืองมือการวัดและประเมินผล (Mathematical Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA และการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ 
8.2 สร้างการรับรู้ เข้าใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการประเมิน (Scientific Literacy) ตามแนวทาง /// ///  ///  ///
ตามแนวทาง PISA การประเมินของ PISA
      8.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าเอกสารการนิเทศ เช่น คู่มือ/ 2. ร้อยละ 80 ของครูในกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางและส่ือประกอบการประเมินตามแนวทาง PISA ด้วย  สามารถฝึกท าข้อสอบตามแนวทาง
คอมพิวเตอร์ในระบบ PISA STYLE (ส่ือวีดีทัศน์แนวทาง การประเมิน PISA ด้วยคอมพิวเตอร์
การประเมินตามแนวทาง PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ ในระบบ PISA STYLE ได้
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PISA STYLE และเอกสาร) 3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนใน
     8.2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมส่งคู่มือและส่ือวีดีทัศน์ให้ กลุ่มเป้าหมาย สามารถฝึกท า
ครูกลุ่มเป้าหมาย ข้อสอบตามแนวทางการประเมิน 
      8.2.3 จัดประชุมครูกลุ่มเป้าหมาย เพ่ืออบรมและแลกเปล่ียน PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ 
เรียนรู้เก่ียวกับการประเมินตามแนวทาง PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ PISA STYLE ได้
PISA STYLE ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) 
      8.2.4 ครูกลุ่มเป้าหมาย (ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนขยายโอกาส) จ านวน 57 คนและนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 สมัครและฝึกท าชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ 
PISA style ด้วยคอมพิวเตอร์
     8.2.5 จัดต้ังกลุ่มไลน์และเฟสบุ๊คเพ่ือรับข่าวสารและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกับการประเมินตามแนวทาง PISA ด้วยคอมพิวเตอร์ใน
ระบบ PISA STYLE
8.3 นิเทศ ก ากับติดตาม  ///  ///  ///  ///
8.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  ///

9  โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 1. ศึกษานิเทศก์ของสพป. 1. โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์การอบรม รอจัดสรร รอจัดสรร  ///  /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/


 Education) ร่วมกับ สสวท. นครปฐม เขต 1 สะเต็มการศึกษามีการจัดการเรียน  ///  /// (น.ส.นิภารัตน์
9.1 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาก ากับ ติดตาม โครงการขับเคล่ือน 2. โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์การ การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เช้ือชาย)
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยก ากับ ติดตาม การจัดการเรียน อบรมสะเต็มการศึกษา 2. โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์การอบรม
การสอนของโรงเรียนท่ีเป็นศูนย์การอบรมสะเต็มการศึกษา 3. โรงเรียนเครือข่าย 10 แห่ง สะเต็มการศึกษามีโครงงานท่ีน า
9.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนท่ีเป็นศูนย์ ไปสู่การสร้างนวัตกรรมตาม  ///  ///
จัดท าโครงงานท่ีมุ่งแก้ปัญหาท่ีพบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือสร้างเสริม แนวทางสะเต็มศึกษา
ประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม
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9.3 ด าเนินตามกิจกรรมนโยบายและแนวทางของ สสวท.  ///  ///
9.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ครูในโรงเรียนสังกัด 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 5,000 5,000 /// /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
10.1 ประชุมวางแผนโครงการและแจ้งประชาสัมพันธ์ครูเข้า สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รับการตรวจและประเมินแผนการ // (น.ส.กรรณิการ์
รับการอบรมออนไลน์ จ านวน 121 แห่ง จัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิต ทองแท่งใหญ่)
10.2 ด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด    / //
และทักษะชีวิต สามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
10.3 นิเทศก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และทักษะชีวิตได้อย่าง    // /
สุ่มนิเทศ 18 โรงเรียน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
10.4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม, เสวนา 3. ร้อยละ 100 ของครูสอนเพศ    // /
10.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน วิถีศึกษาได้รับการแนะน า ///

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต
4. ร้อยละ 100 ของครูสามารถ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 1. ครูผู้สอนระดับช้ันปฐมวัย 1. ร้อยละ 100 ของครูระดับปฐมวัย 65,040 65,040  ///  ///  /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ตามกรอบ The CEFR จ านวน 121 คน มีความสามารถในการใช้ (นางพัตรา 
11.1 การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษบูรณาการจัด    /  /// /// เมฆประยูร)
ในการบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ ระดับช้ันประถมศึกษา หรือ ประสบการณ์ให้กับเด็ก
เด็กปฐมวัย ผ่านการอบรมออนไลน์ มัธยมศึกษาตอนต้น 2. ครูระดับประถมศึกษา และ
     11.1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 121 คน มัธยมศึกษาสามารถออกแบบ
     11.1.2 จัดท าคู่มือออนไลน์ การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย การจัดการเรียนรู้วิชา
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ในการบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ของเด็กปฐมวัย
     11.1.3 ครูปฐมวัยเข้าพัฒนาด้วยคู่มือออนไลน์ การส่งเสริม
ศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัยในการบูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
11.2 การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับ     / //
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
     11.2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
     11.2.2. จัดท าบทเรียนออนไลน์ส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR
      11.2.3 ครูเข้ารับการอบรมออนไลน์ฯ
11.3  นิเทศ ก ากับ ติดตาม //  
11.4 สรุปและรายงานการด าเนินงาน    /

12 โครงการพัฒนาครูยุค New normal สู่การจัดกิจกรรมการเรียน 1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 6,600 6,600 / / /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
การสอนด้วยแพลตฟอร์มทางการศึกษา 2. ครูทุกคนในสังกัด สพป. มีความรู้ความสามารถในการผลิต / /// /   (นายประพนธ์  
12.1 ฝึกอบรมการใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาสู่การจัด นครปฐม เขต 1 ส่ือนวัตกรรมและใช้ส่ือเทคโนโลยี สะสมทรัพย์)
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทางการศึกษาในการจัดกิจกรรม
     12.1.1 ก าหนดกรอบการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม การเรียนการสอนได้อย่างมี
     12.1.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ  
     12.1.3 ฝึกอบรมการใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษาสู่การจัดกิจกรรม  2. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และโรงเรียนมีส่ือนวัตกรรม
12.2 การนิเทศ ติดตาม การใช้ส่ือ นวัตกรรม การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี //
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      12.2.1 นิเทศ ติดตามผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้
12.3 การเผยแพร่ส่ือนวัตกรรม การให้รางวัลเสริมพลังใจและ ///
การรายงานผลการด าเนินงาน
     12.3.1 เผยแพร่ส่ือ นวัตกรรมผ่านช่องทางท่ีก าหนด เช่น เว็บไซต์
กลุ่มนิเทศ , padlet
     12.3.2 คัดเลือกส่ือ นวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างและมอบ
ประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
12.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน   /

13 โครงการประกวดส่ือวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 1. ส่ือวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) 38,000 38,000  /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ทางการศึกษา ท่ีเป็นต้นแบบ จ านวน 12 เร่ือง (น.ส.ยุพา
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (CVID)-19) ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 2. ส่ือวีดิทัศน์ (คลิปวีดิโอ) ทรัพย์อุไรรัตน์)
13.1 ประกาศประกวดส่ือวีดิทัศน์ฯ ส่งส่ือวีดิทัศน์ (คลิปวีดิโอ) การบริหารจัดการการศึกษา
13.2 ด าเนินการตัดสินโดยกรรมการ 12 คน ทางไกลในช่วงสถานการณ์ /  
13.3 ประกาศผลการตัดสิน เงินรางวัลส าหรับผู้ชนะ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ /
      13.3.1 รางวัลชนะเลิศ จ านวน 4 รางวัล ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) /
      13.3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 4 รางวัล ท่ีมีคุณภาพและเป็นตัวอย่างได้
      13.3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 4 รางวัล
      13.3.4 มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
13.4 เผยแพร่ผลงาน
13.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  /

14 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ 1. ครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบ 1. ร้อยละ 100 ของครูและโรงเรียน 32,550 32,550   / /// กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คุณภาพการศึกษา ในโปรแกรม School Mis สามารถใช้โปรแกรม (น.ส.บงกช  
14.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าระบบงานวัดผลด้วย (admin โรงเรียน)  บริหารจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ย้ิมหนองโพธ์ิ)
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โปรแกรม School Mis โรงเรียนละ 1 คน 2. สพป.นครปฐม เขต ๑ มีฐาน
14.2 แลกเปล่ียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 121 แห่ง ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดอย่าง
14.3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม 2. สพป.นครปฐม เขต 1 เป็น Real Time
14.4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

15 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงาน

15.1 งานทะเบียนประวัติ
       15.1.1 รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

 ///  ///  ///  /// บุคคล
(น.ส.อัญชนา
แพก าเนิด)

       15.1.2 บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนให้เป็นปัจจุบัน/บันทึกข้อมูลผ่านระบบ 1
ออนไลน์ (HRMS)

2. มีระบบการบริหารงานบุคคล
ท่ีมีประสิทธิภาพผ่านระบบ
ออนไลน์ (HRMS) 5 งาน

       15.1.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน อัตราก าลัง/งานเล่ือนข้ันเงินเดือน
/งานย้าย/งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

15.2 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
      15.2.1 การจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา

โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
อัตราก าลังครูครบตามเกณฑ์
2. สพป.มีข้อมูลอัตราก าลังครูใน
สถานศึกษาในภาพรวมตรงตาม

  //  ///  ///  /// กลุ่มบริหารงาน
บุคคล
(นางเพชรรุ่ง 
เอ่ียมธนพรรณ)

 (ข้อมูล 18 มิ.ย.)
      15.2.2 เกล่ียอัตราก าลังครูและลูกจ้าง

ความต้องการของโรงเรียน และใช้
ในการวางแผนพัฒนาก าลังคน

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

      15.2.3 รายงาน/สรุปผลการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และรองรับการพัฒนาประเทศ

 ///

สถานศึกษามีข้าราชการครูและ

1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดทุกคน

1. สพป.นครปฐม เขต 1
มีแผนอัตราก าลังในการสรรหา
บรรจุแต่งต้ังและพัฒนาตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษา
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15.3  สรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากรในสังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล    


      15.3.1 คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาบรรจุ
ตามกรอบอัตราว่าง

 รอจัดสรร รอจัดสรร  /// (น.ส.ดวงฤดี
เลิศวินิชย์ทิพย์)

      15.3.2 การสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราว/ พนักงานราชการ/ลูกจ้าง
ช่ัวคราวท่ีผ่านการประเมิน

24,245 24,245  /// /// /// น.ส.ชลธิชา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ท่ีผ่านการประเมิน อาภานุรักษ์
             -ประชุมช้ีแจงการต่อสัญญาให้กับพนักงานราชการและ

ลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4,445)

15.4  การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. ผอ.โรงเรียน /รักษาการ 1. ร้อยละ 100 ของ 50,000 50,000   /  / กลุ่มบริหารงาน

ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 121 คน ผอ.ร.ร./รักษาการ ผอ.ร.ร. บุคคล    
คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2564) 2. ข้าราชการครูในสังกัด ท่ีได้รับการประเมินผล น.ส.พยงค์
คร้ังท่ี 2 (1 ตุลาคม 2564) สพป.นครปฐม เขต 1 การปฏิบัติงาน เมืองโคตร
      15.4.1 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ผอ.โรงเรียน จ านวน 121 แห่ง 2. ร้อยละ100 ของ
รักษาการ ผอ.โรงเรียน (เฉพาะ โรงเรียนท่ีไม่มี ผอ.โรงเรียน) 3.บุคลากร สพป. นครปฐม เขต 1 ข้าราชการครูฯ ในสังกัด 
และข้าราชการครูวิทยฐานะเช่ียวชาญ ทุกคน ได้รับการเล่ือนเงินเดือน
     15.4.2 ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน 4. ลูกจ้างประจ า อย่างถูกต้อง เป็นธรรม
     15.4.3 ด าเนินการประชุมคณะกรามกล่ันกรองการเล่ือนเงินเดือน โปร่งใส และตรวจสอบได้
     15.4.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
15.5 ประเมินผลงานทางวิชาการและเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและ ข้าราชการครูและบุคลากร 21,300     21,300  ///  ///  ///  /// กลุ่มบริหารงาน

บุคคล     15.5.1 ประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากร บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ ทางการศึกษา ผู้เสนอขอรับ บุคคล
ทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ มีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะ การประเมินเพ่ือให้มีหรือเล่ือน (นางเสริมสุข
 (ว17/2553) ช านาญการพิเศษ จ านวน 3 ราย เป็นวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนได้ ได้รับ ประดิษฐข า)
           1) รับค าขอ/ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอรับการประเมิน การประเมินไม่น้อยกว่า

สถานศึกษามีอัตราจ้างปฏิบัติงาน
ตามกรอบอัตราก าลัง
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          2) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน/ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ ร้อยละ 90
ประเมินพร้อมส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมิน
          3) ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ก าหนด

    15.5.2 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
ครูมีและเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21/2560)
     

ข้าราชการครูฯ ท่ีส่งค าขอมีวิทย
ฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ

ข้าราชการครูฯท่ีส่งค าขอมีวิทย
ฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ

     35,400 35,400  /// /// นางเสริมสุข
ประดิษฐข า

           1) คณะกรรมการกล่ันกรอง ตรวจสอบค าขอรับ จ านวน 20 ราย ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า
การประเมินบุคคล ร้อยละ 100
          2) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ตัวช้ีวัด ณ โรงเรียน
ผู้ส่งค าขอรับการประเมิน
    15.5.3 สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงาน
15.6 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีอยู่
ระหว่างประเมินสัมฤทธิผลการ

ร้อยละ 100 ของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีอยู่ระหว่างประเมิน

126,315 126,315   //  ///  ///  /// กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทาง

      15.6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation) ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ใน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน / การศึกษา
และคณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเล้ียง (Coaching) ตามหลักเกณฑ์ท่ี 
สพฐ. ก าหนด

ระยะเวลา 1 ปี จ านวน 3 รุ่น
รุ่นท่ี 1  จ านวน 10 ราย

หน้าท่ีได้รับการประเมินเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ี

(นางลาวัลย์ 
ศรีวิเศษ)

     15.6.2 ประชุมคณะกรรมการและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พร้อมปฐมนิเทศ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีอยู่ระหว่างประเมินสัมฤทธิผล

และ รุ่นท่ี 2 จ านวน 1 ราย 
รุ่นท่ี 3 จ านวน  11 ราย

ส านักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ.
ก าหนด

    / /    

     15.6.3 นิเทศ ก ากับติดตามให้ค าปรึกษา (Coaching) /// /// ///
             1) นิเทศ ก ากับติดตามและให้ค าปรึกษา โดยคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา/พ่ีเล้ียง (Coaching Team) ในรอบ 12 เดือน  (รุ่นท่ี 1
จ านวน 10 ราย)
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            2) นิเทศ ก ากับติดตามและให้ค าปรึกษา โดยคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา/พ่ีเล้ียง (Coaching Team)  ในรอบ 6 เดือน และ

รอบ 12 เดือน (รุ่นท่ี 2 จ านวน 1 ราย)
            3) นิเทศ ก ากับติดตามและให้ค าปรึกษา โดยคณะกรรมการท่ี
ปรึกษา/พ่ีเล้ียง (Coaching Team) ในรอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน (รุ่นท่ี 3 จ านวน 11ราย)
     15.6.4 ประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation)  / /// /// ///
             1) ประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฯ  (Evaluation Team) ในรอบ 12 เดือน 
(รุ่นท่ี 1 จ านวน 10 ราย)
            2) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฯ (Evaluation Team) ในรอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือนรุ่นท่ี 2 จ านวน 1 ราย)
           3) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการ
สถานศึกษาฯ(Evaluation Team) ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
(รุ่นท่ี 3 จ านวน 11 ราย) รุ่นท่ี 2  จ านวน 1 ราย)
     15.6.5 ศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบฯ ขนาดใหญ่ขนาดกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นท่ี 3
และขนาดเล็ก จ านวน 11 ราย  ///  ///  ///
     15.6.6 รายงานผลการประเมินฯ ต่อ สพฐ.   /
     15.6.7  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน   /
15.7 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ร้อยละ 100 ผู้ได้รับการบรรจุ 177,600 177,600  ///  ///  ///  /// กลุ่มพัฒนาครู
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง และบุคลากร
      15.7.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน/คณะกรรมการท่ีปรึกษา ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังใหม่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   / ทางการศึกษา
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/พ่ีเล้ียง ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ี ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก าหนด ได้รับการประเมิน ได้รับการประเมินสัมฤทธิผล นางลาวัลย์ 
           1) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน การปฏิบัติงานในหน้าท่ีเพ่ือ ศรีวิเศษ

        2) ปฐมนิเทศรองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุ หน้าท่ีต าแหน่งรอง พัฒนาการศึกษาในระยะ 1 ปี
และแต่งต้ังใหม่ฯ ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ี ตามองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด เกณฑ์
          3) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตาม การประเมิน ท่ี ส านักงาน ก.ค.ศ.

