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ส่วนที ่1 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน 
บริบททั่วไป 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานใช้ระบบการจัดแบ่งเขตพื ้นที ่การศึกษา 
เพ่ือจัดระบบและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในประเทศไทยให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยใช้ระบบเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Educational Service Area) ซึ ่งเดิมมีสำนักงานประจำแต่ละเขตพื ้นที ่การศึกษา ใช้ชื ่อว่า 
"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..." (สพท.) และต่อมาได้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในปัจจุบันประเทศไทยมีเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต มีหลักการพิจารณา 
แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของแต่ละจังหวัดจากจำนวนสถานศึกษาในพื้นที่ทำให้บางจังหวัด 
มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามากกว่า 1 เขต ในจังหวัด และมี 16 จังหวัดที่มีเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขตเดียวครอบคลุมทั้งจังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชัยนาท ตราด นครนายก บึงกาฬ พังงา ภูเก็ต 
มุกดาหาร ยโสธร ระนอง สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี อ่างทอง และอำนาจเจริญ สำหรับจังหวัด
นครปฐมมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 2 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 

อาณาเขตของจังหวัดนครปฐม 

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน  
ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟิลิปดา เส้นแวง 
ที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204  ไร่ เท่ากับร้อยละ
0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทาง 
ถนนเพชรเกษมระยะทาง 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า–นครชัยศรี) 
ระยะทาง 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ ระยะทาง 62 กิโลเมตร แบ่งการปกครอง เป็น 7 อำเภอ 
ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน  
อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล  ตำบล 106 ตำบล  930 หมู่บ้าน สำหรับการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง 
เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 93 แห่ง โดยมีอาณาเขตและการปกครอง ดังนี้ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
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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สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ  

ไม่มีภูเขาและป่าไม้ ระดับความแตกต่างของความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 2–10 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ปานกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และตะวันตกสู่ตะวันออก มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน
จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ส่วนพื้นที่ 
ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็นแห่งๆ และมีแหล่งน้ำกระจาย สำหรับพื้นที่ 
ด้านตะวันออกและด้านใต้เป็นที ่ราบลุ ่มริมฝั ่งแม่น้ำท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้น 
เพ่ือการเกษตรและคมนาคมอยู่มาก พ้ืนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2–4 เมตร 

คำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม 
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ที่ตั้งและอำนาจหน้าที่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในบริเวณของ วัดพระประโทณเจดีย์ 
ตั ้งอยู ่เลขที ่ 161/4 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000  
โทรศัพท์ 0-3425-2931  โทรสาร 0-3425-4373 E-mail : info@esanpt1.go.th ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครปฐม กำแพงแสน และดอนตูม  
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สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีอำนาจหน้าที ่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ดังนี้ 
 1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื ่อส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั ่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 12) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ทำเนียบผู้บริหาร 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 บริหารงาน
โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ดังนี้  
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โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 
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หลักการและเหตุผลของการรายงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมสนับสนุนประสาน และกำกับติดตาม
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้จ ัดการศึกษาอย่างทั ่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที ่กำหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้บริหารจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ภายใต้บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการ PDCA 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จักต้องสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในรอบปี 
ที่ผ่านมาจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้สำหรับวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยเหนือและเผยแพร่ต่อสาธารณชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ
ทั่วไป ดังนั้น เพ่ือให้ผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ได้สะท้อนถึงความสำเร็จของการบริหาร การจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงจัดทำรายงานการจัดการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
2. เพื ่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ขอบเขตการรายงาน 
การรายงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษา ตามภารกิจ ที ่ข ับเคลื ่อนโดยใช้แผนปฏิบัติการประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเครื่องมือ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. การดำเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2. ผลการดำเนินตามนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

3. ผลงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สถานศึกษาในสังกัด และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้สารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมที่ประสบผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาในสังกัดสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 121 แห่ง 
จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 102 แห่ง จัดการศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 จำนวน 19 แห่ง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 31,656 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) เป็นโรงเรียน 
ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา) จำนวน 46 โรงเรียน ครูจำนวนทั้งสิ้น 1,677 คน (ข้อมูล ณ วันที่  
6 สิงหาคม 2563) การบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจเป็นเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา 
จำนวน 10 กลุ่มโรงเรียน ดังข้อมูล 

1. จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563) 

ระดับชั้น 
สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน นร.สังกัดอ่ืนๆ ในพื้นที่ นครปฐม เขต 1 

นักเรียน ห้อง 
มัธยม  
สพม. 

เอกชน  เทศบาล สาธิต 
สำนัก
พุทธฯ 

รวม 
สังกัดอ่ืน 

อ.1 995 65 - 966 990 148 - 2,104 
อ.2 3,078 165 - 998 805 137 - 1,940 
อ.3 3,272 168 - 1,031 552 156 -- 1,739 
รวม 7,345 398 - 2,995 2,347 441 - 5,783 
ป.1 3,551 172 - 1,067 911 179 - 2,157 
ป.2 3,899 173 - 1,017 920 158 - 2,095 
ป.3 3,846 171 - 1,034 931 160 - 2,125 
ป.4 3,607 162 - 949 795 119 - 1,863 
ป.5 3,730 164 - 972 837 120 - 1,929 
ป.6 3,758 166 - 990 821 120 - 1,931 
รวม 22,391 1,008 - 6,029 5,215 856 - 12,100 
ม.1 674 26 4,124 228 774 408 23 5,557 
ม.2 613 25 4,222 325 692 408 24 5,671 
ม.3 633 26 4,031 276 715 399 21 5,442 
รวม 1,920 77 12,377 889 2,181 1,215 68 16,730 

รวมทั้งสิ้น 31,656 1,483 12,377 9,913 9,743 2,512 68 34,613 
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จำนวนนักเรียน/ห้องเรียนจำแนกตามชั้นและเพศรายอำเภอ (ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563) 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น 

อำเภอ 

เมืองนครปฐม กำแพงแสน ดอนตูม รวม 

ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง 

อนุบาล 1 251 224 475 28 186 210 396 28 65 59 124 9 502 493 995 65 

อนุบาล 2 780 732 1,512 76 590 549 1,139 62 217 210 427 27 1,587 1,491 3,078 165 

อนุบาล 3 885 741 1,626 77 628 576 1204 64 222 220 442 27 1,735 1,537 3,272 168 

รวมก่อนประถม 1,916 1,697 3,613 181 1,404 1,335 2,739 154 504 489 993 63 3,824 3,521 7,345 398 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 973 828 1,801 78 656 607 1,263 66 260 227 487 28 1,889 1,662 3,551 172 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,093 900 1,993 78 748 674 1,422 67 241 243 484 28 2,082 1,817 3,899 173 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,003 958 1,961 77 694 657 1,351 66 283 251 534 28 1,980 1,866 3,846 171 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 961 876 1,837 71 708 618 1,326 65 246 198 444 26 1,915 1,692 3,607 162 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,019 931 1,950 72 702 598 1,300 65 258 222 480 27 1,979 1,751 3,730 164 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 991 906 1,897 74 708 650 1,358 65 270 233 503 27 1,969 1,789 3,758 166 

รวมประถมศึกษา 6,040 5,399 11,439 450 4,216 3,804 8,020 394 1,558 1,374 2,932 164 11,814 10,577 22,391 1,008 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 192 130 322 10 188 110 298 13 28 26 54 3 408 266 674 26 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 161 105 266 11 165 114 279 11 40 28 68 3 366 247 613 25 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 154 108 262 11 170 144 314 12 25 32 57 3 349 284 633 26 