ในระยะเวลา 1 ปี หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี  และสพฐ.ก าหนด
       4) นิเทศ ก ากับ ติดตามให้ค าปรึกษา Coaching ส านักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ี  /// / /   /
15.7.2 ประเมินสัมฤทธิผล รอง ผอ.รร. ในรอบ 6 เดือนแรก ก าหนด อยู่ระหว่างประเมินสัมฤทธิผล  ///

ประชุมคณะกรรมการประเมิน/กรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเล้ียงก่อนการประเมิน  การปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้รับ

15.7.3 ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบขนาดใหญ่  ขนาดกลาง การประเมินเป็นไปตาม /
และขนาดเล็ก หลักเกณฑ์ วิธีการ ท่ี ส านักงาน

15.7.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ.ก าหนด /
16 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น 1.ผู้อ านวยการสถานศึกษา  1.ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร รอจัดสรร รอจัดสรร  /// กลุ่มพัฒนาครู

ในศตวรรษท่ี 21 (321,800.-) จ านวน 121 คน สถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา และบุคลากรทาง
16.1 ประชุมคณะท างานก าหนดวางแผนการอบรม/ 2.รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ศักยภาพ การศึกษา
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา   จ านวน 1 วัน จ านวน   37 คน 2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร (นางลาวัลย์ 
16.2  ด าเนินการอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 3.ผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกท่าน การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  /// ศรีวิเศษ)
เป็นเวลา  2 วัน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 15 ชม. 4.เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 1  เข้ารับการพัฒนาฯ 
16.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 3. ร้อยละ  80 ของผู้บริหาร

สถานศึกษา/ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา

สอดคล้องความต้องการจ าเป็น

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 117 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

ในการพัฒนาตนเองตามแผน
พัฒนาตนเอง และเป็นไปตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
 สามารถพัฒนางานตาม

17 โครงการขับเคล่ือนนโยบายสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา   4 คน 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 182,800 182,800  /// กลุ่มพัฒนาครู
17.1 ประชุมคณะท างานก าหนดหลักสูตรและวางแผนการอบรมพัฒนา ผอ.รร. 121 คน สถานศึกษา/ข้าราชการครู และบุคลากรทาง
17.2 ด าเนินการอบรมพัฒนาโครงการขับเคล่ือนนโยบายนครแห่ง ศึกษานิเทศก์ 11 คน และบุคลากรทางการศึกษา (นางลาวัลย์ 
คุณภาพการศึกษา  เป็นเวลา  1 วัน รอง ผอ.รร. 37 คน ได้รับการพัฒนา ศรีวิเศษ)
17.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ผอ.กลุ่ม  10 คน 2. ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร

ครูวิชาการ 121 คน สถานศึกษา/ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาและสามารถ
บริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพนักเรียนในสังกัด 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามช่วงช้ันของวัย

18 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ครูผู้ช่วย จ านวน 200 คน 1. ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยมีศักยภาพ 116,800 116,800  /// กลุ่มพัฒนาครู
18.1 ประชุมคณะท างานวางแผน ก าหนดหลักสูตรก าหนดกรอบการพัฒนา แบ่งเป็น 2 รุ่น ในการปฏิบัติงานครบตามความ และบุคลากรทาง
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จ าเป็นการการจัดการเรียนรู้ การศึกษา
เป็นเวลา  2 วัน  อย่างมีประสิทธิภาพ  (นางลาวัลย์ 

ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 118 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

18.2 ด าเนินการอบรม/พัฒนาฯ จ านวน  2 รุ่น ๆ ละ 100 คน 2. ร้อยละ 100 ของผู้ช่วยได้รับ ศรีวิเศษ)
18.3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน การเตรียมความพร้อมเพ่ิมพูน 

ความรู้ ความสามารถทักษะ เจตคติ 
และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย
ด้านการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นครูท่ีดี
3.ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยสามารถ
น าความรู้ไปพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายตามศักยภาพผู้เรียน
แต่ละบุคคล

19 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ข้าราชการครูและบุคลากร 1.ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและ 46,600 46,600  ///  ///  /// กลุ่มพัฒนาครู

19.1 คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์เพ่ือรับรางวัล ทางการศึกษาในสังกัด บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  /// และบุคลากรทาง
ทรงคุณค่า OBEC AWARDS ทุกต าแหน่ง ทุกระดับ ในทุกต าแหน่งท่ีเสนอขอเข้ารับ การศึกษา
    19.1.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน ได้รับการยกย่อง การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลได้รับ (นางลาวัลย์ 
และตามหลักเกณฑ์ ท่ี สพฐ.ก าหนด เป็นเวลา  1 วัน เชิดชูเกียรติ การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ศรีวิเศษ)
    19.1.2 ด าเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์เพ่ือรับรางวัล คณะกรรมการ 40 คน วิธีการท่ีก าหนด 
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู
    19.1.3 ประกาศผลการคัดเลือก ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
    19.1.4 ส่งผู้ชนะเลิสเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค การยกย่องเชิดชูเกียรติมีความริเร่ิม
และระดับชาติ สร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็น

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 119 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

19.2 คัดเลือกผู้มีผลงาน สมควรได้รับการยกย่องเพ่ือรับรางวัล ท่ีประจักษ์เป็นแบบอย่างท่ีดี /// ///
ประเภทต่างๆ  ในการประพฤติ ปฏิบัติตน 
      19.2.1 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลคุรุสภา สร้างความศรัทธาความเช่ือถือ
      19.2.2 คัดเลือกโครงการครูดีในดวงใจ ในวิชาชีพครู และมีขวัญก าลังใจ
      19.2.3 คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเคร่ืองหมาย
เชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"

ในการปฏิบัติราชการ
19.3 คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี"ฯลฯ /// ///
     19.3.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน คณะกรรมการ 10 คน 
และตามหลักเกณฑ์ ก าหนด 1 วัน 
      19.3.2 ด าเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพ่ือรับรางวัลประเภทต่างๆ
ประเภทรางวัลละ  1 วัน 
19.4 งานวันเกียรติยศ ยกย่องเชิดชูเกียรติรับมอบรางวัล/ /// ///
โล่ห์รางวัลฯ 
      19.4.1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง
การจัดงาน
     19.4.2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล เกียรติบัตร ข้าราชการครู จ านวน 500 คน
โล่ห์รางวัล
19.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ///

20 โครงการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการ

1. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง

/// /// /// /// 1.กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

20.1 ค่าจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราว สามารถจ้างได้ตามอัตรา 2.กลุ่มส่งเสริม
      20.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   19  อัตรา 

(1ตค 63-28 ก.พ.64)
ท่ีได้รับจ้าง
2. สถานศึกษามีอัตราก าลังครู

1,765,000 1,765,000 /// /// /// /// จัดการศึกษา
3. กลุ่ม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 120 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

     20.1.2 ค่าตอบแทนจ้างครูบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
อัตราเดือนละ 15,000/คน/เดือน

 12 อัตรา
 (1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64)

และ ลูกจ้าง ครบตามกรอบฯ 1,136,160 1,136,160 /// /// /// /// บริหารงาน
การเงินและ

     20.1.3 ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูข้ันวิกฤติ 15,000บาท/เดือน

  32 อัตรา 
(1 ต.ค. 63-31 มี.ค.64)

2,995,200 2,995,200 /// /// /// /// สินทรัพย์

     20.1.4 ค่าตอบแทนจ้างพ่ีเล้ียงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนท่ัวไปจัดการ
เรียนรวม เดือนละ 9,000บาท/คน/เดือน

   25 อัตรา 
(1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64)

2,289,000 2,289,000 /// /// /// ///

     20.1.5 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

    6 อัตรา 
(1 พ.ย.63 -31 มี.ค.64)

340,000 340,000 /// /// /// ///

     20.1.6 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
โรงเรียน(ครูธุรการ) (68อัตรา) เดือนละ15,000บาท/คน/เดือน

    68 อัตรา 
(1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64)

6,364,800 6,364,800 /// /// /// ///

     20.1.7 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนให้
โรงเรียน(ครูธุรการ) เดือนละ 9,000.-  จ านวน 53 ราย

 53 อัตรา 
(1 ต.ค. 63-31 พ.ค 64)

2,862,000 2,862,000 /// /// /// ///

    20.1.8 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรงให้โรงเรียน เดือนละ 9,000
บาท/คน/เดือน

51 อัตรา 
(1 ต.ค.63-31 มิ.ย 64)

2,864,160 2,864,160 /// /// /// ///

   20.1.9 บุคลากรปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4 อัตรา 224,600 224,600 /// /// /// ///
            1) พนักงานพิมพ์ดีด 1อัตรา 9,000/เดือน (1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64)
            2) เวรยาม 2 อัตรา 9,000/เดือน
            3) พนักงานท าความสะอาด 1 อัตรา 9,000/เดือน
   20.1.10 จ้างอัตราจ้างส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 4 คน
เป็นเงิน 565,300.- บาท

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

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

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

ผู้รับผิดชอบ

           1) ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และเงินประกันสังคม 575 บาท
ค่าจ้าง 12 เดือน/12,075 บาท (289,800.-)

 จ านวน 2 ราย  ///  ///  ///  /// 2. กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์

          2) ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว (จ้างเหมา) 
              (1) ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (180,000.-)

จ านวน 2 ราย  ///  ///  ///  /// 3.กลุ่มนโยบาย
และแผน

                  ค่าจ้าง 12 เดือน (เดือนต.ค.63-ก.ย.64) / 15,000 บาท
             (2) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (95,500.-)
                 ค่าจ้าง 6 เดือน (เดือน19 กพ.- 30 ก.ย.46) /15,000 บาท
20.2  ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน (1ต.ค.63-28 กพ. 64) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวน 18 คน
(สพท.10 ราย/ร.ร.8 ราย)

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
สวัสดิการตามสิทธิอย่างเท่าเทียม
กัน

500,000 500,000  ///  ///  ///  /// กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
(นางกฤษณี
เหล็กอ่ิม)

23,163,268 21,536,445 1,064,430 562,393 - - - - - รวมท้ังส้ิน    (บาท)
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กลยุทธ์ท่ี 4 : จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม
    จุดเน้น  :  4.1  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่า

         4.1.1 ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
         4.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
         4.1.3 ร้อยละ 92 ของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับศึกษาต่อข้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
         4.1.4 ร้อยละผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป (มฐ.3)
         4.1.5 อัตราการออกกลางคันลดลง
               1) ระดับประถมศึกษา
               2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

               1) พิการเรียนรวม 

        4.1.8  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
    จุดเน้น 4.2 : ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้

         4.2.1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

  อย่างเหมาะสม เพียงพอ

         4.1.6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ (กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง 

        4.1.7. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
               เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม ร้อยละ 80 ข้ึนไป       

               2) เด็กด้อยโอกาส 
               3) เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  

    กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ)
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       4.2.2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 1. ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบ กลุ่มส่งเสริม

1.1 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรร ในเขตพ้ืนท่ีบริการทุกคน ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ การจัดการศึกษา
โอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 2. ประชากรวัยเรียนการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการวางแผน (น.ส.สุกฤตภัทร

1.2 ส่งเสริมเด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคบังคับทุกคนในเขตพ้ืนท่ี จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ ใจร่ืน/
1.3 การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 บริการทุกคน อย่างมีประสิทธิภาพ 11,000 11,000 /// /// /// /// น.ส.สมพร
    1.3.1 ส ารวจข้อมูล ทร.14 เด็กท่ีเกิดปี 2557-2561
    1.3.2 จัดท าแผนการรับนักเรียน
    1.3.3 แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน

                    2. ร้อยละ 100 ของประชากรใน
เขตพ้ืนท่ีบริการเข้าเรียนตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

/// /// /// ศรีวราสาสน์)

    1.3.4 จัดสรรโอกาสในการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
 พ.ศ. 2545 ปฐมวัยได้รับการเตรียมความ

พร้อมเข้าเรียนอย่างท่ัวถึง

และเสมอภาค  
//    1.3.5 ประสานการจัดท าทะเบียน ส ามะโนประชากรวัยเรียนจาก 4.ร้อยละ 100 นักเรียนช้ัน //

ส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้เรียนต่อ
    1.3.6 แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ช้ันมัธยมปีท่ี 1  ///

สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 5. ร้อยละ 92 ของนักเรียนท่ี

    1.3.7 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน / ประกาศแนวปฏิบัติการรับ จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ///

นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปีการศึกษา 2564 เรียนต่อในระดับสูงข้ึน (มัธยม

โดยจัดท าป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปลายหรือเทียบเท่า)

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ท่ี 4  จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

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

กลยุทธ์ท่ี 4  จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

   1.3.8 คัดแยกรายช่ือเด็กเข้าเกณฑ์ตามเขตพ้ืนท่ีบริการของ
โรงเรียนแจ้งโรงเรียนด าเนินการติดตาม
   1.3.9 ติดตามผลและรายงานผลการรับนักเรียนผ่านระบบรายงาน
ข้อมูลการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี 2564

1.4 ขับเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1. ครูแนะแนวทุกโรงเรียนใน 1. จ านวนนักเรียนท่ีจบ      50,000 50,000 /// /// // นางสาวกุลวิภา 
 ปีการศึกษา 2564 สังกัด สพป. นครปฐม เขต 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อ  ชีพรับสุข 

  1.4.1 ประสานงานศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2. นักเรียนทุกคนในโรงเรียน สายอาชีพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3   /
(โรงเรียนวัดเกาะวังไทร) ในสังกัดสพป. นครปฐม เขต 1 2. นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษา   / 

  1.4.2 ศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ด าเนินงาน  ปีท่ี 3 ทุกคนมีทักษะการเรียนรู้
ตามแผนท่ีก าหนด ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ///
    1.4.3 คณะกรรมการฯ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน 3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
การด าเนินงานของศูนย์แนะแนวฯ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนงาน
    1.4.4 การแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ แนะแนวจากศูนย์แนะแนวประจ า ///
    1.4.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนจัดท า ID Plan และ portfolio เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สพป. ///
    1.4.6  ประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา นครปฐม เขต 1
จัดหลักสูตรระยะส้ัน / ทวิศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
    1.4.7 ประสานเครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการแนะแนว ท่ีจบการศึกษาช้ันป.6 และ ม.3
ในสถานศึกษา  มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง   /
     1.4.8 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน สู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด 

และความต้องการของตนเอง 
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มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้

2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและทักษะชีวิต  ///  ///  ///  ///

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนติดตามนักเรียนเข้าเรียนและเฝ้าระวัง
การออกกลางคัน
    2.1.1 รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันและ
นักเรียนออกกลางคัน จัดท าสารสนเทศ

 ///  ///  ///

    2.1.2 แต่งต้ังคณะท างานเพ่ือติดตามให้นักเรียนกลับมาเข้าเรียน นักเรียน
     2.1.3 ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแนวทางในการติดตามนักเรียนเข้าเรียน    - การคุ้มครองนักเรียน

    2.1.4 ออกติดตาม ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน านักเรียนออก    - การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

กลางคันให้กับเข้ามาเรียนในระบบ 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
     2.1.5 ประสานงานโรงรียนติดตามนักเรียนตกหล่นตามข้อมูลของ สพฐ  ยากจนและนักเรียนกลุ่ม
     2.1.6 ประสาน กศน.เพ่ือส่งต่อนักเรียนท่ีมีเหตุผลจ าเป็นเรียนนอกระบบ เส่ียงและมีแนวโน้มจะออก
    2.1.7 สถานศึกษารายงานผลให้ สพป.ทราบ ทางระบบ กลางคันได้รับการช่วยเหลือ

อิเล็กทรอนิกส์ ตาม โปรแกรม DMC 3. ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน
    2.1.8 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 4. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและครู

2.2 พัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหาการออกกลางคันของโรงเรียนใน         
1.โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในสังกัด ในโรงเรียนสังกัด สพป. รอจัดสรร รอจัดสรร นางสาวกุลวิภา
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 (37,000.-) สพป.นครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 1 มีการพัฒนาการ ชีพรับสุข
     2.2.1 การพัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหาการออกกลางคัน จ านวน 1 โรง ขยายผลกับ ด าเนินงานแก้ปัญหาการออก
ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด กลางคันของนักเรียน

1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง
2. นักเรียนมีแนวโน้มจะออก
กลางคันและกลุ่มเส่ียงทุกคน

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
   - การส่งเสริมความประพฤติ

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
(น.ส.สมพร 
ศรีวราสาสน์ )
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           1) จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินการวิจัยฯ สพป.นครปฐม เขต 1 ทุกโรง 5. นักเรียนได้รับส่งเสริมพัฒนา
           2) การด าเนินการวิจัยฯ โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิง และโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีต้องการ การป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ปฏิบัติการ (PAOR) มี 4 ข้ันตอนดังน้ี พัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหา ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
              ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน น าข้อมูลปัญหานักเรียนออก การออกกลางคันของนักเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาระบบ
กลางคันมาวางแผนการด าเนินงานการแก้ปัญหาการออกกลางคัน 2. รายงานวิจัย 1 เล่ม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
              ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติการ ด าเนินการอบรมเชิง เข้มแข็งและย่ังยืน
ปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูประจ าช้ันในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยวัด 6. ร้อยละ 80 ของผู้มี
ความรู้ก่อนและหลังการอบรม ความสามารถพิเศษและ
              ข้ันตอนท่ี 3 การสังเกตผล สังเกตผลการปฏิบัติการ ด้อยโอกาสได้รับการดูแลและ
              ข้ันตอนท่ี 4 สะท้อนผล น าผลจากการอบรมเชิง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนา
ปฏิบัติการและการสังเกตการปฏิบัติ ประชุมสะท้อนผล (focus group) เต็มศักยภาพ
เพ่ือน าสู่การวางแผนการพัฒนา
    2.2.2 ผลการพัฒนาการด าเนินงานแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน
          1) ด าเนินการวิจัยฯ โดยมีรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(PAOR) มี 4 ข้ันตอน ดังน้ี
             ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน น าผลการสะท้อนมาวางแผน
การด าเนินงานต่อเน่ือง
             ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติการ ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้
             ข้ันตอนท่ี 3 การสังเกตผล สังเกตการปฏิบัติงานของ
ครูประจ าช้ัน
             ข้ันตอนท่ี 4 สะท้อนผล ประชุมสรุปผลและประเมิน
ความพึงพอใจ
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         2) ประเมินผลการพัฒนาการด าเนินงานการแก้ปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียน
         3) ประเมินความพึงพอใจของครูประจ าช้ันในการพัฒนา
การด าเนินงานการแก้ปัญหาการออก กลางคันของนักเรียน
         4) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)
         5). จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์
2.3 ขับเคล่ือนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 50,760 50,760  //  /// นางสาวกุลวิภา
    2.3.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชีพรับสุข
          1) คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับการประกวดและรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          2) ก าชับให้สถานศึกษาด าเนินการตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
          3) พัฒนานักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
          4) ด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ สาธารณภัย อุบัติเหตุ และภัยบุคคล รวมท้ังจัดท าแผนการ
ป้องกันและซักซ้อมภาคเรียนละ 1 คร้ัง
   2.3.2 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
         1) เร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรังแก
ความรุนแรง และติดเกมส์ และนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
         2) จัดให้มีข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันเก่ียวกับยาเสพติดอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลในระบบ NISPA และ CATUS
ให้เป็นปัจจุบัน
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         3) พัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
   2.3.3 พัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน มีการยกระดับ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน โดยจัดพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง
ออกตรวจพ้ืนท่ีจุดเส่ียงต่างๆ
  2.3.4 คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก โดยจัดท าแผนป้องกัน/แผนเผชิญ
เหตุฉุกเฉิน
  2.3.5 จัดท างานวิจัย 1 เร่ือง
  2.3.6 การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ/เด็กด้อยโอกาส  ///  ///  ///  ///
        1) จัดสรรเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข
      2) สนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีด้อยโอกาส
      3) ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและ
ด้อยโอกาสได้ร่วมแข่งขันทางวิชาการต่างๆ
  2.3.7 ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
  2.3.8 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน 1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน /// /// /// /// กลุ่มนโยบาย
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 2. นักเรียนอนุบาล 1- ช้ัน ม.3 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน และแผน
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 31,597 คน การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (น.ส.สุวรรณาแดงสวัสด์ิ)/

ภาคเรียนท่ี 2/2563(70%) (นักเรียน 9 ธ.ค. 63) 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 33,010,105 33,010,105  ///  /// กลุ่มส่งเสริม
   3.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน          บริหารจัดการงบประมาณเงิน การจัดการศึกษา
   3.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน            อุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (น.ส.สมพร
   3.1.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และรายงานการใช้จ่ายใน ศรีวราสาสน์)
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3.2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระบบฯ ตรงตามก าหนดและ
ภาคเรียนท่ี 2/2563 ส าหรับเด็กปกติ (30%) ภาคเรียนท่ี1/2564 ถูกต้อง 12,142,430 12,142,430  ///  ///  ///
   3.2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 3. ร้อยละ 100 ของผู้ปกครอง
   3.2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน            มีความพึงพอใจท่ีได้รับ
   3.2.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3.3 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ภาคเรียนท่ี 2/2563
    3.3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน
    3.3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
    3.3.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

จัดการศึกษาโดยครอบครัว
2 คน 
ช้ันอนุบาล 3 จ านวน  1  คน
ช้ัน ป.3 จ านวน 1 คน

รอจัดสรร รอจัดสรร /// /// /// น.ส.สมพร 
ศรีวราสาสน์

    3.3.4 ค่าหนังสือเรียน
    3.3.5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
3.4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ภาคเรียนท่ี 1/2564 ส าหรับเด็กปกติ (70%)

53,035,254 53,035,254 /// /// (น.ส.สุวรรณา
แดงสวัสด์ิ)/

    3.4.1 ค่าหนังสือเรียน
    3.4.2 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
    3.4.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    3.4.4 ค่าหนังสือเรียน

   3.4.5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
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3.4 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนท่ี 2/2563
    3.4.1 คัดกรองนักเรียนในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน(CCT)
    3.4.2 จัดสรรปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนท่ี 2/2563
(พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนไม่เกิน 3,000บาท/เดือน และเกณฑ์
สถานะครัวเรือนจากค่า PMT) 

โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง
นักเรียนยากจน ภาคเรียน 
2/2563 ท่ีผ่านเกณฑ์การ
พิจารณา 
 - ระดับประถมศึกษา

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ยากจนในระบบ DMC ได้รับการ
คัดกรองในระบบ CCT
2. ร้อยละ 100 ของ นักเรียน
ยากจนตามเกณฑ์ได้รับการ

รอจัดสรร รอจัดสรร /// /// /// /// น.ส.สมพร 
ศรีวราสาสน์

       1) ระดับประถมศึกษา คนละ 500 บาท/ภาคเรียน จ านวน 2,883คน สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
       2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยากจน 
  3.4.3 แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเง่ือนไข จ านวน 328 คน
ให้โรงเรียนทราบ  - นักเรียนยากจนแบบมีเง่ือนไข
  3.4.4 ติดตามผลการด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน จ านวน 1,009 คน
แบบมีเง่ือนไข
  3.4.5 ติดตามโรงเรียนท่ีไม่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบ
มีเง่ือนไขฯ
        1) รายงานช้ีแจงเหตุผล กรณีโรงเรียนไม่ขอรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 2 เป็นรายบุคคล

        2) ก าชับโรงเรียนรับรองข้อมูลตามความเป็นจริง เพ่ือมิให้
นักเรียนเสียสิทธ์ิในการรับเงินอุดหนุน
3.5 ติดตามโรงเรียนให้บันทึกข้อมูลการมาเรียน น้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเง่ือนไขการรับเงินอุดหนุนของโครงการฯ

 ///  ///  ///  /// น.ส.ณัฏฐณิชชา
รินลดาพงศ์สิริ

3.6 ติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน     ///  ///  ///  /// กลุ่มบริหาร
3.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  ///  ///  ///  /// การเงินและ

สินทรัพย์
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กลุ่มนโยบาย
และแผน

4 โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1. โรงเรียนในสังกัด  121 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ี รอจัดสรร รอจัดสรร /// /// /// /// กลุ่มส่งเสริม
4.1 จัดท าแผนก ากับติดตามโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา 2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายใน เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมิน  /// การจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม สุขภาพกายและสุขภาพจิต น.ส.ณัฏฐณิชชา
4.2 ด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ ตามแผนท่ีก าหนด เขต 1 ได้รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน
ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน /// /// /// รินลดาพงศ์สิริ

     4.2.1 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตาม 2. โรงเรียนทุกแห่งมีการบริหาร
การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันท้ังระบบตลอดแนว จัดการโครงการ
    4.2.2 ช้ีแจง/ประชุมคณะกรรมการตามค าส่ัง ก ากับติดตามโครงการ อาหารกลางวันได้อย่างมี
 อาหารกลางวัน ประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ
    4.2.3 จัดท าเคร่ืองมือเก็บข้อมูลท่ีครอบคลุมท้ังกระบวนการบริหาร 3. โรงเรียนทุกแห่งใช้โปรแกรม
โครงการอาหารกลางวัน ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังด้านปริมาณ Thai school  lunch ในการ
และคุณค่าทางโภชนาการท่ีสอดรับกับโปรแกรม Thai school lunch จัดอาหารให้แก่นักเรียนทุกคน
    4.2.4  จัดเก็บข้อมูล รายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนในรอบเวลาท่ีก าหนด ในระบบ 

อย่างมีคุณภาพ
4. นักเรียนระดับอนุบาล – ป.6

 /  /  /   /

school lunch system ได้รับประทานอาหารท่ีมี
   4.2.5 ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโครงการอาหาร  คุณภาพได้รับสารอาหาร
กลางวันโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ครบถ้วนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ///
4.3 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน แข็งแรงสมส่วนสมวัยลดภาวะ

ทุพโภชนาการ
///

5 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวมประจ าปี 2563 1. ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ และครู 1. เด็กพิการเรียนรวมทุกคน 172,600 172,600 /// /// /// /// กลุ่มส่งเสริม
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ท่ีเก่ียวข้องทุกคน สามารถเรียนร่วมกับนักเรียน การจัดการศึกษา
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดท าแผนการศึกษา แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ท่ัวไปได้อย่างมีความสุข (น.ส.สมพร 
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เฉพาะบุคคล (IEP/IIP) ประจ าปี 2563 รุ่นละ 75 คน 2. เด็กพิการและเด็กเรียนรวม ศรีวราสาสน์)

จ านวน 121  คน 2. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง ได้รับการคัดกรองและส่งต่อ
5.3 สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน
5.4 รายงานข้อมูลนักเรียนพิเศษในโปรแกรม SET จ านวน 14 คน 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.5 จัดสรรครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 3. นักเรียนพิการเรียนรวม ทุกคนสามารถคัดกรองเด็กพิการ
5.6 รายงานการจ้างครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการในโปรแกรม SET ทุกคน เรียนร่วมได้
5.7 นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
5.8 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ท่ีมีเด็กพิเศษเรียนรวม

จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)
5. เด็กพิการเรียนรวมทุกคน
ได้รับการดูแลและพัฒนา
 อย่างถูกต้องตามแผน IEP
6. ร้อยละ 100 ของเด็กพิการ
เรียนรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)

6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 1. โรงเรียนขนาดเล็ก สพป. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 71,000 71,000  ///  ///  /// กลุ่มส่งเสริม
ผ่านดาวเทียม(DLTV) นครปฐม เขต 1 สพป. นครปฐ เขต 1 สามารถใช้ การศึกษาทางไกลฯ

6.1 บ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์ DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก  2. ผอ.สพป.นฐ.1,รองผอ.สพป. เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (น.ส.อุษา ใหญ่ไล้บาง)

     6.1.1 แต่งต้ังผู้แทนเพ่ือประสานงานกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี ,ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม , ผอ. ผ่านดาวเทียม (DLTV) 
    6.1.2 ส ารวจความต้องการในการซ่อมบ ารุงชุดอุปกรณ์ DLTV วิทยาลัยอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี, ในการจัดการเรียนการสอน
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ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด รองผอ.วิทยาลัยฯ , ครู และ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    6.13 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) วิทยาลัย ผู้เก่ียวข้อง 40 ราย
อาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี กับ สพป.นครปฐม เขต 1 (1,200บาท) 3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด / 

6.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)

จนท.กลุ่มDLICTและคณะ
ลงพ้ืนท่ี จ านวน 5 คน 12 คร้ัง

   6.2.1 ลงพ้ืนท่ีซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
 

4. บุคลากรของร.ร.ขนาดเล็ก
ในพ้ืนท่ี /บูรณาการนิเทศติดตามฯ (50,500 บาท) ท่ียังไม่เคยอบรม จ านวน 20

 6.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ราย และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

(DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 1 10 ราย รวม 30ราย/1 วัน
(16,900 บาท) คณะท างานท่ีเป็นหน่วย
6.4 ค่าพาหนะส าหรับคณะท างานท่ีเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วในการ
ช่วยเหลือบริหารจัดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ DLTV ในเบ้ืองต้นของ
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ี  (2,400 บาท)

เคล่ือนท่ีเร็ว 3 อ าเภอ ๆ 
ละ 2 คน จ านวน 6 คร้ัง

6.5 จัดท าระบบรายงานผลการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ท้ังระบบ 
online และ offline รายงานสพฐ. และ สอศ.

6.6 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย  ///

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
6.7 การเข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนน าส าหรับจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม

3,600 3,600 ///

6.8 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน  /
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7 โครงการ ICT เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2564 /// /// /// ///
 7.1 พัฒนาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา

สพป.นครปฐม เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง

ร้อยละ 100 ของหน่วยงานและ
โรงเรียนมีระบบ

1,683,000 1,683,000 /// /// /// ///

     7.1.1 สพฐ.จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต มีความเสถียร  ///  /// (น.ส.อุษา

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     และสามารถใช้งานได้อย่างมี ใหญ่ไล้บาง)
และสถานศึกษาในสังกัด 121 แห่ง  (ต.ค. 63 - มี.ค.64) ประสิทธิภาพ โรงเรียนในสังกัด

          1) ส าหรับโรงเรียน 121 แห่ง เป็นเงิน 1,638,000บาท 121 แห่ง /
            2) ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท กลุ่มบริหารงาน
  7.1.2 สพฐ. จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจ าปี รอจัดสรร รอจัดสรร  ///  /// การเงินฯ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ค.-ก.ย.64)
  7.1.3 ประสานงานการบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ของโรงเรียนทุกแห่ง
7.2 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

8 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็ง สภาพแวดล้อม ส่ืออุปกรณ์ให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

1. โรงเรียนในสังกัด  121 แห่ง
2. คณะกรรมการ 13 คน

1. โรงเรียนมีครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้างท่ีเพียงพอ สอดคล้อง

 ///  ///  ///  /// กลุ่มนโยบาย
และแผน

8.1 จัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
  

/1 คร้ัง
3. คณะกรรมการ 

กับความต้องการจ าเป็นและ
ขาดแคลนตามเกณฑ์

45,230 45,230  ///  /// (น..ส.สุวรรณา 
แดงสวัสด์ิ)

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จ านวน 15 คน/2 คร้ัง 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ี
   8.1.1 เตรียมการจัดต้ังงบประมาณ
   8.1.2 ตรวจสอบส่ิงก่อสร้าง/ข้อมูลความต้องการส่ิงก่อสร้าง

ขอต้ังงบลงทุนได้รับการจัดต้ัง
งบประมาณอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใสเป็นไปตาม   8.1.3 คณะท างานตรวจสภาพส่ิงก่อสร้างโรงเรียนท่ีเสนอของบประมาณ

        
หลักธรรมาภิบาล

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ
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   8.1.4 จัดประชุมคณะท างานพิจารณาจัดต้ังงบประมาณ

ประจ าปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โดยพิจารณารายการ ดังน้ี

          1) ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างโรงเรียนท่ัวไป จ านวน

28,439,500 บาท แยกเป็น

             (1) ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 5,019,700 บาท

             (2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 23,419,800 บาท

          2) ค่าครุภัณฑ์ และรายการท่ีดินและส่ิงก่อสร้างของโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบล 47 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 21,746,100 บาท

จ าแนกเป็น

            (1) ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7,253,000 บาท

            (2) รายการก่อสร้างใหม่  จ านวน 8,111,500 บาท

            (3) รายการปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 6,381,600 บาท

   8.1.5 ตรวจสอบความถูกต้อง 2 คร้ัง ก่อนคีย์ข้อมูลในระบบการต้ัง
งบประมาณ และจัดส่งเอกสารให้ สพฐ. ตามก าหนด

   8.1.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    
8.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนส่ือวัสดุอุปกรณ์และจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัด

 ///  ///  ///  /// กลุ่มนโยบาย
และแผน  

   8.2.1 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ง

โรงเรียนวัดสามง่ามฯ การเรียนรู้ให้นักเรียนมี 5,379,500 5,379,500 /กลุ่มบริหารงาน
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง) ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อ อาคารเรียน 212 ล./57-ก คุณภาพ การเงินฯ/
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หน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป (รายการผูกพันเดิม) 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน

   8.2.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีได้รับการจัดสรร 19,821,200 19,821,200

รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณสามารถ

และส่ิงก่อสร้างอ่ืน (รายการงบปีเดียว) บริหารจัดการงบประมาณ

       1) รายการค่าก่อสร้าง (7,478,700) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         (1) ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ เข็ม คสล. 303,900.- โรงเรียนบ้านดอนทอง
         (2) บ้านพักข้าราชกรระดับช านาญงาน 1,652,000.- โรงเรียนบ้านสระน้ าส้ม

         (3) ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง4ท่ี/49 387,800.- โรงเรียนบ้านหนองกร่าง

         (4) ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย4/49  510,200.- โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
         (5) บ้านพักครู203/27  846,300.- โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
         (6) รางระบายน้ าฝาเหล็ก 679,700.- โรงเรียนบ้านหนองโสน
         (7) ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ เข็มค.ส.ล. 212,700.- โรงเรียนบ้านหนองหิน
         (8) บ้านพักข้าราชการระดับช านาญงาน 1,652,000 โรงเรียนวัดโพธ์ิงาม
         (9) ร้ัวมาตรฐานแบบทึบ เข็มค.ส.ล. 476,200 โรงเรียนวัดห้วยพระ
        (10) บ้านพักครู 203/27   846,300.- โรงเรียนแหลมมะเกลือ
        (11)ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง4ท่ี/49  387,800.- สพป.นครปฐม เขต 1
    2) รายการปรับปรุงซ่อมแซม
         ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1. โรงเรียนบ้านคลองตัน
จ านวน 42 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 12,342,500 บาท 2. โรงเรียนบ้านแจงงาม

3. โรงเรียนบ้านดอนทอง
4. โรงเรียนบ้านบ้านทุ่งน้อย
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5. โรงเรียนบ้านบ่อน้ าพุ
6. โรงเรียนบ้านสระน้ าส้ม
7. โรงเรียนบ้านสามัคคี
8. โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
9.โรงเรียนบ้านหนองเขมร
10. โรงเรียนบ้านหนองพงนก
11. โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
12. โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม
13. โรงเรียนบ้านหนองหิน
14. โรงเรียนบ้านหลักเมตร
15. โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
16. โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา
17. โรงเรียนวัดก าแพงแสน
18. โรงเรียนวัดดอนขนาก
19. โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด
20. โรงเรียนวัดตะโกสูง
21. โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
22. โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
23. โรงเรียนวัดทุ่งรี
24. โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง
25. โรงเรียนวัดบางแขม
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26. โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม

27. โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
28. โรงเรียนวัดโพธ์ิงาม
29. โรงเรียนวัดม่วงตารศ
30. โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
31. โรงเรียนวัดไร่แตงทอง
32. โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร
33. โรงเรียนวัดเลาเต่า
34. โรงเรียนวัดวังเย็น
35. โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
36. โรงเรียนวัดสองห้อง
37. โรงเรียนวัดหนองกระพ้ี
38. โรงเรียนวัดหนองจิก
39. โรงเรียนวัดหนองดินแดง
40. โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
41 โรงเรียนวัดหนองโพธ์ิ
42. โรงเรียนวัดห้วยม่วง

   8.2.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12,360,700 12,360,700

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า
10 ล้านบาท (รายงานงบปีเดียว) (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)

       1) รายการค่าก่อสร้าง (10,205,000.-   )

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 140 กลยุทธ์ท่ี 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม



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

กลยุทธ์ท่ี 4  จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

         (1) โรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีน่ัง  6,789,000 โรงเรียนวัดหนองศาลา
         (2) โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ท่ีน่ัง 3,416,000 โรงเรียนลาดปลาเค้า
      2) รายการปรับปรุงซ่อมแซม
            ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน โรงเรียนวัดบ่อน้ าจืด
จ านวน 6 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 2,155,700   บาท โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์
โรงเรียนวัดธรรมศาลา
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
โรงเรียนวัดหนองเสือ

137,836,379 137,568,549 267,830 - - - - - รวมท้ังส้ิน    (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 141 กลยุทธ์ท่ี 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม



กลยุทธ์ท่ี 5  : จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
    จุดเน้น   : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

     5.1. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำปรับปรุงสถำนท่ีให้เป็นต้นแบบส ำนักงำนสีเขียว (GREEN OFFICE) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

         และมีนโยบำยกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
    5.2 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ

    5.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม (บังคับ) 
    5.4 ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรเร่ืองกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์
         รวมท้ังสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง

         และส่ิงแวดล้อม 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
 หน้ำ 142 กลยุทธ์ท่ี 5 จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม



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

1 โครงการสร้างจิตส านึกในการลดขยะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1. โรงเรียนในสังกัด 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ 88,500 88,500  ///  ///  ///  /// กลุ่มส่งเสริมการ
และรักษาส่ิงแวดล้อมภายในหน่วยงาน โรงเรียนและชุมชน จ านวน  121 แห่ง  ความเข้าใจ และตระหนักถึง จัดการศึกษา
1.1 สร้างความตระหนัก และปลุกจิตส านึกในการลดขยะ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา การลดขยะ อนุรักษ์ทรัพยากร (นางสาวกุลวิภา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน ทุกคน 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถ ชีพรับสุข)
    1.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการขยะตามหลักการ 5Rs  3. นักเรียนทุกคน จัดการขยะตามหลักการ  5Rs 
   1.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมสภาพแวดล้อมการก าจัด 4. บุคลากรในสพป.นครปฐม ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม 5 ส  Big 
ขยะของโรงเรียน เขต 1 จ านวน 68 คน Cleaning Day ได้แก่ สะสาง สะดวก
   1.1.3 โรงเรียนบูรณาการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
ปลูกจิตส านึกในการลดขยะในห้องเรียน โรงเรียนและชุมชน 3. ร้อยละ 90 บุคลากรในสพป.
   1.1.4 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบในการก าจัดขยะ นครปฐม เขต 1  มีความพึงพอใจ

   1.1.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ในกิจกรรมท่ีด าเนินการ

 1.2 การบริหารจัดการขยะในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4. ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน สพป.  ///  ///  ///  /// กลุ่มอ านวยการ

      1.2.1 จัดท าแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สพป. นครปฐม เขต 1 สามารถลดปริมาณขยะ (นางวิไล เรียนทัพ)

นครปฐม เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5. สพป. นครปฐม เขต 1 ปราศจาก

      1.2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขยะมูลฝอยท่ีเป็นพิษต่อสภาพ
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้มีความสะอาด ร่มร่ืน ปราศจากขยะ แวดล้อม

ได้แก่ การปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ท าความสะอาด  6. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

     1.2.3 การลดขยะด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น เชิญชวนให้น า  มีสถานศึกษาในการบริหารจัดการ

แก้วน้ าส่วนตัวมาใช้ทุกคร้ัง  การใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้วัสดุท่ีเป็นพลาสติกหรือวัสุดท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพและย่ันยืน

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

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

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 143 กลยทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม



สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

    1.2.4 ด าเนินการกิจกรรม 5 ส.