รวมมัธยมศึกษา 507 343 850 32 523 368 891 36 93 86 179 9 1,123 797 1,920 77 

รวมท้ังสิ้น 8,463 7,439 15,902 663 6,143 5,507 11,650 584 2,155 1,949 4,104 236 16,761 14,895 31,656 1,483 
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2. กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาจำแนกตามอำเภอ (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2563) 
อำเภอ กลุ่มโรงเรียน ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ จำนวนโรงเรียน 

เมืองนครปฐม บูรพาศึกษา นายสุนัย ทองนวล  
(ผอ.รร.ธรรมศาลา) 

นายประพนธ์ สะสมทรัพย์ 14 

พระปฐมเจดีย์ นายไพชะยนต์ พูนขวัญ  
(ผอ.รร.วัดพระปฐมเจดีย์) 

นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชาย 10 

เมืองนครปฐม นางจรัส  ทองนวล  
(ผอ.รร.วัดสระกะเทียม) 

นางสาวพชรพรรณ นิมิตมั่น 14 

ปฐมนคร นางอำไพ ลิ้มประสาท  
(ผอ.รร.วัดไผ่ล้อม) 

นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชาย 10 

กำแพงแสน กำแพงแสน 1 นายณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม  
(ผอ.รร.วัดบ่อน้ำจืด) 

นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่ง
ใหญ ่

12 

กำแพงแสน 2 นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์  
(ผอ.รร.วัดปลักไม้ลาย) 

นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ 15 

กำแพงแสน 3 นางสาวฉันทนา ภุมมา  
(ผอ.รร.วัดหนองศาลา) 

นางสาวบงกช ยิ้มหนองโพธิ์ 12 

กำแพงแสน 4 นางสินีนาฏ  จันทวาท 
(ผอ.รร.วัดทะเลบก) 

นางพัตรา เมฆประยูร 12 

ดอนตูม ดอนตูม นายเอศรา แสนกันคำ  
(ผอ.รร.วัดสามง่าม) 

นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์ 12 

บ้านหลวง นางสาวดวงเดือน รื่นนาค  
(ผอ.รร.วัดบ้านหลวง) 

นางสาวณัฐิกา สุริยาวงษ์ 10 

รวม 121 

หมายเหตุ ไม่นับรวมโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแก  
 (โรงเรียนได้ประกาศยุบเลิก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อพลับ และ โรงเรียนวัดหว้าเอน)  
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3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้ 
จำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษาจำแนกตามตำแหน่ง และวิทยฐานะ (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2563) 

ตำแหน่ง ระดับ
ตำแหน่ง 

วิทยฐานะ จำนวน 
ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.1 - 0 0 0 
คศ.2 ชำนาญการ 17 13 30 
คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 36 28 64 
คศ.4 เชี่ยวชาญ 1 0 1 

รวม 54 41 95 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.1 - 2 0 2 

คศ.2 ชำนาญการ 10 9 19 
คศ.3 ชำนาญการพิเศษ 3 10 13 

รวม 15 19 34 
ครู  คศ. 1 - 88 387 475 

คศ. 2 ชำนาญการ 47 273 320 
คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ 42 332 374 
คศ. 4 เชี่ยวชาญ 1 1 2 

รวม 178 993 1,171 
ครูผู้ช่วย คร ู - 53 208 261 
ลูกจ้างประจำ - - 51 1 52 
พนักงานราชการ - - 6 11 17 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 144 370 514 

รวมทั้งหมด 501 1,648 2,149 
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จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง  
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2563) 

รายการ 

บุคลากร 
ทางการศึกษา ลูกจ้าง 

ประจำ 
พนักงาน
ราชการ 

ช่วย
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
ต่ำกว่า 
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 
กลุ่มอำนวยการ - - 4 6 1 1 1 13 6 6 1 - 
กลุ่มนโยบายและแผน - - 5 - - - - 5 1 1 3 - 
กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 9 - - - - 9 - 8 1 - 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 6 - 1 - 1 8 1 6 - 1 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ - 9 1 1 - - - 11 - 2 9 - 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ - - 7 - - - 3 10 4 4 2 - 
หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 - - - - 1 - 1 - - 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ - - 1 - - - - 1 - - 1 - 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - - 1 - - - 2 3 1 1 1 - 
กลุ่มกฎหมายและคดี - - 1 - - - - 1 - - 1 - 

รวมทั้งสิ้น 4 9 36 7 2 1 7 66 13 29 21 3 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) จำแนกตามกลุ่มสาระฯ และเพศ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2563) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชาย หญิง รวม 
ภาษาไทย 22 188 210 
คณิตศาสตร์ 42 153 195 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 128 169 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 24 95 119 
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ 29 36 65 
สุขศึกษา พลศึกษา 56 21 77 
การงานอาชีพ 40 55 95 
ภาษาต่างประเทศ 25 186 211 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 9 13 
ทุกกลุ่มสาระ 50 408 458 
ไม่มีกลุ่มสาระ 168 369 537 

รวม 501 1,648 2,149 

 



 

 

ส่วนที ่1 

18 

จำนวนข้าราชครูในสถานศึกษาจำแนกตามวิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2563) 

วิทยฐานะ  

ต่ำกว่า
ปริญญา 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ทั้งสิ้น ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เชี่ยวชาญ - - - - 1 1 - - 0 2 - 2 - - 0 3 
ชำนาญการพิเศษ - - - 38 230 268 1 5 6 39 134 173 3 1 4 451 
ชำนาญการ - - - 33 142 175 - 3 3 41 149 190 - 1 1 369 
คูรผู้ช่วย/คูร 
ทีไ่ม่มีวิทยฐานะ
ทางวิชาชีพครู 

- - - 127 525 652 4 17 21 12 52 64 - 1 1 738 

รวม - - - 198 898 1,096 5 25 30 94 335 429 3 3 6 1,561 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
มีจำนวน 2 ครอบครัว นักเรียนทั้งสิ้น 2 คน จำแนกตามช่วงชั้น ดังนี้ 
➢ ปฐมวัย  จำนวน 1 คน คือ เด็กชายสุทธิพจน์  สุขเจริญชัยกิจ 
➢ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน คือ เด็กชายพฤษภณ  จันทร์พุธ 
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ส่วนที่ 2  ทิศทางการดำเนินงาน 
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นโยบาย นครแห่งคุณภาพการศึกษา 

 
นโยบาย นครแห่งคุณภาพการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ห้องเรียนคุณภาพ 
2. โรงเรียนคุณภาพ 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ 

1. ห้องเรียนคุณภาพ 
 ใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 คะแนนการประเมินห้องเรียนคุณภาพทุกด้าน รวม 100 คะแนน 
1.1.1 ด้านกายภาพ รวม 30 คะแนน 

(1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของห้องเรียน (5 คะแนน) 
(2) บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (15 คะแนน) 
(3) บุคลิกภาพและการปฏิบัติตนของครู (10 คะแนน) 

1.1.2 ด้านคุณภาพคร ู  รวม 40 คะแนน 
(1) การบริหารจัดการชั้นเรียน (10 คะแนน) 
(2) การจัดการเรียนการสอน (20 คะแนน) 
(3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (10 คะแนน) 

1.1.3 ด้านคุณภาพผู้เรียน รวม 30 คะแนน 
 (1) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (30 คะแนน) 
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1.2 ระดับคุณภาพ 
คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 
คะแนน 70 - 79 คะแนน ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีมาก 
คะแนน 60 - 69 คะแนน ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดี 
คะแนน 50 – 59 คะแนน ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ พอใช้ 
คะแนน ต่ำกว่า 50  คะแนน ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ปรับปรุง 

1.3 รางวัลห้องเรียนคุณภาพ 
1.3.1 รางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จะได้รับเกียรติบัตร ดังนี้ 

➢ ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม 
➢ ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีมาก 
➢ ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดี 