    1.2.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
88,500 - 88,500 - - - - - รวมท้ังส้ิน    (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 144 กลยทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม



กลยุทธ์ท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
     จุดเน้น : 6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

          6.1.1  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระตามแนวทางท่ีก าหนด
        6.1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการติดตามพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
        6.1.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

                (ITA: Integrity & Transparency Assessment)  ค่าคะแนน
        6.1.6 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

                (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) 
    จุดเน้น  : 6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ เป็นหลัก

        6.2.1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน (บังคับ)
        6.2.2 ร้อยละ 100 ของ สพป.และ สถานศึกษาพัฒนาให้มีความความปลอดภัย ทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อ
               การเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ 

   ผู้เรียนครบท้ัง  4 ด้าน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

        6.2.3 ร้อยละของ สพป.และสถานศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ

        6.1.4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความซ่ือสัตย์สุจริต (บังคับ)
        6.1.5 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมข้ึน 

        6.2.4 สพป.และ สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา)ท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
               ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        6.2.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกระดับดีข้ึนไป (ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

  ท้ังระบบ ครบ 4 งงาน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้า 145 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา



        6.2.7 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการประจ าปี (KRS) ของ สพป.นครปฐม เขต 1

        6.2.9. ร้อยละ 100 ของครูท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป
        6.2.10. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินสถานศึกษาคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป 
        6.2.11 ร้อยละ 100 ของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ัง การให้บริการระดับมากข้ึนไป
        6.2.12 ร้อยละ 100 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนท่ี
                 1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล

                 3) โรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี)
                     4) โรงเรียนขนาดเล็ก
         6.2.13 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี พัสดุ มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 
                อยู่ในระดับดีมากข้ึนไป 
        6.2.14 ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติงาน

        6.2.8. ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.ประจ าปี (ARS) ของ สพป.นครปฐม เขต 1 

                 2) โรงเรียนร่วมพัฒนา

        6.2.6 ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 121 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครู   /  ///  /// กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

 1.1 วิเครำะห์กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนผ่ำนรำยงำนกำรประเมิน ผู้บริหำร ครู และบุคลำกร บุคลำกรทำงกำรศึกษำของ (นำงพัตรำ  

ตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ทำงกำรศึกษำทุกคน เข้ำศึกษำคู่มือระบบประกันคุณภำพ เมฆประยูร)
      1.1.1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ภำยใน 
      1.1.2 แต่งต้ังคณะท ำงำน 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบ
      1.1.3 คณะท ำงำนร่วมกันวิเครำะห์ รำยงำนกำรประเมินตนเอง ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ของสถำนศึกษำ ท่ีเข้มแข็ง
1.2 จัดท ำคู่มือระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีได้
     1.2.1ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน รับประเมินคุณภำพภำยนอก
     1.2.2 จัดท ำคู่มือระบบคุณภำพประกันภำยใน รอบส่ีมีผลระดับดีข้ึนไปทุก
1.3 โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมคู่มือระบบประกันคุณภำพ มำตรฐำน
ภำยในทุกแห่ง
1.4 โรงเรียนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมก ำหนด
1.5 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม
1.6 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

2 โครงการการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 1. สพป. นครปฐม เขต 1 1. จ ำนวนผู้แทนคณะ ก.ต.ป.น. 46,200 46,200  ///    // /// กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

ปีงบประมาณ 2564 (ก.ต.ป.น) 2. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง ครบองค์คณะ และสำมำรถ (น.ส.พชรพรรณ
2.1 สรรหำผู้แทนคณะ ก.ต.ปน. เพ่ือทดแทนต ำแหน่งว่ำงเน่ืองจำก 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมี นิมิตม่ัน)/
หมดวำระ และผู้เรียนทุกคน ประสิทธิภำพ กลุ่มอ ำนวยกำร
     1. ด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกผู้แทน ก.ต.ปน. แทนต ำแหน่งว่ำง 4. ผู้มีคุณสมบัติในกำรสมัคร 2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีได้รับ  // (นำงวิไล เรียนทัพ)
     2. ประกำศผู้ได้รับกำรคัดเลือกและออกค ำส่ังแต่งต้ัง ก.ต.ป.น. เป็นผู้แทน ก.ต.ป.น. กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
2.2 จัดท ำแผนและเคร่ืองมือติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ และนิเทศกำรศึกษำอย่ำงน้อย   /

โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

กำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2564 ภำคเรียนละ 1 คร้ัง
     2.1.1 ยกร่ำงแผนและเคร่ืองมือ ฯ 3. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีได้รับ
     2.1.2 ประชุมพิจำรณำ ตรวจสอบแผนและเคร่ืองมือ ฯ กำรตรวจติดตำมสำมำรถพัฒนำ
2.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ / / (น.ส.พชรพรรณ
     2.2.1 จัดท ำก ำหนดกำรและระเบียบวำระกำรประชุมฯ ของ ก.ต.ป.น. นิมิตม่ัน)/
     2.2.2 จัดประชุม ก.ต.ป.น. จ ำนวน 2 คร้ัง ไตรมำส 3-4 /// /// คณะ ก.ต.ป.น.
2.4 คณะ ก.ต.ป.น และอนุกรรมกำร. สุ่มติดตำม ตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำน กลุ่มโรงเรียนละ 2 โรงเรียน  รวม 20 โรงเรียน
2.5  สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (น.ส.พชรพรรณ

นิมิตม่ัน)/
3 โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1 ช่วย 3) 1. โรงเรียนแกนน ำ 2 แห่ง โรงเรียนร่วมพัฒนำมีระบบประกัน 19,000 19,000 // /// /// กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

3.1 แต่งต้ังคณะท ำงำนส่งเสริมเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพ ได้แก่ โรงเรียนอนุบำลนครปฐม คุณภำพภำยในท่ีดี มีคุณภำพ (นำงพัตรำ  
สถำนศึกษำระดับเขตพ้ืนท่ีกำรสึกษำ และโรงเรียนบ้ำนอ้อกระทิง ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีโรงเรียน เมฆประยูร)
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 2. โรงเรียนร่วมพัฒนำมี 6 แห่ง ก ำหนด พร้อมรับกำรประเมิน
โดยประชำสัมพันธ์และรับสมัครสถำนศึกษำแกนน ำและ โรงเรียนบ้ำนหนองหิน คุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำร่วมพัฒนำเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนทุ่งน้อย 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพ โรงเรียนบ้ำนล ำพยำ  
สถำนศึกษำ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้ำนหนองขำม 
     3.2.1 จัดท ำแผนเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพของสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดปลักไม้ลำย 
ภำยในเครือข่ำย โรงเรียนบ้ำนห้วยขวำง
    3.2.2 จัดท ำแผนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำน
ศึกษำภำยในเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำระดับเขตพ้ืนท่ี
    3.2.3 สนับสนุนสถำนศึกษำแกนน ำเป็นพ่ีเล้ียง ให้ค ำแนะน ำ
ช่วยเหลือ ก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำร่วมพัฒนำตำมแผนเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 148 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

ตลอด 3 ปี
    3.2.4 ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำกับสถำนศึกษำแกนน ำและ
สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ
3.4 ส่งเสริมกำรเผยแพร่และกำรขยำยเครือข่ำย โดยแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของทุกเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำท้ังภำยในเครือข่ำย
ระหว่ำงเครือข่ำย และระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง
3.5 นิเทศ ก ำกับติดตำม
    3.5.1 จัดท ำแผนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
    3.5.2 จัดท ำ AAR (Afte Action Review) เพ่ือสะท้อผลกำร
ด ำเนินงำน และน ำไปปรับปรุง
3.4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

4 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 1. โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 1. สพป.นครปฐม เขต 1 119,800 70,000 49,800  ///  ///  /// กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

4.1 สร้ำงควำมตระหนักและ  กำรรับรู้ ปัญหำอุปสรรคของ อย่ำงน้อย 1 แห่ง เป็น มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร     / / (นำงพัตรำ 
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ของชุมชน โรงเรียนคุณภำพของชุมชน เมฆประยูร)
    4.1.1 จัดประชุมช้ีแจงสร้ำงควำมตระหนักและกำรรับรู้ให้แก่ 2. โรงเรียนคุณภำพของชุมชน 2. มีรูปแบบ (Model)

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เก่ียวข้อง จ ำนวน 18 แห่ง กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ

   4.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ของชุมชนรำยโรง
4.2 คัดเลือกโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 3. มีโรงเรียนคุณภำพของชุมชน  /// ///
     4.2.1 วิเครำะห์สำรสนเทศโรงเรียนในสังกัด รองรับกำรด ำเนินงำนครอบคลุม
     4.2.2 ลงพ้ืนท่ี ส ำรวจ วำงแผนและเตรียมควำมพร้อม เขตพ้ืนท่ี
จัดท ำแผนท่ีข้อมูลโรงเรียน
    4.2.3 คัดเลือกโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
    4.2.4 จัดท ำแผนท่ีโรงเรียนคุณภำพของชุมชนระดับเขตพ้ืนท่ี
และระดับจังหวัด
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

    4.2.5 จัดท ำรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภำพของชุมชน
    4.2.6 สรุปรูปแบบ (Model) โรงเรียนคุณภำพของชุมชน
    4.2.7 เสนอแผนงบประมำณในกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพ
ของชุมชนต่อ สพฐ.
    4.2.8 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนภำพรวมจังหวัด
4.3 ส่ือสำร นโยบำยพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน  ///
     4.3.1 ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทรำบควำมท้ำทำยท่ีเป็นอุปสรรค 

และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชนรำยโรงเรียน

     4.3.2 ประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือสรุปแนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียน
คุณภำพของชุมชนรำยโรงเรียน
4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน    //  ///    //
     4.4.1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบหลักในรูปของคณะกรรมกำรขับเคล่ือน
กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชนในแต่ละด้ำน
    4.4.2 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
รอบด้ำน ระดับเขตพ้ืนท่ี
    4.4.3 จัดท ำสรุปแผนกำรด ำเนินงำนภำพรวมของจังหวัดส่ง สพฐ.
    4.4.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรขับเคล่ือนตำมแผนกำรด ำเนินกำร
4.5 ขับเคล่ือนพัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน
4.6 ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน  ///  ///
     4.5.1 ก ำกับ ติดตำม นิเทศ
     4.5.2 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

5 โครงการการนิเทศเพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 1. ศึกษำนิเทศก์ทุกคน 1. ร้อยละ100 ของศึกษำนิเทศก์ 150,240 15,000 135,240  ///  ///  ///  /// กลุ่มนิเทศ
5.1 พัฒนำศึกษำนิเทศก์สู่มำตรฐำนวิชำชีพ 2. ผู้บริหำร ครู ในโรงเรียน มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ติดตำมฯ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 150 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

    5.1.1 ประชุมศึกษำนิเทศก์ ประจ ำเดือน สังกัดสพป.นครปฐม เขต 1 ศึกษำนิเทศก์ (น.ส.ณัฐิกำ
    5.1.2 สัมมนำศึกษำนิเทศก์เพ่ือพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน จ ำนวน 121 แห่ง 2. ร้อยละ 100 ผู้บริหำร ครู สุริยำวงษ์)
ศึกษำนิเทศก์(จ ำนวน 2 วัน) สมรรถนะกับควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ ทุกคนได้รับกำรนิเทศจำก
    5.1.3 ศึกษำดูงำนกำรนิเทศกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ ศึกษำนิเทศก์อย่ำงน้อย
5.2 วำงแผน จัดท ำแผน และปฏิบัติกำรนิเทศ ภำคเรียนละ 1 คร้ัง
    5.2.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศประจ ำปี แผนนิเทศกำรศึกษำ และ
เคร่ืองมือนิเทศ (ถ่ำยเอกสำรแผน เคร่ืองมือนิเทศ

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมี
ระบบกำรนิเทศภำยใน

รำยงำนนิเทศ (วัสดุ) ท่ีมีประสิทธิภำพ
       5.2.2 ศึกษำนิเทศก์ ปฏิบัติกำรนิเทศ อย่ำงน้อย 2 คร้ัง/
ภำคเรียน จ ำนวน 121 โรงเรียน
5.3  ส่งเสริมกำรนิเทศภำยในโรงเรียน
       5.3.1 จัดท ำคู่มือกำรนิเทศภำยในของโรงเรียน เผยแพร่ให้
โรงเรียนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำคู่มือนิเทศภำยในของโรงเรียน
      5.3.2 โรงเรียนเผยแพร่คู่มือกำรนิเทศภำยในของโรงเรียน 

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น Padlet เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
พัฒนำระบบนิเทศภำยในโรงเรียน
5.4 นิเทศ ติดตำม ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (15,000.-)
5.5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

6 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานโดยการมี จ ำนวน 30 แห่ง ร้อยละ 100 ของโรงเรียน รอจัดสรร รอจัดสรร  ///  ///  ///  /// กลุ่มนิเทศ

ส่วนร่วมทุกภาคส่วน จ ำนวน 47 แห่ง กลุ่มเป้ำหมำยมีผลกำรด ำเนินงำนตำม ติดตำมฯ
6.1 ขับเคล่ือนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ /โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี) โรงเรียนวัดปลักไม้ลำย วัตถุประสงค์ของโครงกำร (น.ส.ยุพำ
6.2 ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ทรัพย์อุไรรัตน์)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 151 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

6.3 ขับเคล่ือนโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School)
6.4 ประชุมวำงแผนกำรขับเคล่ือนร่วมกับ สพฐ.

6.5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพและ 1. ร.ร.ขนำดเล็ก 46 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน กลุ่มนโยบำยและแผน



ประสิทธิภาพ (ไม่รวมโรงเรียนบ้ำนหนองแก) โรงเรียนขนำดเล็กท่ีได้รับ /กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

7.1 จัดสรรค่ำพำหนะรับส่งนักเรียนจำกโรงเรียนเครือข่ำยไปเรียน 2. นักเรียนโรงเรียนขนำดเล็ก ผลกระทบได้รับกำรดูแล 44,250 44,250  ///  ///  ///  /// กลุ่มนโยบำยและแผน


รวมในโรงเรียนหลัก ตำมระยะทำงดังน้ี ทุกคน 2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน (น.ส.สุพิชฌำย์
     - ระยะทำง ไม่เกิน 3 กิโลเมตร  10 บำท/ต่อคน/100 วัน 3. นักเรียนโรงเรียนขนำดเล็ก ขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มี นรำทอง)
     - ระยะทำง 3.1-10 กิโลเมตร    15 บำท/ต่อคน/100 วัน ท่ีเรียนรวมทุกคน ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและ กลุ่มนโยบำย
7.2 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กตำมแผนบริหำรจัดกำร 4. นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบ กำรบริหำรจัดกำร  ///  ///  ///  /// และแผน
โรงเรียนขนำดเล็ก ปีกำรศึกษำ 2562- 2565 โรงเรียนขนำดเล็ก 46 แห่ง 3. จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กใน (นำงสมพร 
    7.2.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล/นโยบำยกำรบริหำรจัดกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำลดลง เมืองแป้น
โรงเรียนขนำดเล็กของ สพฐ. /ศธ.

   7.3.1 ด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรจัดกำรเรียนรวมโรงเรียนขนำดเล็ก 1. โรงเรียนบ้ำนรำงมูก /โรงเรียน

ตำมเป้ำหมำย บ้ำนอ้อกระทุง /โรงเรียน
    7.3.2 ยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กท่ีจ ำเป็นต้องด ำรงอยู่ วัดทุ่งกระพังโหม  ///  ///  ///  /// กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

(Stand Alone) ด้วยวิธีท่ีหลำกหลำย 2. โรงเรียนขนำดเล็ก Stand

          1) กำรใช้ ICT ในกำรจัดกำรเรียนรู้ (DLTV) Alone จ ำนวน 16 แห่ง
          2) กำรสอนแบบมอนเตสซอรี โรงเรียนบ้ำนหนองแก
          3) จัดกำรเรียนกำรสอนคละช้ัน
7.4 เลิกโรงเรียนขนำดเล็กท่ีไม่มีนักเรียน
7.5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

8 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพ 1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. มีเกณฑ์และแนวทำงกำรพัฒนำ 43,050 43,050  ///  ///  ///  /// กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 152 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

8.1 ปรับปรุงเกณฑ์ และแนวทำงกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพ 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ห้องเรียนคุณภำพ และสถำนศึกษำ /// /   (นำงจรรยำพร  
 และสถำนศึกษำคุณภำพ ในสังกัดทุกคน คุณภำพ สพป.นครปฐม เขต 1 ยอดแก้ว)
     8.1.1 ยกร่ำงเกณฑ์และแนวทำงกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพและ (ฉบับปรับปรุง)
สถำนศึกษำคุณภำพ 2.ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูทุกคน
     8.1.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเกณฑ์และแนวทำง รับทรำบแนวทำงกำรพัฒนำ
     8.1.3 ปรับปรุงเกณฑ์และแนวทำง 3. ร้อยละ 90 ของครูท่ีผ่ำน
     8.1.4 ทดลองใช้เกณฑ์กำรประมิน เกณฑ์กำรประเมินห้องเรียน
     8.1.5 ปรับปรุงเกณฑ์และแนวทำงให้สมบูรณ์ คุณภำพระดับดีมำกข้ึนไป
     8.1.6 จัดท ำรูปเล่ม 4. ร้อยละ 50 ของโรงเรียนท่ีมีผลกำร
8.2 สร้ำงกำรรับรู้เกณฑ์และแนวทำงกำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพและ
สถำนศึกษำคุณภำพ

ประเมินสถำนศึกษำคุณภำพ
ระดับดีมำกข้ึนไป

  //

     8.2.1 จัดประชุมทำงไกลเพ่ือช้ีแจงเกณฑ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
ห้องเรียนคุณภำพ และสถำนศึกษำคุณภำพ

5. ร้อยละ 80 มีห้องเรียนคุณภำพ
และสถำนศกึษำคุณภำพมีเกณฑ์

     8.2.2 นิเทศ ติดตำมกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนห้องเรียนคุณภำพ 
และสถำนศึกษำคุณภำพ

และแนวทำงกำรพัฒนำ

8.3 กำรประเมินห้องเรียนคุณภำพและสถำนศึกษำคุณภำพ  ///
    8.3.1 ด ำเนินกำรประเมินระดับโรงเรียน
    8.3.2 ด ำเนินกำรประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
    8.3.3 สรุปผลกำรประเมิน และประกำศ/มอบเกียรติบัตร
8.4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

9 โครงการขับเคล่ือนนโยบายส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสู่เป้าหมาย
อย่างวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

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

1. สพป.นครปฐม เขต 1 มีผล
กำรประเมินบรรลุตัวช้ีวัดตำม 

298,670 298,670  ///  ///  ///  /// กลุ่มนโยบำย
และแผน/ทุกกลุ่ม

9.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 3. ประธำนกลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม นโยบำยนครแห่งคุณภำพและ  ///  /// นำงสมพร เมืองแป้น

 สพป.นครปฐม เขต 1 4. ก.ต.ป.น. นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ / น.ส.สุพิชฌำย์

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 153 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

9.2 จัดท ำเอกสำรนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคล่ือนของ 5. ผู้รับผิดชอบโครงกำร/ 2. มีสำรสนเทศและผลกำร  /// นรำทอง
สพป.นครปฐม เขต 1น ำสู่กำรปฏิบัติระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ (140,640.- บำท)

กิจกรรมใน สพป.นครปฐม
เขต 1 ทุกคน

จัดกำรศึกษำบรรลุตำมตัวช้ีวัด
ของแผนบริหำรจัดกำร สพฐ.