1.3.2 กรณีครูผู้สอนได้รับเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ ระดับดีเยี่ยม 3 ปีต่อเนื่อง 
ได้รับ โล่รางวัลห้องเรียนคุณภาพยั่งยืน 

1.3.3 รางวัลสำหรับโรงเรียนคุณภาพ พิจารณาจากรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่ 
ดังนี้ 

➢ มีห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม 

➢ มีห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 70.00 - 79.99  
รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดีมาก 

➢ มีห้องเรียนคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม ร้อยละ 60.00 - 69.99 
รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดี 

2. สถานศึกษาคุณภาพ 
 ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 ด้านกายภาพ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และพร้อมใช้ 
คำอธิบาย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องต่างๆ มีความสะอาดปลอดภัย 

พร้อมใช้ บริเวณสถานศึกษามีร่มรื ่น สวยงาม และปลอดภัย มีการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด และเป็น
ระเบียบ 

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
1.1 ความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม และพร้อมใช้ของอาคารเรียน อาคารประกอบ 

และห้องต่างๆ 
1.2 ความร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
1.3 ความปลอดภัย 
1.4 การสร้างนิสัยรักความสะอาด เป็นระเบียบ 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านมาตรฐานสถานศึกษา 
คำอธิบาย สถานศึกษามีมาตรฐานสูง  มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ พัฒนาผู้เรียน 

ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
2.1 การมีมาตรฐานระดับสูง 
2.2 ความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
2.3 การพัฒนาผู้เรียนด้าน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา  

มาตรฐานที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ และทักษะชีวิต 
คำอธิบาย สถานศึกษามีการส่งเสริมพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพ นักเรียนมีรายได้ 

ระหว่างเรียน และมีทักษะชีวิต 
3.1 การส่งเสริมพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพ และการมีรายได้ระหว่างเรียน 
3.2 การพัฒนาทักษะชีวิต 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
คำอธิบาย สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างหลากหลายวิธี เพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
4.1 ความร่วมมือ 
4.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การพิจารณาระดับคุณภาพ  
2.1 คะแนนประเมินสถานศึกษาคุณภาพ รวม 100 คะแนน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านกายภาพ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและพร้อมใช้  (25 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 2 ด้านมาตรฐานสถานศึกษา (45 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ และทักษะชีวิต (20 คะแนน) 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (10 คะแนน) 

2.2 เกณฑ์ระดับคะแนน และระดับคุณภาพ ในการประเมินแต่ละมาตรฐาน แบ่งเป็น 5 ระดับ 
5  คะแนน หรือ ระดับดีเยี่ยม 
4  คะแนน หรือ ระดับดีมาก 
3  คะแนน หรือ ระดับดี 
2  คะแนน หรือ ระดับพอใช้ 
1  คะแนน หรือ ระดับปรับปรุง 
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2.3 การตัดสินคุณภาพโดยรวมในการประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน จัดระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ดังนี้ 

คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป มีผลการประเมินเป็น สถานศึกษาคุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 
คะแนน 70-79 คะแนน มีผลการประเมินเป็น สถานศึกษาคุณภาพระดับ ดีมาก 
คะแนน 60-69 คะแนน มีผลการประเมินเป็น สถานศึกษาคุณภาพระดับ ดี 
คะแนน 50-59 คะแนน มีผลการประเมินเป็น สถานศึกษาคุณภาพระดับ พอใช้ 
คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน มีผลการประเมินเป็น สถานศึกษาคุณภาพระดับ ปรับปรุง 

2.4 สถานศึกษาที่จะได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาคุณภาพจากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จะต้องได้ผลการประเมินสถานศึกษาคุณภาพในระดับ ดังนี้ 

➢ เกียรติบัตรสถานศึกษาคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม 
➢ เกียรติบัตรสถานศึกษาคุณภาพ ระดับดีมาก 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 
3.1 ลำดับที ่ของผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัต ิราชการประจำปี (KRS) ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เป้าหมาย  ลำดับที่ 1 - 10 