9.3 ปรับแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) สพป. 6. ผู้รับผิดชอบโครงกำร/ 3. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรของ  /// กลุ่มนโยบำยและแผน

นครปฐม เขต 1 กิจกรรม/นโยบำยท่ีเก่ียวข้อง เขตพ้ืนนท่ีกำรศึกษำและ /คณะท ำงำน
9.4 กำรด ำเนินงำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (e-MENSCR) ตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร สถำนศึกษำ ใช้คู่มือนโยบำย  ///  ///  ///  /// คณะกรรมกำร
    9.4.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลโครงกำร /
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร และก ำกับติดตำม

และแนวทำงกำรขับเคล่ือนของ
สพป. นครปฐม เขต 1

   9.4.2 จัดประชุมอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรใช้งำนระบบ 
e-MENSCR

เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ตำมนโยบำย

   9.4.3 บูรณำโครงกำร น ำเข้ำโครงกำร และน ำสู่กำรปฏิบัติ ตลอดจน
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรำยไตรมำสในระบบ

4. ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

e-MENSCR 5. ร้อยละควำมส ำเร็จของ
9.5 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำน กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี
     9.5.1 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 6 เดือน ของสพป.นครปฐม เขต 1  ///  /// น.ส.สุพิชฌำย์
    9.5.2 ปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมให้สอดรับ 6. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร นรำทอง/

กับนโยบำยและบริบท จัดท ำรำยงำนจัดกำรศึกษำประจ ำปี นำงอัฐพร

    9.5.3 ติดตำมผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร งบประมำณ พ.ศ. 2564 วิทยำเจริญ

ประจ ำปี รอบส้ินปี 7. ร้อยละ 100 ของสพท. และสถำนศึกษำ

    9.5.4 สังเครำะห์สรุปผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำน ขับเคล่ือนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

จัดกำรศึกษำประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยคณะท ำงำน บรรลุเป้ำหมำยนโยบำยทุกระดับ
เผยแพร่เว็บไซต์ 8. ร้อยละ 100 ของสพท.และ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 154 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

9.6 3. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำร
  

สถำนศึกษำ มีผลกำรด ำเนินงำน  ///  ///  ///  /// กลุ่มนโยบำยและแผน

ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรตรวจรำชกำรของ
  บรรลุเป้ำหมำยตำม นำงอัฐพร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กำรตรวจรำชกำร แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 วิทยำเจริญ
แบบบูรณำกำรของส ำนักนำยกรัฐมนตรี กำรตรวจรำชกำรของ และตำมกลยุทธ์ของ สพฐ.

กระทรวงมหำดไทยและอ่ืน ๆ และกระทรวงศึกษำธิกำร

    9.6.1 ประสำนกำรตรวจรำชกำรกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 9 บุคลำกรในสพป.นครปฐม เขต 1
    9.6.2 วิเครำะห์ผลกำรด ำนินงำน/จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ตลอดจนจัดท ำข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรน ำเข้ำโครงกำรและรำยงำน
    9.6.3 ติดตำมและประเมินผลประสำนกำรตรวจรำชกำรตำม
นโยบำยสพฐ. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และตรวจรำชกำรแบบ

ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรในระบบ eMEMSCR

บูรณำกำร และอ่ืนๆ ได้อย่ำงถูกต้อง
   9.6.4 จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร 10. สพท. ได้รับกำรติดตำม และ

ประเมินผลกำรบริหำรงำนของ

สพท.กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย

และยุทธ์ศำสตร์ของรัฐบำล

และสพฐ.

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา 

10.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  1. ผอ./รองผอ.สพป. ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด 216,000 216,000  ///  ///  ///  /// กลุ่มอ ำนวยกำร
ประจ ำเดือน ๆ ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 วัน  ผู้เข้ำประชุม นครปฐม เขต 1 จ ำนวน 4 คน สพป.นครปฐม เขต 1 รับรู้นโยบำยและ นำงวิไล  เรียนทัพ
จ ำนวน รวม 150 คน (รอจัดสรร 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติใน

จ ำนวน 121  คน สถำนศึกษำตำมภำรงำน 4 งำน 
3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ ได้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 155 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มทุกกลุ่ม จ ำนวน 10 คน
4. ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 10 คน
5. ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 5 คน

10.2 สานสัมพันธ์คุยกันเช้าวันพุธ 1. ผอ./รองผอ.สพป. ผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัด 20,595 20,595  ///  ///  ///  /// กลุ่มอ ำนวยกำร
       10.2.1 จัดประชุมรูปแบบเสวนำโดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี นครปฐม เขต 1 จ ำนวน 4 คน สพป.นครปฐม เขต 1 น ำข้อรำชกำร นำงวิไล  เรียนทัพ
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เป็นประธำนผู้เข้ำร่วมประชุม 1. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ ท่ีส ำคัญเร่งด่วน หรือนโยบำยต่ำง ๆ 
ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำร ท่ีได้รับจำกกำรประชุมถ่ำยทอด
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ปฏิบัติหน้ำท่ี กลุ่มทุกกลุ่ม จ ำนวน 10 คน ไปยังครูผู้สอนในสถำนศึกษำ  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษำนิเทศก์ทุกท่ำน    4. ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 10 คน และบุคลำกรภำยในกลุ่มของตน 
    10.2.1 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ได้อย่ำงครบถ้วน 
10.3 กำรพัฒนำประสิทธิภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ของสพป.
นครปฐม เขต 1

1. โรงเรียนในสังกัด  121 แห่ง
2. บุคลำกรใน สพป.

ครูและบุคลำกรในส ำนักงำน
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำรับรู้ข่ำวสำร

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

    10.3.1  จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบหลำกหลำยเผยแพร่ นครปฐม เขต 1 จ ำนวน 64 คน และมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ในช่องทำงท่ีหลำกหลำย อย่ำงท่ัวถึงกัน
    10.3.2 เพ่ิมช่องทำงประชำสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรรับรู้ข่ำวสำร

10.4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1
    10..4.1 ด ำเนินตำมนโยบำยกำรประหยัดพลังงำนภำครัฐ 
           

1. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง
2.บุคลำกรในสพป.
นครปฐม เขต 1 จ ำนวน 64 คน

สพป.นครปฐม เขต 1 สำมำรถ
บริหำรจัดกำรส ำนักงำนได้บรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

/// /// /// /// กลุ่มอ ำนวยกำร/
ทุกกลุ่ม

       -กำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมัน
    10.4.3 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ///  ///  ///  /// กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ

นำงกฤษณี
เหล็กอ่ืม

กลุ่มอ ำนวยกำร
(นำงเบญญพัฒน์
สุอมรำ)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 156 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
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10.5 อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม และสร้างขวัญก าลังใจให้กับ 1. บุคลำกรในสังกัด สพป.  1. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในสังกัด  /// /// /// /// กลุ่มอ ำนวยกำร
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม  เขต 1 จ ำนวน  68 คน สพป.นครปฐม เขต 1 มีจิตส ำนึก นำงวิไล เรียนทัพ/
   10.5.1 บุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 2. ข้ำรำชกำรครูท่ีประสงค์ ในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม นำงเบญจพัฒน์
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสำนวัฒธรรม จะเข้ำร่วมตรวจสุขภำพ และธรรมเนียมปฏิบัติของ สพป. สุอมรำ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในโอกำส วันส ำคัญของชำติ  ศำสนำ นครปฐม เขต 1 และมีควำมรู้
พระมหำกษัตริย์และธรรมเนียมปฏิบัติ ของนครปฐม เขต 1 ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรดูแลรักษำ
           1.) ห้ิวป่ินโต งดกำรใช้ถุงพลำสติกท่ีก่อจะให้เกิดมลพิษ สุขภำพมีควำมเป็นอยู่ท่ีดี มีควำมสุข 
กับส่ิงแวดล้อมในโอกำสวันส ำคัญทำงศำสนำ ท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม 
          2)  จัดบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ อำรมณ์และสติปัญญำ มีควำมสำมัคคี
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เพ่ีอให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม 2. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในสังกัด 
ในทุกกิจกรรม สับเปล่ียนหมุนเวียนกัน สพป.นครปฐม เขต 1 มีจิตส ำนึก
ไปเช่น กำรวำงพำนพุ่ม/พวงมำลำพิธีตักบำตร ในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม
          3) บุคลำกรทุกคนร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ด้วยกำรร้อง ของชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์

เพลงชำติ สวดมนต์ ไหว้พระ ร่วมกันกล่ำวค ำปฏิญญำเขตสุจริต  และธรรมเนียมปฏิบัติของ สพป.

และร้องเพลง จ ำข้ึนใจ  ทุกเช้ำวันจันทร์ของสัปดำห์ท่ีหน้ำเสำธง นครปฐม เขต 1 มีควำมต่ืนตัวใน

และทุกคร้ังก่อนกำรประชุมตำมวำระต่ำงๆ  กำรป้องกันตนเอง จำกโรคต่ำงๆ 
  10.5.2 กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีโดยหน่วยเคล่ือนท่ีโรงพยำบำล มีสุขภำพแข็งแรง ชีวิตมีควำมสุขท้ัง  /// น.ส.วิไล เรียนทัพ

บ้ำนแพ้ว อ ำเภอบ้ำนแพ้ว จังหวัดสมุทรสำคร ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม         

อำรมณ์และสติปัญญำ มีขวัญและ
ก ำลังใจทีดีส่งผลกำรปฏิบัติงำน

ท่ีดีมีคุณภำพ 
10.6  ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพและพลำนำมัย บุคลำกรในสังกัด สพป. จ ำนวนบุคลำกรในสังกัด สพป. /// /// /// น.ส.วิไล เรียนทัพ
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      10.6.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับ นครปฐม  เขต 1 นครปฐม  เขต 1 ตระหนักและ
กำรดูแลสุขภำพและหลักกำรออกก ำลังกำยท่ีถูกต้อง ตำมวัย และน้ ำหนัก ให้ควำมส ำคัญในเร่ืองของสุขภำพ 
     10.6.2 เชิญชวนบุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขต และใส่ใจกำรออกก ำลังกำยมำกข้ึน
ออกก ำลังกำยทุกวันช่วงเย็น
10.7 กำรจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ เพ่ีอสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับ    
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 บุคลำกรในสังกัด สพป. ร้อยละ 80 ของบุคลำกร สพป.  /// /// /// /// น.ส.วิไล เรียนทัพ
     10.7.1 จัดสวัสดิกำรเพ่ีอสงเครำะห์ให้กับบุคลำกร สพป. นครปฐม  เขต 1 นครปฐม เขต 1 มีควำมพึงพอใจ
นครปฐม เขต 1 คู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำกรณีเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ในด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ ท่ีได้รับจำก
     10.7.2 จัดสวัสดิกำรเคร่ืองด่ืมร้อนเพ่ีอไว้บริกำรบุคลำกร องค์กร
 สพป.นครปฐม เขต 1และผู้มำติดต่อรำชกำรในสพป.นครปฐม เขต 1
     10.7.3 จัดงำนแสดงมุติทำจิตแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำง
10.8 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
10.9 การให้ความรู้ด้านกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและความผิดทางวินัย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร ร้อยละ 80 ของข้ำรำชกำรครูและ   ///  ///  ///  /// กลุ่มกฎหมำย
 ด้วยตัวอย่างกรณีความผิดทางระบบ AMSS++ ของ ทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป. บุคลำกรของ สพป.นครปฐม เขต 1 และคดี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นครปฐม เขต 1 ได้รับทรำบข้อควำม (นำยปฐม 

ร้อยละ 80 ของข้ำรำชกำรครูและ แจ้งธรรมมำ)
บุคลำกรของ สพป.นครปฐม เขต 1    
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีรำชกำรได้อย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำยและระเบียบของ
ทำงรำชกำร ด้วยควำมโปร่งใส
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10.10 ขับเคล่ือนการตรวจสอบภายในหน่วยงานและสถานศึกษา 1. สพป. นครปฐม เขต 1 7,200 7,200 ///  ///  ///  /// หน่วยตรวจสอบ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน ภำยใน

        10.10.1 ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2563 กำรบัญชีและกำรบริหำรพัสดุ (นำงสมหมำย
              1) ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปฏิบัติงำน  // /   ดอกจันทน์)
                (1) ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชีและรำยงำนกำรเงิน สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นตำมระเบียบ และสอดคล้อง
ระบบ GFMIS แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี
               (2) ตรวจสอบงบเดือนใบส ำคัญ และหลักฐำนกำรจ่ำย 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
               (3) ตรวจสอบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ตำม พรบ. กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรด ำเนินกำร
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี

และพัสดุเป็นไปตำม กฎ ระเบียบ
               (4) ตรวจสอบค่ำสำธำรณูปโภคตำมมำตรกำรแก้ไข ได้อย่ำงถูกต้อง
ปัญหำค่ำสำธำรณูปโภค
               (5) ตรวจสอบกิจกรรมตำมนโยบำยเร่งด่วน
            2) ระดับสถำนศึกษำ โรงเรียนในสังกัด 15 แห่ง /// /   ///
               (1) ตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำใน
               (2) ตรวจสอบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ตำม พ.ร.บ. 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560

เครือข่ำยท่ี 2 (สพป.นนทบุรี 
เขต 2)

               (3) ตรวจสอบเงินอุดหนุนท่ีได้รับจำก อปท. 
(เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน)

               (4) ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
 จ ำนวน 5 รำยกำร

                (5) ตรวจสอบเงินรำยได้สถำนศึกษำ
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      10.10.2 ก ำกับ ติดตำม และให้ข้อสนอแนะ /ปรึกษำด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชีและพัสดุ
      10.10.3 จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

11 โครงการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณภาพตามนโยบาย  ///  ///  ///  ///

นครแห่งคุณภาพและนวัตกรรมทางการศึกษา
11.1 กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำ

1.ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกร 1. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในสพป. รอจัดสรร รอจัดสรร  ///  ///  /// กลุ่มอ ำนวยกำร
กำรศึกษำ ในสพป.นครปฐม เขต 1 ทุกคน นครปฐม เขต 1 สำมำรถขับเคล่ือน (น.ส.วิไล
    11.1.1 ศึกษำคู่มือ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมินผลตำมมำตรฐำน 2. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน เรียนทัพ)
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ปี 2564 ของ สพฐ. เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำในทุกมำตรฐำน
     11.1.2 ประชุมช้ีแจงสร้ำงควำมเข้ำใจ /ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ีและประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี ประเด็นกำรพิจำรณำ แนวทำงและระยะเวลำ ตำมภำรกิจท่ีรับผิดชอบได้ครบถ้วน
กำรติดตำมประเมินผล เป็นไปตำมก ำหนดเวลำและเป้ำหมำย
     11.1.3 จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยผู้รับผิดชอบขับเคล่ือนมำตรฐำน 2. ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
     11.1.4 ผู้รับผิดชอบวำงแผนขับเคล่ือนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ในระบบ e-MES รอบท่ี 1

คุณภำพดีเย่ียม (คะแนน 5) 

     11.1.5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบ 2 (รอบ 12 เดือน)
สรุปจัดท ำสำรสนเทศ
     11.1.6 ประชุมสัมมนำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน/
สำรสนเทศท่ีเก่ียวข้อง
     11.1.7 รำยงำนผลมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
 ในระบบ e-MES รอบ 2
     11.1.8 จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 160 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

11.2 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม 1.ผู้บริหำรกำรศึกษำ และ 1. ร้อยละ 100 ของบุคลำกรในสพป. รอจัดสรร รอจัดสรร  ///  ///  /// กลุ่มนโยบำยและแผน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สพฐ (ARS) บุคลำกรใน สพป.นครปฐม นครปฐม เขต 1 สำมำรถขับเคล่ือน (นำงสมพร  

     11.2.1 ศึกษำคู่มือ ตัวช้ีวัดและเกณฑ์กำรประเมินผลตำมคู่มือแบบติดตำม เขต 1 ทุกคน กำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือกำรรำยงำนผล เมืองแป้น

    11.2.2 ประชุมช้ีแจงสร้ำงควำมเข้ำใจ /ก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด ปี 2564 ทุกตัวช้ีวัดได้ครบถ้วนและ /นำงอัฐพร 
แนวทำงกำรติดตำมและระยะเวลำกำรรำยงำนผล เป็นไปตำมก ำหนดเวลำและเป้ำหมำย วิทยำเจริญ)/

    11.2.3 จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 2. ผลกำรประเมินตำมแผน
    11.2.4 ผู้รับผิดชอบวำงแผนขับเคล่ือนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ในระบบ e-MES รอบท่ี 1(รอบ 6 เดือน)