3.2 ระดับคุณภาพของผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ARS) ของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

เป้าหมาย  ระดับ ดีเยี่ยม 
3.3 ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา  
เป้าหมาย ระดับ ดีเยี่ยม 

3.4 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต) เพิ่มข้ึน 

เป้าหมาย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมิน ITA สูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 
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ทิศทางการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

line62 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง           
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีด้านคณุธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่พึงประสงค ์
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสรมิฯ 

3. ร้อยละสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง      
มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดขีองชาติ มีคุณธรรมจรยิธรรม 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

4.ร้อยละของผูเ้รียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคณุธรรม อัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศลีธรรม 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสรมิฯ 

5.จำนวนผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่
ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

ร้อยละ 97.15 
(3849/ 
3962) 

90 100 กลุ่มนิเทศฯ  

6.จำนวนผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านในระดับดี  ขึ้นไป ตั้งแต่
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 96.52 
(582/ 
603) 

90 97.00 กลุ่มนิเทศฯ  

กลยุทธ์ 1.2 เสรมิสร้างความปลอดภัยนักเรียนทุกรูปแบบ 
7. ร้อยละของผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบตัิ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

ร้อยละ 99.91 100 100 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

line62 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
กลยุทธ์ เสริมสร้างศักยภาพผูเ้รียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
8. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

 ร้อยละ n/a  80   80 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสรมิฯ 

9. ร้อยละผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นตามแนวทางการประเมิน PISA  

ร้อยละ       กลุ่มนิเทศฯ 

 9.1 ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  ร้อยละ 100 80 100   
 9.2 ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ร้อยละ 83.38 80 90   
 9.3 ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  ร้อยละ 83.38 80 90   
10.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนในลักษณะ 
STEM ศึกษา 

ร้อยละ 100 80 100 กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรยีนทุกระดับให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
11. ร้อยละของเด็กปฐมวัยไดร้ับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีผา่นเกณฑ์การประเมินระดบัดี
ขึ้นไปท้ัง 4 ด้าน 

ร้อยละ 90.56 
(พัฒนากา
รสมวัย) 

>85 92 กลุ่มนิเทศฯ 

12. ผู้เรียนทุกระดับมสีมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

13. ร้อยละผูเ้รียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มีผลการประเมินการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขยีน  ผ่านในระดบัพอใช้ขึ้นไป  
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 92.24 
(พอใช้
ขึ้นไป) 

90 95 กลุ่มนิเทศฯ 

14. ร้อยละของผู้เรียนมีนสิัยรักการอ่าน ร้อยละ 100  80 ขึ้นไป 100 กลุ่มนิเทศฯ 
15. ร้อยละผูเ้รียนช้ัน ป.6 ที่จบหลักสูตร มผีลการประเมินการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขยีน  ผ่านในระดบัดขีึ้นไป  
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 89.75 
(ดีขึ้นไป) 

90 95 กลุ่มนิเทศฯ 

16. ร้อยละผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบหลักสูตร มีผลการ
ประเมินการอ่าน การคดิวิเคราะห ์และการเขียน  ผ่านในระดับ       
ดีขึ้นไปตั้งแตร่้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 89.05 
(ดีขึ้นไป) 

90 95 กลุ่มนิเทศฯ 

17. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะสือ่สารภาษาอังกฤษ   และ
สื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ (ผลประเมิน
ภาษาอังกฤษป.1-ม.3 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป ทุกช้ัน) 

ร้อยละ ป.1-ป.6 / 
ม.3 >80  
(80-94%) 
ม.2 >70 
(77-78%) 

  >80  กลุ่มนิเทศฯ 

18. คะแนนเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาติขั้นประถมศกึษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3  