ปฏิบัติรำชกำร สพฐ.ปีงบประมำณ
 2564 ระดับคุณภำพ ดีเย่ียม

 ///

    11.2.5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบ 2 (รอบ 12 เดือน) ค่ำคะแนนร้อยละ 4.50 ข้ึนไป
 สรุปจัดท ำสำรสนเทศ
    11.2.6 ประชุมสัมมนำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน/สำรสนเทศ
กำรด ำเนินงำนตำมแบบติดตำมมำตรฐำน สพท.
   11.2.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
สพฐ. ในระบบ e-MES รอบ 2
    11.2.8 จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ปฏิบัติรำชกำร สพฐ. ปีงบประมำณ พ.ศ.2564
11.3 การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2564 (KRS)

1.ผู้บริหำรกำรศึกษำ และ 
บุคลำกรใน สพป.นครปฐม 
เขต 1 ทุกคน

1. กำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือ
กำรรำยงำนผลตัวช้ีวัดตำม KRS 
ปี 2564 ทุกตัวช้ีวัดได้ครบถ้วน

รอจัดสรร รอจัดสรร  ///  ///  /// กลุ่มอ ำนวยกำร
(นำงวิไล 
เรียนทัพ)

    11.3.1 ศึกษำคู่มือ ตัวช้ีวัดและเกณฑ์กำรประเมินผลตำมคู่มือแบบติดตำม 2. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง และเป็นไปตำมก ำหนดเวลำ
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของ สพท. และเป้ำหมำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 2. ผลกำรประเมินตำม KRS

   11.3.2 ประชุมช้ีแจงสร้ำงควำมเข้ำใจ /ก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด ปีงบประมำณ 2564 ระดับคุณภำพ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 161 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

แนวทำงกำรติดตำมและระยะเวลำกำรรำยงำนผล ดีเย่ียม ค่ำคะแนนร้อยละ 94 ข้ึนไป
   11.3.3 จัดท ำค ำส่ังมอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด
   11.3.4 ผู้รับผิดชอบวำงแผนขับเคล่ือนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ในระบบ รำยงำน KRS

   11.3.5 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน สรุปจัดท ำสำรสนเทศ
   11.3.6 ประชุมสัมมนำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน/สำรสนเทศท่ีเก่ียวข้อง
   11.3.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตำม KRS  
ในรอบ 12 เดือน
   11.3.8 จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (KRS)

11.4 การบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ บุคลำกรใน สพป.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 มีผล  ///  ///  ///  /// กลุ่มอ ำนวยกำร
ภาครัฐ (PMQA 4.0) เขต 1 กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำน /ทุกกลุ่ม
      11.4.1 ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมิน ในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0
สถำนะของหน่วยงำนในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) (PMQA 4.0) ในระดับก้ำวหน้ำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท้ัง 6 หมวด ประกอบด้วย (Advance) หรือมีผลประเมิน
              1) กำรน ำองค์กร 400 คะแนน
              2) กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์
              3) กำรให้ควำมส ำคัญผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
              4) กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้
              5) กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
              6) กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร
     11.4.2 ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 162 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

12 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 1. บุคลำกรในสพป.นครปฐม 1. ปี 2564 สพป.นครปฐม เขต 1 รอจัดสรร รอจัดสรร  ///  ///  ///  /// กลุ่มอ ำนวยกำร

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity &   เขต 1 จ ำนวน 68 คน ได้ค่ำคะแนนเฉล่ียกำรประเมิน นำงวิไล เรียนทัพ
Transparency Assessment Online : ITA Online) 2. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง คุณธรรมและควำมโปร่งใสของสุจริต /ทุกกลุ่ม

12.1 ศึกษำองค์ประกอบ/ข้อค ำถำม ตำมแบบกำรประเมินเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

3. โรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล
จ ำนวน 47 แห่ง
4. โรงเรียท่ัวไป 

ร้อยละ 95 ข้ึนไป
2. บุคลำกรทุกคนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถด ำเนินงำนตำม
แนวทำงกำรประเมิน ITA

12.2 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนและ
แลกเปล่ียนในแบบประเมิน IIT/ EIT /OIT

จ ำนวน 74 แห่ง 3. บุคลำกรทุกคนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและควำมสำมำรถในกำร

12.2 กำรพัฒนำเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำสุจริต
 โดย พัฒนำบุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ด ำเนินงำนตำมระบบ
บริหำรจัดกำร "สุจริต" 

 ///  ///  /// กลุ่มอ ำนวยกำร
(นำงวิไล เรียน
ทัพ)นครปฐม เขต 1 โดยให้ควำมรู้ 4. ร้อยละ10 ของสพป.นครปฐมเขต 1

      12.2.1 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำร
      12.2.2 แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีดี

มีคะแนนผลกำรประเมิน "เขต
สุจริต" สูงข้ึน คะแนนมำกกว่ำ

12.3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ ร้อยละ 90 รอจัดสรร รอจัดสรร /// /// /// /// กลุ่มนิเทศติดตำมฯ/


สรุปและรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร นำงพัตรำ เมฆประยูร

ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำออนไลน์ และสถำนศึกษำ

สถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  โดย สพฐ.
12.4 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนสุจริต โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีกำร รอจัดสรร รอจัดสรร /// /// /// กลุ่มนิเทศติดตำมฯ/

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 163 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

       12.4.1 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมตระหนักรู้
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ตำมท่ีสพฐ.ก ำหนด  

บริหำรและจัดกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำได้อย่ำง

นำงพัตรำ เมฆประยูร

       12.4.2 นิเทศก ำกับติดตำมแบบบูรณำกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต

เหมำะสม
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผล

50,000   50,000     /  ///  // นำงพัตรำ เมฆประยูร

12.5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
อย่ำงน้อย 1 เร่ือง

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับ
กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม

และประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำแบบบูรณำกำร
4. ร้อยละ 100 โรงเรียนน ำหลักสูตร
ด้ำนทำจริตศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำ
ข้ันพ้ืนฐำน) ไปปรับใช้ในกำร
จัดกำรเรียกำรสอน
5. ร้อยละ 46 ของนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมยึดม่ันควำมซ่ือสัตย์สุจริต
6. ร้อยละ 46 ของครู ผู้บริหำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ท่ีมีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 164 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



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

กลยุทธ์ท่ี 6   จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

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

ผู้รับผิดชอบ

13 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
13.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำน องค์กรภำครัฐ เอกชน ชุมชน และ
บุคคล มีส่วนร่วมในกำรบริหำจัดกำรและระดมทรัพยำกรเพ่ือ

โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับกำร
ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำน
งบประมำณจำกส่วนงำนต่ำงๆ

 ///  ///  ///  /// กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ
(น.ส.สมพร

จัดกำรศึกษำ ใน 4 งำน ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนท่ัวไป/บริหำร
งบประมำณ/บริหำรงำนบุคคล/บริหำรวิชำกำร

ศรีวรำสำสน์)

13.2 สรุปและรำยงำนผลกำรระดมทรัพยำกรท่ีใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ

13.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
13.4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

14 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    18,000 18,000  ///  ///  ///  /// กลุ่มส่งเสริม
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (62,285.16.-) กำรศึกษำทำงไกลฯ

14.1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในหน่วยงำน (น.ส.อุษำ 

      14.1.1 กำรเช่ำพ้ืนท่ีจัดท ำเว็บไซต์สพป.นครปฐม เขต 1 และระบบ
สำรสนเทศต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน (อนุมัติแล้วใช้งบประจ ำ 5,765.16.-)

 สพป.นครปฐม เขต 1 และ
สถำนศึกษำในสังกัด 121 แห่ง

 บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
2. สพป.นครปฐม เขต 1 มีกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในกำร

ใหญ่ไล้บำง/
นำยหำญณรงค์ 
วิไลย/
นำยศุภโชค

     14.1.2 กำรปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต สพป.นครปฐม เขต 1 บริหำรงำนท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ี รองำม)
ไร้สำย(wifi) สพป.นครปฐม เขต 1 (อนุมัติแล้วใช้งบประจ ำ 38,520.- ) กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ
     14.1.3 กำรประชุมทำงไกล
             -ระหว่ำงสพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ 
Video Conference ได้แก่ พุธเช้ำข่ำว สพฐ. และเร่ืองอ่ืน ๆ
            - ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ในสังกัดผ่ำนช่องทำง Google meet และ Youtube

3. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสพป.
นครปฐม เขต 1 มีข้อมูล

      14.1.4 กำรพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ  สพป.นครปฐม เขต 1 สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ

พัฒนำหน่วยงำนให้เป็นส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์และมีนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ

 1. สพป.นครปฐม เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีกำรใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกำร

 สพป.นครปฐม เขต 1 และ
สถำนศึกษำในสังกัด 121 แห่ง

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ผู้รับผิดชอบ

นครปฐม เขต 1 รองผอ.สพป. ท่ีก ำกับดูแล ท่ีครบถ้วนถูกต้อง  และเป็น
     14.1.5 กำรพัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต กลุ่ม DLICT,ผอ.กลุ่มและ ปัจจุบัน
พ้ืนท่ีกำรศึกษำ (Education Area Management Support เจ้ำหน้ำท่ี 3คน/รองผอ.สพป.
System : AMSS++) ให้เป็นระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีก ำกับดูแลกลุ่มอ ำนวยกำร,
และส่งเสริมกำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (SMSS)
(รอจัดสรร 2,340.-)

ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร
,พนักงำนขับรถ 1 คน

    14.1.6 กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 1 วัน (สพป.กำญจนบุรี เขต 2)

 รวม 7 คน /ณ สพป.
กำญจนบุรี เขต 2

    14.1.7 กำรพัฒนำระบบคลังข้อมูล Big data ของสพป. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง
นครปฐม เขต 1
    14.1.8 ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์Onlineสพป.นครปฐม เขต 1
    14.1.9 ปรับปรุงท ำเนียบผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำฉบับอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นปัจจุบัน
   14.1.10 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของสพป.นครปฐม เขต 1

   141.1 กำรประชุมทำงไกลกำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
(DMC) รอบส้ินปีกำรศึกษำ 2563 ผ่ำนระบบ youtube
14.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ  บุคลำกรรำยใหม่ท่ีรับผิดชอบ

งำนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  ข้อมูลฯของโรงเรียน

14..3 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  จ ำนวน 50 รำย และเจ้ำหน้ำท่ี

 ผู้เก่ียวข้อง 10 รำย
 รวมท้ังส้ิน 60 รำย

14.4 โครงกำรสร้ำงสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ ต้นแบบกำรเสริมสร้ำง 1. สพป.นครปฐม เขต 1 1. คณะท ำงำนทุกคนมีควำมรู้ 20,000 20,000 //   ///  /// กลุ่มส่งเสริม

ควำมปลอดภัยในระบบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน” กิจกรรมทำงเลือกใน 2. โรงเรียนในสังกัด 121 แห่ง ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน กำรศึกษำ
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แหล่งงบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รูปแบบออนไลน์ (คลิปส้ัน) ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และนักเรียน ประกวดผลงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี ทำงไกลฯ
(น.ส.อุษำนครปฐม เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของโรงเรียนในสังกัด กำรศึกษำ สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู ใหญ่ไล้บำง/

      14.4.1 จัดท ำหลักเกณฑ์/คู่มือกำรประกวดผลงำนนักเรียน 3. คณะท ำงำนระดับ และนักเรียน ผลงำนกิจกรรม / นำยหำญณรงค์

กิจกรรมทำงเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปส้ัน)  สพป.นครปฐม เขต 1 ทำงเลือกในรูปแบบออนไลน์ วิไลย/
              1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวำงแผนกำรจัดเก็บข้อมูลผลงำน
กิจกรรมทำงเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปส้ัน)

เขต 1 จ ำนวน 11 รำย/1 วัน (คลิปส้ัน) นำยศุภโชค
รองำม)

              2) ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนกิจกรรมทำงเลือกใน
รูปแบบออนไลน์ (คลิปส้ัน)
              3) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรประมวลผลข้อมูลผลงำนกิจกรรม
ทำงเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปส้ัน)
      14.4.2 ประกำศ เผยแพร่ กำรประกวดและรับผลงำนตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด /   
     14.4.3  ออกแบบและสร้ำงระบบเก็บข้อมูลผลงำน ทดสอบระบบฯ /
รวบรวมข้อมูลลงพ้ืนท่ีจัดเก็บ Zcloud Drive) กล่ันกรองและจัดท ำ
ข้อมูล ประมวลผล และสรุปข้อมูล

     14.4.4 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน /
15  โครงการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน 

(Area-base)
สพป.นครปฐม เขต 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

บริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ

15.1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 2,500,000 2,500,000  ///  ///  ///  /// กลุ่มบริหำร
กำรเงินเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ (งบประจ ำ) ส ำหรับบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต และสินทรพัย์

(รอจัดสรร 1,700,000.-) (นำงกฤษณี
      1) ค่ำธำรณูปโภค ค่ำวัสดุ น้ ำมันเช้ือเพลิง ค่ำซ่อมแซม และอ่ืนๆ) เหล็กอ่ิม)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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สพฐ สพป.นฐ.1 หน่วยงานอ่ืน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แหล่งงบประมาณ (บาท) ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

      2) ค่ำจ้ำงอัตรำจ้ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ จ ำนวน 4 คน 
เป็นเงิน (565,300.-)

    จัดสรรคร้ังท่ี 1  จ ำนวนเงิน 500,000 บำท
    จัดสรรคร้ังท่ี 2 จ ำนวนเงิน 300,000 บำท
15.2 บริหำรงบประมำณเหลือจ่ำยให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
15.3 งบส ำรองส ำหรับด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำน
เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ /สพฐ./กระทรวงศึกษำธิกำร/รัฐบำล 

 600,000 600,000   ///   ///   ///   /// กลุ่มนโยบำย
และแผน 
(นำงสมพร
เมืองแป้น)

15.4 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
      15.3.1 กำรบริหำรจัดกำรแบบ ClUSTER
      15.3.2.บริหำรจัดกำรมีส่วนร่วม 4 งำน

บุคลำกรในสพป.นครปฐม
 เขต 1 จ ำนวน 68 คน

 ร้อยละควำมส ำเร็จกำรจัดท ำ
ข้อมูลรำยงำนกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเสนอประธำน

 ///  ///  ///  /// ทุกกลุ่มงำน

      15.3.3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรกระจำยอ ำนำจแบบ CLUSTER 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลกำรบริหำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

CLUSTER  

4,153,005 218,250 3,934,755 - - - - - รวมท้ังส้ิน    (บาท)

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน้ำ 168 กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ



แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 169 

 

บทท่ี 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1                    
และสถำนศึกษำ บริหำรจัดกำรศึกษำรองรับกำรกระจำยอ ำนำจตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ       
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นเครื่องมือบริหำรจัดกำร ขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ              
ด้วยกระบวนกำร PDCA ติดตำมประเมินผลและรำยงำน ตำมกรอบงบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้ภำยใต้แผนงำน ผลผลิต/โครงกำรกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งงบประมำณ               
ที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอ่ืน เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจสู่เป้ำหมำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 1 จึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงบประมำณ ปัจจัยควำมส ำเร็จ                   
และกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน ดังนี้ 

แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ 
 1. งบประมำณส ำหรับบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกกำรบริหำรเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

 1.1 มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์และกลุ่มอ ำนวยกำรบริหำรจัดกำร
เ พ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนั กงำน เขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1                                 
ให้เกิดประสิทธิภำพได้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้พิจำรณำจัดสรร
งบประมำณเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบกลุ่มต่ำง ๆ ขับเคลื่อนภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ให้ได้มำตรฐำน โดยสรุปกรอบภำระงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณท่ีก ำหนดในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี โดยผู้รับผิดชอบจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม เสนอเพ่ือขออนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน                    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผนเพ่ือจัดหำแหล่งงบประมำณ
สนับสนุนโครงกำร และบริหำรจัดกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค ำนึงถึง
ควำมคุ้มค่ำ ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน และถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณ                    
และระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงินและกำรคลังที่เกี่ยวข้อง 

1.3 งบประมำณจัดสรรส ำรองไว้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยเร่งด่วนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน/ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1                    
หรือด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำ โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area Based) 

2. งบประมำณส ำหรับพัฒนำกำรศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน โดยส ำนักต่ำง ๆ จัดสรรให้ตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พร้อมก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน และเป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ชัดเจนตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้ผู้รับผิดชอบภำรกิจทั้งระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 
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และสถำนศึกษำบูรณำกำรโดยจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม เป้ำหมำย แนวทำงด ำเนินงำนตำมแนวทำง                   
และงบประมำณที่ สพฐ. ก ำหนด พร้อมขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้น
โครงกำร 

 3. โครงกำรที่อนุมัติงบประมำณแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม ปฏิทิน
กำรด ำเนินงำน และกำรบริหำรงบประมำณกรณีโครงกำรเสร็จสิ้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีงบประมำณ
คงเหลือให้คืนงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรในภำพรวมตำมควำมต้องกำร
จ ำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองบริบท
ที่ปรับเปลี่ยนให้เสนอโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผ่ำนกลุ่มนโยบำยและแผน ก่อนเสนอขออนุมัติ
โครงกำร และเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรแล้วให้รำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ                 
ตำมปฏิทินที่ก ำหนดให้กลุ่มนโยบำยและแผนทรำบ 

  อนึ่ง โครงกำรใดได้รับกำรจัดสรรงบประมำณซ้ ำซ้อนให้คืนงบประมำณแก่ส ำนักงำน              
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เพ่ือบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 4. งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอ่ืนส ำหรับบริหำรจัดกำรเพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละรำยกำรให้จัดท ำโครงกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไข/แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ/แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ
ก ำหนดตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำง       
กำรเร่งรัดติดตำมกำรเบิกจ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563
ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 5732 ลงวันที่ 25 
ธันวำคม 2563 ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณได้ตำม
เป้ำหมำย ดังนี้ 
 เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณปี พ.ศ.2564 รำยไตรมำส(ไม่รวมงบกลำง) ดังนี้ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัด 
กำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมค ำสั่งที่ 479/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวำคม2563              
โดยก ำกับติดตำมเร่งรัดกำรบริหำรงบประมำณให้มีผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ภำครัฐ พร้อมทั้งรำยงำนปัญหำอุปสรรคหรือกำรปรับแผนทุกสิ้นไตรมำส และเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรดังกล่ำว 

 

เป้าหมาย 
ไตรมาส 1 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 2 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 3 
(ร้อยละ) 

ไตรมาส 4 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม(ทุกงบ) 32 54 77 100 
งบประจ า 20 45 65 100 
งบลงทุน 36 57 80 100 
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              *** ทั้งนี้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมบริหำรจัดกำรตำมรำยละเอียดในแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ทั้งแผนงำนและแผนเงิน รวมทั้งเบิกจ่ำยงบประมำณตำมปฏิทินกำรด ำเนินงำนโดยเคร่งครัด                         
โดยเบิกจ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จภำยในเดือนสิงหำคม 2564 ยกเว้น กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ภำยหลังให้เร่งด ำเนินกำรและเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยใน วันที่ 10 กันยายน 2564 หำกมีควำมจ ำเป็น                      
ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ตำมแผนงำน แผนเงินและปฏิทินที่ก ำหนด ให้เสนอขออนุมัติผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เป็นกรณี ๆ ไป 

 การติดตามประเมินผลและรายงาน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ก ำหนดปฏิทินกำรติดตำม
ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 1. กำรด ำเนินกำรตำมระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์และแผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำเข้ำข้อมูลแผนงำน/โครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ในระบบติดตำมประเมินผลแห่งชำติ (e-MENSCR) จ ำแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
  1.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำรน ำเข้ำข้อมูลเกี่ยวกับรำยละเอียดโครงกำร/กำรด ำเนินงำน (M1 – M5) 
/(กำรเพ่ิมโครงกำรใหม่) น ำเข้ำข้อมูลในระบบฯ ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก (5 Module) ได้แก่  M1 :             
ควำมเชื่อมโยงกับแผนระดับต่ำงๆ  M2 : ข้อมูลทั่วไป  M3 : รำยละเอียดโครงกำร  M4 : กิจกรรม  M5 
: แผนกำรใช้งบประมำณภำยในไตรมำสที่ 1 ของปีงบประมำณนั้น  หำกเป็นโครงกำรที่เริ่มต้นใน               
ไตรมำสอื่น ให้น ำเข้ำข้อมูลภำยใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมำส 

1.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรในระบบ(e-MENSCR)   เป็นรำยไตรมำส                   
โดยผู้รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมำส 

2. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
เป็นรำยไตรมำส ดังนี้ 

2.1  ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน (ตุลำคม 2563- ธันวำคม 2563) ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564 
2.2  ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2563- มีนำคม 2564) ภำยในวนัที่ 15 เมษำยน 2564 
2.3  ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2563- มิถุนำยน 2564) ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม2564 
2.4  ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน (ตลุำคม 2563- กันยำยน 2564) ภำยในวันที่ 15 ตุลำคม 2564 

(หรือตำมกรอบระยะเวลำที่ สพฐ. ก ำหนด ) 

 ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
ด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น แนวทำงด ำเนินงำนที่ก ำหนด
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแบบฟอร์มทุกโครงกำร/กิจกรรม ตำมปฏิทิน พร้อมทั้งรำยงำน                  
ผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดหรือจัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำน โดยแนบ
ภำพถ่ำยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องส่งกลุ่มนโยบำยและแผน เพ่ือวำงแผนบริหำรงบประมำณเหลือจ่ำย หรือจัดท ำ



แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 172 

 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม หรือกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ต่อไป 
 3. กำรรำยงำนผลกำรด ำ เนินงำนตำมประเด็นกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร กำรตรวจรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรตรวจรำชกำร
แบบบูรณำกำรของส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กำรตรวจรำชกำรของกระทรวงมหำดไทยและอ่ืน ๆ                             
ให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรรำยงำนตำมประเด็นกำรติดตำม/กำรตรวจรำชกำร ตำมแบบฟอร์ม/ปฏิทิน                  
ที่หน่วยงำนนั้น ๆ ก ำหนด 
 4. กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จะรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หรือภำรกิจที่ได้
ด ำเนินกำรระหว่ำงปี โดยกำรประมวลผลและสังเครำะห์ในภำพรวม จ ำแนกตำมกลยุทธ์และตัวชี้วัด                   
ที่เกี่ยวข้อง จัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำน เพ่ือใช้ส ำหรับปรับปรุงพัฒนำงำนหรือต่อยอดงำนที่ประสบผลส ำเร็จ 
ตลอดจนใช้เป็นสำรสนเทศในกำรวำงแผนด ำเนินกำรในปีงบประมำณถัดไป รวมทั้งเพ่ือเผยแพร่ทำงเว็ปไซต์
ต่อไป 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วม             
ในกำรบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม ตำมปฏิทินและงบประมำณที่ก ำหนด
เพ่ือให้งำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ค ำนึงถึงประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

2. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่สอดคล้องกับกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) ที่เกิดขึ้นตลอดเวลำกับกำรปรับวิธีกำรท ำงำนตำมวิถีใหม่  (New Normal)               
แผนจัดกำรควำมรู้ (KM  Action Plan) กำรเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลำกรทุกระดับทั้งในด้ำน ICT                 
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมถึงนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน
เพ่ือให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำทุกแห่งได้มำตรฐำนสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

 
 

 











จ ำนวนครู โรงเรียน โรงเรียน ร.ร. แกนน ำ ร.ร. แกนน ำ โรงเรียน โรงเรียนคุณภำพ

ก่อน ตำม จ18 โรงเรียนดี ประชำรัฐ ในฝัน สะเต็มศึกษำ ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ ดีใกล้บ้ำน ประจ ำต ำบล

ประถม 20-ก.ค.-63 ประจ ำต ำบล ปี กศ.2560  ปี กศ.2561

73010001 1 วัดดอนยำยหอม เมืองนฐ. วัดดอนยำยหอม 103 370 0 473 25 

73010002 2 วัดดอนขนำก เมืองนฐ. วัดดอนขนำก 14 69 0 83 6 

73010003 3 วัดตำก้อง เมืองนฐ. วัดตำก้อง(รัฐรำษฎร์บ ำรุง) 83 232 130 445 24   

73010004 4 บ้ำนมำบแค เมืองนฐ. บ้ำนมำบแค 33 73 0 106 7

73010005 5 วัดเกำะวังไทร เมืองนฐ. วัดเกำะวังไทร 173 442 179 794 40   

73010006 6 วัดทัพหลวง เมืองนฐ. วัดทัพหลวง 80 236 86 402 20   

73010007 7 วัดม่วงตำรศ  (ส ำอำงค์เจริญผล) เมืองนฐ. วัดม่วงตำรศ  (ส ำอำงค์เจริญผล) 50 193 0 243 12 

73010008 8 วัดทุ่งรี เมืองนฐ. วัดทุ่งรี 40 96 0 136 11

73010009 9 บ้ำนทุ่งน้อย เมืองนฐ. บ้ำนทุ่งน้อย 16 86 0 102 7  

73010010 10 บ้ำนล ำท่ำโพ เมืองนฐ. บ้ำนล ำท่ำโพ 14 53 0 67 5  

73010011 11 วัดธรรมศำลำ เมืองนฐ. วัดธรรมศำลำ 150 399 186 735 40   

73010012 12 บ้ำนต้นส ำโรง เมืองนฐ. บ้ำนต้นส ำโรง 45 77 0 122 10

73010013 13 บ้ำนนำสร้ำง เมืองนฐ. บ้ำนนำสร้ำง 22 71 0 93 6  

73010015 15 หลวงพ่อแช่มวัดตำก้องอนุสรณ์ เมืองนฐ. หลวงพ่อแช่มวัดตำก้องอนุสรณ์ 52 203 0 255 14   

73010016 16 วัดดอนเสำเกียด เมืองนฐ. วัดดอนเสำเกียด 17 51 0 68 7 

73010017 17 วัดบำงแขม เมืองนฐ. วัดบำงแขม(จันทสรประชำนุกูล) 52 132 0 184 11 

73010018 18 วัดลำดปลำเค้ำ เมืองนฐ. วัดลำดปลำเค้ำ 68 256 0 324 16   

73010019 19 บ้ำนคลองยำง เมืองนฐ. บ้ำนคลองยำง 39 83 0 122 10

73010020 20 วัดบ้ำนยำง เมืองนฐ. วัดบ้ำนยำง 30 51 0 81 7

73010021 21 บ้ำนหนองกะโดน เมืองนฐ. บ้ำนหนองกะโดน 69 133 57 259 18   

73010022 22 บ้ำนคอวัง เมืองนฐ. บ้ำนคอวัง 9 27 0 36 4

73010023 23 วัดพระปฐมเจดีย์ เมืองนฐ. วัดพระปฐมเจดีย์ 356 1,970 0 2326 104

73010024 24 อนุบำลนครปฐม เมืองนฐ. อนุบำลนครปฐม 701 2,121 0 2822 123

73010025 25 วัดไผ่ล้อม เมืองนฐ. วัดไผ่ล้อม(พูลประชำอุปถัมภ์) 199 669 0 868 40  

73010026 26 วัดพระประโทณเจดีย์ เมืองนฐ. วัดพระประโทณเจดีย์ 16 76 70 162 16   

73010028 28 วัดโพรงมะเด่ือ เมืองนฐ. วัดโพรงมะเด่ือ 133 436 0 569 26 

73010029 29 วัดหุบรัก เมืองนฐ. วัดหุบรัก 56 260 0 316 15   

73010030 30 วัดศรีวิสำรวำจำ เมืองนฐ. วัดศรีวิสำรวำจำ 70 68 0 138 6

73010031 31 วัดพะเนียงแตก เมืองนฐ. วัดพะเนียงแตก 52 163 0 215 12    

73010033 32 บ้ำนล ำพยำ เมืองนฐ. บ้ำนล ำพยำ 41 80 0 121 11   

73010034 33 บ้ำนหนองหิน เมืองนฐ. บ้ำนหนองหิน 22 59 0 81 5

73010035 34 วัดวังตะกู เมืองนฐ. วัดวังตะกู 88 294 0 382 20    

73010036 35 วัดวังเย็น เมืองนฐ. วัดวังเย็น 22 53 0 75 6  

73010037 36 บ้ำนไร่ต้นส ำโรง เมืองนฐ. บ้ำนไร่ต้นส ำโรง 43 81 0 124 10 

73010038 37 บ้ำนหนองขำหย่ัง เมืองนฐ. บ้ำนหนองขำหย่ัง 9 42 0 51 4   

73010039 38 วัดใหม่ดอนทรำย เมืองนฐ. วัดใหม่ดอนทรำย 52 52 0 104 6 

73010040 39 วัดสระกะเทียม เมืองนฐ. วัดสระกะเทียม 77 189 0 266 14    

73010041 40 วัดลำดหญ้ำแพรก เมืองนฐ. วัดลำดหญ้ำแพรก 18 28 0 46 4 

73010042 41 วัดรำงปลำหมอ เมืองนฐ. วัดรำงปลำหมอ 34 48 0 82 5 

73010043 42 วัดใหม่ห้วยลึก เมืองนฐ. วัดใหม่ห้วยลึก 50 85 0 135 10   

ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รหัสโรงเรียน ท่ี ช่ือโรงเรียน อ ำเภอ
ประถม มัธยม รววม

จ ำนวนนักเรียน 20 กรกฎำคม 2563

หนา้ที ่1



จ ำนวนครู โรงเรียน โรงเรียน ร.ร. แกนน ำ ร.ร. แกนน ำ โรงเรียน โรงเรียนคุณภำพ

ก่อน ตำม จ18 โรงเรียนดี ประชำรัฐ ในฝัน สะเต็มศึกษำ ลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ ดีใกล้บ้ำน ประจ ำต ำบล
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ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รหัสโรงเรียน ท่ี ช่ือโรงเรียน อ ำเภอ
ประถม มัธยม รววม

จ ำนวนนักเรียน 20 กรกฎำคม 2563

73010044 43 วัดสำมควำยเผือก เมืองนฐ. วัดสำมควำยเผือก 70 346 0 416 23  

73010045 44 บ้ำนรำงมะเด่ือ เมืองนฐ. บ้ำนรำงมะเด่ือ 70 122 0 192 12  

73010046 45 บ้ำนหนองงูเหลือม เมืองนฐ. บ้ำนหนองงูเหลือม (ประชำรัฐบ ำรุง) 72 253 142 467 25    

73010047 46 บ้ำนหนองแก เมืองนฐ. บ้ำนหนองแก 0 0 0 0 1

73010048 47 วัดหนองดินแดง เมืองนฐ. วัดหนองดินแดง 42 70 0 112 7

73010049 48 วัดหนองเสือ เมืองนฐ. วัดหนองเสือ 82 295 0 377 19     

73010050 49 บ้ำนทุ่งหัวพรหม เมืองนฐ. บ้ำนทุ่งหัวพรหม 34 62 0 96 7   

73010051 50 วัดทัพยำยท้ำว เมืองนฐ. วัดทัพยำยท้ำว 10 42 0 52 4 

73010052 51 บ้ำนหนองปำกโลง เมืองนฐ. บ้ำนหนองปำกโลง 35 142 0 177 11 

73010053 52 วัดโพธ์ิงำม ก ำแพงแสน วัดโพธ์ิงำม 54 93 0 147 10

73010054 53 วัดทะเลบก ก ำแพงแสน วัดทะเลบก 69 262 129 460 28    

73010055 54 ประถมฐำนบินก ำแพงแสน ก ำแพงแสน ประถมฐำนบินก ำแพงแสน 213 1,249 0 1462 71   

73010056 55 อนุบำลก ำแพงแสน ก ำแพงแสน อนุบำลก ำแพงแสน 343 1,233 0 1576 68  

73010058 56 วัดทุ่งกระพังโหม ก ำแพงแสน วัดทุ่งกระพังโหม 12 34 0 46 4

73010059 57 วัดบ่อน  ำจืด ก ำแพงแสน วัดบ่อน  ำจืด 48 164 85 297 17 

73010060 58 บ้ำนดอนทอง ก ำแพงแสน บ้ำนดอนทอง 60 104 0 164 11

73010061 59 วัดสระพัง ก ำแพงแสน วัดสระพัง 18 52 0 70 5  

73010062 60 วัดหนองปลำไหล ก ำแพงแสน วัดหนองปลำไหล 35 86 0 121 10 

73010063 61 อินทรศักด์ิศึกษำลัย(บ้ำนยำง) ก ำแพงแสน อินทรศักด์ิศึกษำลัย(บ้ำนยำง) 79 182 0 261 13   

73010064 62 บ้ำนห้วยขวำง ก ำแพงแสน บ้ำนห้วยขวำง 10 47 0 57 4

73010065 63 บ้ำนรำงอีเม้ย ก ำแพงแสน บ้ำนรำงอีเม้ย 98 179 0 277 14

73010066 64 บ้ำนอ้อกระทิง ก ำแพงแสน บ้ำนอ้อกระทิง 126 315 0 441 22     

73010067 65 วัดสองห้อง ก ำแพงแสน วัดสองห้อง 11 51 40 102 15

73010068 66 วัดลำดหญ้ำไทร ก ำแพงแสน วัดลำดหญ้ำไทร 44 107 59 210 16

73010069 67 บ้ำนสระน  ำส้ม ก ำแพงแสน บ้ำนสระน  ำส้ม 70 133 0 203 12

73010070 68 บ้ำนหลักเมตร ก ำแพงแสน บ้ำนหลักเมตร 24 38 0 62 5 

73010071 69 วัดปลักไม้ลำย ก ำแพงแสน วัดปลักไม้ลำย 71 192 0 263 13   

73010072 70 บ้ำนหนองขำม ก ำแพงแสน บ้ำนหนองขำม 49 77 0 126 10 

73010073 71 บ้ำนบ่อน  ำพุ ก ำแพงแสน บ้ำนบ่อน  ำพุ 24 85 0 109 10  

73010074 72 เมืองเก่ำก ำแพงแสน ก ำแพงแสน เมืองเก่ำก ำแพงแสน 23 40 0 63 5

73010075 73 วัดนิยมธรรมวรำรำม ก ำแพงแสน วัดนิยมธรรมวรำรำม 71 196 66 333 20     

73010076 74 บ้ำนหนองไม้งำม ก ำแพงแสน บ้ำนหนองไม้งำม 19 69 0 88 6

73010077 75 วัดหนองศำลำ ก ำแพงแสน วัดหนองศำลำ 84 265 113 462 22  

73010078 76 บ้ำนหนองกร่ำง ก ำแพงแสน บ้ำนหนองกร่ำง 34 69 0 103 9

73010079 77 บ้ำนห้วยรำงเกตุ ก ำแพงแสน บ้ำนห้วยรำงเกตุ 32 104 0 136 11 

73010080 78 วัดไร่แตงทอง ก ำแพงแสน วัดไร่แตงทอง 20 23 0 43 4

73010081 79 วัดหนองจิก ก ำแพงแสน วัดหนองจิก 47 95 0 142 10 

73010082 80 วัดศำลำตึกสิทธิชัยวิศำล ก ำแพงแสน วัดศำลำตึกสิทธิชัยวิศำล 33 153 0 186 11  

73010083 81 บ้ำนอ้อกระทุง ก ำแพงแสน บ้ำนอ้อกระทุง 6 21 0 27 3

73010084 82 วัดห้วยผักชี ก ำแพงแสน วัดห้วยผักชี 19 38 0 57 5
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73010085 83 วัดประชำรำษฎร์บ ำรุง ก ำแพงแสน วัดประชำรำษฎร์บ ำรุง 45 93 0 138 10  

73010086 84 บ้ำนห้วยด้วน ก ำแพงแสน บ้ำนห้วยด้วน 21 60 0 81 6 

73010088 85 บ้ำนดอนซำก ก ำแพงแสน บ้ำนดอนซำก 35 91 0 126 7

73010089 86 บ้ำนคลองตัน ก ำแพงแสน บ้ำนคลองตัน 20 43 0 63 4 

73010090 87 วัดวังน  ำเขียว ก ำแพงแสน วัดวังน  ำเขียว 115 299 132 546 31    

73010091 88 บ้ำนหนองพงนก ก ำแพงแสน บ้ำนหนองพงนก 49 162 0 211 11

73010092 89 วัดสระส่ีมุม ก ำแพงแสน วัดสระส่ีมุม 87 246 191 524 28     

73010093 90 บ้ำนสำมัคคี ก ำแพงแสน บ้ำนสำมัคคี 27 98 0 125 9

73010094 91 วัดรำษฎร์วรำรำม ก ำแพงแสน วัดรำษฎร์วรำรำม 44 91 0 135 11

73010095 92 บ้ำนหนองพงเล็ก ก ำแพงแสน บ้ำนหนองพงเล็ก 68 86 0 154 10

73010096 93 วัดดอนเตำอิฐ ก ำแพงแสน วัดดอนเตำอิฐ 34 135 0 169 10   

73010097 94 บ้ำนหนองเขมร ก ำแพงแสน บ้ำนหนองเขมร 15 87 0 102 10 

73010098 95 วัดหนองกระทุ่ม ก ำแพงแสน วัดหนองกระทุ่ม 22 90 0 112 7    

73010099 96 วัดห้วยม่วง ก ำแพงแสน วัดห้วยม่วง 33 72 0 105 7

73010100 97 วัดปทุมทองสุทธำรำม ก ำแพงแสน วัดปทุมทองสุทธำรำม 22 59 0 81 6

73010101 98 วัดท่ำเสำ ก ำแพงแสน วัดท่ำเสำ 29 121 0 150 11    

73010102 99 บ้ำนบัวแดง ก ำแพงแสน บ้ำนบัวแดง 57 105 0 162 10 

73010103 100 วัดก ำแพงแสน ก ำแพงแสน วัดก ำแพงแสน 77 102 0 179 12 

73010104 101 บ้ำนหนองโสน ก ำแพงแสน บ้ำนหนองโสน 33 79 0 112 10 

73010105 102 วัดหนองโพธ์ิ (ศิลปวิทยำคม) ก ำแพงแสน วัดหนองโพธ์ิ (ศิลปวิทยำคม) 60 145 76 281 18  

73010108 103 ละเอียดอุปถัมภ์ ดอนตูม ละเอียดอุปถัมภ์ 40 109 0 149 11    

73010109 104 บ้ำนหัวถนน ดอนตูม บ้ำนหัวถนน 20 40 0 60 5 

73010110 105 วัดสระส่ีเหล่ียม ดอนตูม วัดสระส่ีเหล่ียม 31 96 0 127 9   

73010111 106 วัดสุขวรำรำม ดอนตูม วัดสุขวรำรำม 25 100 0 125 8 

73010112 107 วัดบ้ำนหลวง ดอนตูม วัดบ้ำนหลวง (บัวรำษฎร์บ ำรุง) 84 292 0 376 20  

73010113 108 วัดหนองกระพี ดอนตูม วัดหนองกระพี 28 66 0 94 5 

73010114 109 วัดล ำลูกบัว ดอนตูม วัดล ำลูกบัว 35 38 0 73 5  

73010115 110 บ้ำนแหลมกะเจำ ดอนตูม บ้ำนแหลมกะเจำ 26 58 0 84 6   

73010116 111 วัดล ำเหย ดอนตูม วัดล ำเหย 23 119 51 193 17     

73010117 112 วัดทุ่งสีหลง ดอนตูม วัดทุ่งสีหลง 68 73 0 141 10

73010118 113 บ้ำนใหม่ ดอนตูม บ้ำนใหม่ 16 50 0 66 6 

73010119 114 บ้ำนรำงมูก ดอนตูม บ้ำนรำงมูก 26 37 0 63 4

73010120 115 วัดแหลมมะเกลือ ดอนตูม วัดแหลมมะเกลือ 55 87 0 142 10 

73010121 116 วัดตะโกสูง ดอนตูม วัดตะโกสูง 25 64 46 135 15  

73010123 117 วัดสำมง่ำม(คงทองอนุสรณ์) ดอนตูม วัดสำมง่ำม(คงทองอนุสรณ์) 325 1116 0 1441 61  

73010124 118 วัดทุ่งผักกูด ดอนตูม วัดทุ่งผักกูด 13 42 0 55 5  

73010125 119 วัดกงลำด ดอนตูม วัดกงลำด 28 104 82 214 15  

73010126 120 วัดห้วยพระ ดอนตูม วัดห้วยพระ 14 73 0 87 6 

73010127 121 บ้ำนแจงงำม ดอนตูม บ้ำนแจงงำม 36 97 0 133 10 

73010128 122 วัดเลำเต่ำ ดอนตูม วัดเลำเต่ำ 47 125 0 172 11 
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73010129 123 วัดทุ่งพิชัย ดอนตูม วัดทุ่งพิชัย 14 78 0 92 6 

73010130 124 บ้ำนสำมแก้ว ดอนตูม บ้ำนสำมแก้ว 14 68 0 82 6 

7,345 22,391 1,920 31,656 1,789 43 ร.ร. 30 ร.ร. 5 ร.ร. 10 ร.ร.

 55 ร.ร.(ท่ี
เหลือ

เป็นร.ร.
คู่ขนาน) 2 ร.ร. 47 ร.ร.รวมท้ังส้ิน
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อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม

1 บ้านหนองแก - - - - - - - - - - - - - - - - 
2 บ้านอ้อกระทุง - 4 2 6 1 3 4 4 3 6 21 - - - - 27 
3 บ้านคอวัง - 3 6 9 5 6 8 3 2 3 27 - - - - 36 
4 วัดไร่แตงทอง 3 9 8 20 4 5 3 6 2 3 23 - - - - 43 
5 วัดลาดหญ้าแพรก 3 6 9 18 5 2 9 1 3 8 28 - - - - 46 
6 วัดทุ่งกระพังโหม - 6 6 12 10 5 4 4 5 6 34 - - - - 46 
7 บ้านหนองขาหย่ัง - 6 3 9 4 11 6 11 8 2 42 - - - - 51 
8 วัดทัพยายท้าว - 5 5 10 7 9 7 5 7 7 42 - - - - 52 
9 วัดทุ่งผักกูด - 8 5 13 5 5 4 9 9 10 42 - - - - 55 
10 บ้านห้วยขวาง - 4 6 10 8 6 6 11 8 8 47 - - - - 57 
11 วัดห้วยผักชี 2 7 10 19 4 6 9 7 5 7 38 - - - - 57 
12 บ้านหัวถนน - 9 11 20 7 9 6 6 4 8 40 - - - - 60 
13 บ้านหลักเมตร 6 10 8 24 7 9 9 5 3 5 38 - - - - 62 
14 เมืองเก่าก าแพงแสน 8 12 3 23 8 7 5 8 8 4 40 - - - - 63 
15 บ้านคลองตัน - 6 14 20 10 11 4 7 6 5 43 - - - - 63 
16 บ้านรางมูก 13 5 8 26 10 8 9 5 1 4 37 - - - - 63 
17 บ้านใหม่ - 12 4 16 7 6 12 8 10 7 50 - - - - 66 
18 บ้านล าท่าโพ - 10 4 14 8 11 10 5 8 11 53 - - - - 67 
19 วัดดอนเสาเกียด - 7 10 17 6 11 13 7 5 9 51 - - - - 68 
20 วัดสระพัง - 11 7 18 5 14 6 5 14 8 52 - - - - 70 
21 วัดล าลูกบัว 14 11 10 35 7 5 7 5 8 6 38 - - - - 73 
22 วัดวังเย็น - 9 13 22 7 6 13 6 13 8 53 - - - - 75 
23 วัดบ้านยาง 9 8 13 30 7 11 6 11 12 4 51 - - - - 81 
24 บ้านหนองหิน 4 11 7 22 5 10 16 5 8 15 59 - - - - 81 
25 บ้านห้วยด้วน - 8 13 21 12 10 12 6 8 12 60 - - - - 81 
26 วัดปทุมทองสุทธาราม - 12 10 22 5 12 10 4 13 15 59 - - - - 81 
27 วัดรางปลาหมอ 11 14 9 34 9 7 5 8 13 6 48 - - - - 82 
28 บ้านสามแก้ว - 4 10 14 12 12 9 13 11 11 68 - - - - 82 
29 วัดดอนขนาก - 4 10 14 11 17 13 10 12 6 69 - - - - 83 
30 บ้านแหลมกะเจา 7 10 9 26 6 14 12 10 8 8 58 - - - - 84 
31 วัดห้วยพระ - 7 7 14 13 7 17 10 11 15 73 - - - - 87 
32 บ้านหนองไม้งาม - 10 9 19 17 9 11 6 11 15 69 - - - - 88 
33 วัดทุ่งพิชัย - 7 7 14 10 11 17 14 8 18 78 - - - - 92 
34 บ้านนาสร้าง - 9 13 22 14 15 19 8 10 5 71 - - - - 93 
35 วัดหนองกระพ้ี - 19 9 28 13 9 12 14 8 10 66 - - - - 94 
36 บ้านทุ่งหัวพรหม 9 12 13 34 11 7 16 7 17 4 62 - - - - 96 
37 บ้านทุ่งน้อย - 9 7 16 19 12 12 17 12 14 86 - - - - 102 
38 วัดสองห้อง 5 2 4 11 5 8 6 9 12 11 51 8 15 17 40 102 
39 บ้านหนองเขมร - 5 10 15 8 14 16 17 15 17 87 - - - - 102 
40 บ้านหนองกร่าง 13 11 10 34 17 14 8 12 6 12 69 - - - - 103 

จ ำนวนนักเรียน 20 กรกฎำคม 2563 (เรียงจำกน้อยไปมำก)
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1

ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ
ท่ี ช่ือโรงเรียน รวมท้ังส้ิน
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ท่ี ช่ือโรงเรียน รวมท้ังส้ิน

41 วัดใหม่ดอนทราย 19 16 17 52 9 14 8 6 5 10 52 - - - - 104 
42 วัดห้วยม่วง 12 9 12 33 7 16 12 11 13 13 72 - - - - 105 
43 บ้านมาบแค 6 17 10 33 6 17 13 11 10 16 73 - - - - 106 
44 บ้านบ่อน้ าพุ - 10 14 24 15 13 12 22 9 14 85 - - - - 109 
45 วัดหนองดินแดง 15 12 15 42 15 21 6 12 10 6 70 - - - - 112 
46 วัดหนองกระทุ่ม - 12 10 22 13 23 10 17 17 10 90 - - - - 112 
47 บ้านหนองโสน 7 10 16 33 12 12 19 16 10 10 79 - - - - 112 
48 บ้านล าพยา 11 10 20 41 9 15 12 20 13 11 80 - - - - 121 
49 วัดหนองปลาไหล - 14 21 35 15 25 14 13 7 12 86 - - - - 121 
50 บ้านต้นส าโรง 19 13 13 45 14 13 13 14 8 15 77 - - - - 122 
51 บ้านคลองยาง 10 12 17 39 8 15 13 18 12 17 83 - - - - 122 
52 บ้านไร่ต้นส าโรง 15 15 13 43 12 18 19 15 7 10 81 - - - - 124 
53 บ้านสามัคคี - 13 14 27 21 14 16 16 14 17 98 - - - - 125 
54 วัดสุขวราราม - 9 16 25 20 17 17 13 16 17 100 - - - - 125 
55 บ้านหนองขาม 13 16 20 49 8 16 19 14 14 6 77 - - - - 126 
56 บ้านดอนซาก 5 15 15 35 21 20 11 14 10 15 91 - - - - 126 
57 วัดสระส่ีเหล่ียม - 16 15 31 11 16 20 19 13 17 96 - - - - 127 
58 บ้านแจงงาม - 17 19 36 13 12 19 18 17 18 97 - - - - 133 
59 วัดใหม่ห้วยลึก 15 14 21 50 15 19 13 6 20 12 85 - - - - 135 
60 วัดราษฎร์วราราม - 17 27 44 18 20 16 18 7 12 91 - - - - 135 
61 วัดตะโกสูง 6 10 9 25 18 9 11 6 7 13 64 11 17 18 46 135 
62 วัดทุ่งรี - 18 22 40 17 21 17 12 17 12 96 - - - - 136 
63 บ้านห้วยรางเกตุ 8 9 15 32 16 17 10 16 13 32 104 - - - - 136 
64 วัดศรีวิสารวาจา 25 21 24 70 20 8 15 12 5 8 68 - - - - 138 
65 วัดประชาราษฎร์บ ารุง 15 15 15 45 20 18 14 15 12 14 93 - - - - 138 
66 วัดทุ่งสีหลง 15 23 30 68 12 18 16 8 10 9 73 - - - - 141 
67 วัดหนองจิก 18 19 10 47 18 8 22 16 14 17 95 - - - - 142 
68 วัดแหลมมะเกลือ 12 21 22 55 14 15 19 11 11 17 87 - - - - 142 
69 วัดโพธ์ิงาม 12 24 18 54 18 22 19 9 16 9 93 - - - - 147 
70 ละเอียดอุปถัมภ์ 11 15 14 40 18 7 19 19 32 14 109 - - - - 149 
71 วัดท่าเสา - 13 16 29 23 20 22 16 22 18 121 - - - - 150 
72 บ้านหนองพงเล็ก 20 29 19 68 16 25 16 13 9 7 86 - - - - 154 
73 วัดพระประโทณเจดีย์ 5 6 5 16 7 11 11 17 17 13 76 34 14 22 70 162 
74 บ้านบัวแดง 15 23 19 57 17 9 21 21 15 22 105 - - - - 162 
75 บ้านดอนทอง 14 30 16 60 16 17 20 23 16 12 104 - - - - 164 
76 วัดดอนเตาอิฐ - 16 18 34 27 30 22 14 24 18 135 - - - - 169 
77 วัดเลาเต่า - 23 24 47 22 24 23 11 23 22 125 - - - - 172 
78 บ้านหนองปากโลง - 21 14 35 34 17 31 22 23 15 142 - - - - 177 
79 วัดก าแพงแสน 17 30 30 77 20 19 19 20 13 11 102 - - - - 179 
80 วัดบางแขม(จันทสรประชานุกูล) 11 21 20 52 23 15 24 20 27 23 132 - - - - 184 
81 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล - 16 17 33 18 21 32 28 29 25 153 - - - - 186 
82 บ้านรางมะเด่ือ 18 31 21 70 23 25 25 18 20 11 122 - - - - 192 
83 วัดล าเหย - 12 11 23 16 12 18 20 22 31 119 22 17 12 51 193 



อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ระดับก่อนประถม ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ

ท่ี ช่ือโรงเรียน รวมท้ังส้ิน

84 บ้านสระน้ าส้ม 17 22 31 70 28 13 21 28 20 23 133 - - - - 203 
85 วัดลาดหญ้าไทร 10 19 15 44 18 16 14 24 18 17 107 25 22 12 59 210 
86 บ้านหนองพงนก - 22 27 49 27 28 19 25 33 30 162 - - - - 211 
87 วัดกงลาด - 18 10 28 24 10 17 17 13 23 104 21 34 27 82 214 
88 วัดพะเนียงแตก - 27 25 52 17 30 34 34 23 25 163 - - - - 215 
89 วัดม่วงตารศ  (ส าอางค์เจริญผล) - 23 27 50 21 30 33 31 30 48 193 - - - - 243 
90 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ - 17 35 52 34 38 35 40 32 24 203 - - - - 255 
91 บ้านหนองกะโดน 18 28 23 69 19 25 20 18 22 29 133 20 14 23 57 259 
92 อินทรศักด์ิศึกษาลัย(บ้านยาง) 20 24 35 79 27 27 37 26 30 35 182 - - - - 261 
93 วัดปลักไม้ลาย - 40 31 71 32 51 29 31 24 25 192 - - - - 263 
94 วัดสระกะเทียม 25 29 23 77 22 32 42 23 35 35 189 - - - - 266 
95 บ้านรางอีเม้ย 23 35 40 98 30 35 34 31 27 22 179 - - - - 277 
96 วัดหนองโพธ์ิ (ศิลปวิทยาคม) 16 23 21 60 21 22 28 23 24 27 145 21 27 28 76 281 
97 วัดบ่อน้ าจืด - 26 22 48 22 38 31 24 28 21 164 27 29 29 85 297 
98 วัดหุบรัก - 21 35 56 44 48 47 35 37 49 260 - - - - 316 
99 วัดลาดปลาเค้า - 28 40 68 41 43 34 33 59 46 256 - - - - 324 
100 วัดนิยมธรรมวราราม - 30 41 71 34 31 46 23 30 32 196 24 25 17 66 333 
101 วัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บ ารุง) - 40 44 84 45 56 40 59 45 47 292 - - - - 376 
102 วัดหนองเสือ - 42 40 82 36 59 49 45 58 48 295 - - - - 377 
103 วัดวังตะกู - 44 44 88 50 51 45 51 50 47 294 - - - - 382 
104 วัดทัพหลวง - 43 37 80 28 46 44 43 35 40 236 35 38 13 86 402 
105 วัดสามควายเผือก - 29 41 70 61 60 61 56 52 56 346 - - - - 416 
106 บ้านอ้อกระทิง 31 47 48 126 61 53 51 57 42 51 315 - - - - 441 
107 วัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บ ารุง) - 44 39 83 56 32 37 47 34 26 232 40 48 42 130 445 
108 วัดทะเลบก - 34 35 69 39 48 40 42 46 47 262 47 27 55 129 460 
109 วัดหนองศาลา - 42 42 84 36 49 51 48 41 40 265 37 33 43 113 462 
110 บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบ ารุง) - 40 32 72 46 57 39 38 27 46 253 52 50 40 142 467 
111 วัดดอนยายหอม - 41 62 103 73 59 61 57 55 65 370 - - - - 473 
112 วัดสระส่ีมุม - 46 41 87 35 35 42 44 46 44 246 72 61 58 191 524 
113 วัดวังน้ าเขียว 26 40 49 115 50 54 50 50 49 46 299 37 40 55 132 546 
114 วัดโพรงมะเด่ือ - 60 73 133 79 66 54 80 86 71 436 - - - - 569 
115 วัดธรรมศาลา 42 56 52 150 73 54 60 58 84 70 399 68 58 60 186 735 
116 วัดเกาะวังไทร 52 56 65 173 82 69 82 55 85 69 442 73 44 62 179 794 
117 วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) 59 71 69 199 102 122 128 103 108 106 669 - - - - 868 
118 วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) 46 131 148 325 184 202 210 149 193 178 1,116 - - - - 1,441 
119 ประถมฐานบินก าแพงแสน - 105 108 213 157 206 201 198 223 264 1,249 - - - - 1,462 
120 อนุบาลก าแพงแสน 60 127 156 343 186 218 198 209 216 206 1,233 - - - - 1,576 
121 วัดพระปฐมเจดีย์ - 173 183 356 243 307 310 350 360 400 1,970 - - - - 2,326 
122 อนุบาลนครปฐม 74 300 327 701 344 401 373 333 354 316 2,121 - - - - 2,822 

995 3,078 3,272 7,345 3,551 3,899 3,846 3,607 3,730 3,758 22,391 674 613 633 1,920 31,656 รวมท้ังส้ิน



 

โรงเรียนคุณภาพชุมชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ล าดับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน เครือข่ายโรงเรียนคุณภาพชุมชน หมายเหตุ 

1 โรงเรียนวัดเลาเต่า 1. โรงเรียนวัดห้วยพระ  

2. โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย 

3. โรงเรียนบ้านสามแก้ว 

4. โรงเรียนบ้านหัวถนน 

2 โรงเรียนวัดหนองศาลา 1. โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 

2. โรงเรียนบ้านหนองเขมร 

3. โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 

4. โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 

3 โรงเรียนวัดวังน้ าเขียว 1. โรงเรียนบ้านคลองตัน 

2. โรงเรียนบ้านดอนซาก 

3. โรงเรียนบ้านดอนทอง 

4 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 

2. โรงเรียนบ้านหนองหิน 

3. โรงเรียนวัดวังเย็น 

4. โรงเรียนบ้านไร่ต้นส าโรง 

5 โรงเรียนวัดสระกะเทียม 1. โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก 

2. โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย 

3. โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก 

4. โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 

 

 



ภาพกิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

 

 

 



 

 

 

 



เอกสารกลุม่นโยบายและแผน
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