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

  
  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3  

กลุ่มนิเทศฯ 

      - ด้านภาษา      (54.48)   -0.24     
      - ด้านคำนวณ    (48.97)   6.03     
      - ด้านเหตุผล     (47.78)   0.74     
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ส่วนที ่2 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

line62 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 
19. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป         
มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

  
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ5 

กลุ่มนิเทศฯ 

     - ด้านภาษา     (1911/3226)= 59.24 ร้อยละ -1.71     
     - ด้านคำนวณ   (1403/3226)= 43.49 ร้อยละ 10.86     
     - ด้านเหตุผล    (1460/3226)= 45.26 ร้อยละ 2.62     
20. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เพิ่มขึ้น 
จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

    เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ3  

กลุ่มนิเทศฯ 

     - วิชาภาษาไทย      (57.87)   8.99      
     - วิชาคณิตศาสตร์    (39.74)   -0.44      
     - วิชาวิทยาศาสตร์   (41.01)   0.15      
     - วิชาภาษาอังกฤษ   (39.95)   1.68      
21. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มากกว่า 
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

    เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5  

กลุ่มนิเทศฯ 

     - วิชาภาษาไทย      (1631/3578) = 45.58   25.41      
     - วิชาคณิตศาสตร์    ( 962/3577) = 26.89   3.26      
     - วิชาวิทยาศาสตร์   ( 794/3578) = 22.19   1.07      
     - วิชาภาษาอังกฤษ  ( 827/3578) = 23.11   0.96      
22. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้น จาก
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

     เพิ่มขึ้น
ร้อยละ3 

กลุ่มนิเทศฯ 

     - วิชาภาษาไทย        (51.87)   4.47      
     - วิชาคณิตศาสตร์      (25.70)   2.5      
     - วิชาวิทยาศาสตร์     (34.98)   3.38      
     - วิชาภาษาอังกฤษ    (27.25)   -0.3      
23. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น     

 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ3 กลุ่มนิเทศฯ 

     - วิชาภาษาไทย      (183/459) = 39.87   12.59      
     - วิชาคณิตศาสตร์    ( 7/459)   = 1.53   0.23      
     - วิชาวิทยาศาสตร์   ( 11/455)  = 2.42   3.04      
     - วิชาภาษาอังกฤษ   ( 3/459)   = 0.66   0.04      
24. ร้อยละของสถานศึกษาจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

25. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ      
5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
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line62 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 
26. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรยีนไดเ้รียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

27. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนการสอนเพิ่มทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันเป็นตอน (Coding) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

28. ร้อยละผูเ้รียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีทักษะการเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ
มีงานทำ ตามความถนดั และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏบิัติได้ (ID 
plan portfolio) 

ร้อยละ  n/a 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

29. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถ ดำรง 
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มคีวามยืดหยุ่นทางด้านความคดิ 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใตส้ังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ  n/a 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

30. ร้อยละของผู้เรียนมผีลการประเมินสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ n/a >90  >90 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

31.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

32. ร้อยละผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษา
ต่อในสายอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป (มฐ.3) 

ร้อยละ 67.21 
(369/549) 

60 ขึ้น
ไป 

70 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมอือาชีพ 
33. ร้อยละครเูปลีย่นบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้ หรือ ผู้อำนวยการเรียนรู ้

ร้อยละ n/a 100 100 กลุ่มพัฒนาครูฯ/
กลุ่มนิเทศ ฯ 

34. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Digital Technology  

ร้อยละ 100 .......... 100 กลุ่มพัฒนาครูฯ/
กลุ่มนิเทศ ฯ 

35. ร้อยละสถานศึกษาส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะดา้นการรู้ดจิิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทลั (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและ
หน้าท่ีของตน 

ร้อยละ       กลุ่มพัฒนาครูฯ/
กลุ่มนิเทศ ฯ 

36. ร้อยละสถานศึกษาที่ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาองักฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ร้อยละ       กลุ่มนิเทศ ฯ/
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

37. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการส่งเสริม
และพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

ร้อยละ       กลุ่มพัฒนาครูฯ/
กลุ่มนิเทศ ฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ 4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทยีมโดยการมสี่วนร่วม 
38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

ร้อยละ   100 100 กลุ่มนิเทศ 

39. ร้อยละสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ   100 100 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

40. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 86.35 
(2468/ 
2858) 

100 100 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

41. ร้อยละนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ   100 100 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

42. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศกึษาภาคบังคับศึกษาต่อขั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 

ร้อยละ 90.30 
(549/ 
608) 

90  92.00 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

43. อัตราการออกกลางคันลดลง         กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา       43.1 ระดับประถมศึกษา อัตรา 0.08 

(19/23384) 
ลดลง ไม่มี นร  

ออกกลางคัน 
      43.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อัตรา 0.82 

(19/2302) 
ลดลง ไม่มี นร  

ออกกลางคัน 
44. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมรีะบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรยีนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ (กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

45. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และพัฒนาเตม็ศกัยภาพดว้ยรปูแบบที่เหมาะสม ร้อยละ 
80 ขึ้นไป        
      - พิการเรียนรวม  
      - เด็กด้อยโอกาส  
      - เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ   

ร้อยละ  
 
 
 

60-69 
60-69 
100 

>80  >80 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แกผู่้เรยีนทุกระดบั 
46. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ ดิจิทลั (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ 
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

ร้อยละ   100  100  กลุ่ม DLICT 

47. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทลั(Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ   100 100 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่ม DLICT 

48. ร้อยละของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน (Distance Learning 
Technology: DLT) 

ร้อยละ       กลุ่มนิเทศฯ 



 

 

 

 

31 

ส่วนที ่2 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

line62 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
49. สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและ
สร้างจิตสำนึกดา้นการผลติและบรโิภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
นำไปปฏิบตัิใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมจีากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

ร้อยละ    >90  95 กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

50. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลติภณัฑ์และ
พลังงานเพื่อลดปรมิาณขยะและมสี่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

ร้อยละ 
      

กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

51. สถานศึกษามีการบูรณาการเรือ่งการจัดการขยะแบบมสี่วน
ร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระ 
การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
      

กลุ่มส่งเสริม 
จัดการศึกษา 

52. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำงานวิจัยดา้นการสร้างสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภคทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

ร้อยละ 
      

กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

53. ครู และนักเรยีนสามารถนำสือ่นวัตกรรมทีผ่่านกระบวนการ
คิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันและชุมชนไดต้ามแนวทาง Thailand 4.0 

ร้อยละ 
      

กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

54. สพป. และสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานท่ีใหเ้ป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรยีน
และชุมชน 

ร้อยละ 

  

100 100 กลุ่มส่งเสริม/
กลุ่มอำนวยการ/
กลุ่มสินทรัพย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี และนวตักรรม  
55. สพป.และสถานศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจดัการและ
ตัดสินใจทั้งระบบ 

ร้อยละ   100 100 กลุ่ม DLICT/    
ทุกกลุ่ม 

56. สพป.และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การ
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจดัการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่ม DLICT 

57. สพป.และ สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา)ที่สามารถใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ   100 100 กลุ่ม DLICT 

58. สพป.และสถานศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา้นบริหารจัดการ 

ร้อยละ   100 100 กลุ่ม DLICT/
กลุ่มนิเทศฯ 
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ส่วนที ่2 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

line62 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภทให้มีคณุภาพและได้มาตรฐานโดยการมีส่วนรว่ม 
59. ร้อยละสถานศึกษาไดร้ับการกระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

ร้อยละ  100 100 กลุ่มอำนวยการ/
ทุกกลุ่ม 

60. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตามพัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน  

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ฯ 

61. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการประเมินภายนอกระดับดี
ขึ้นไป (ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ร้อยละ ยังไม่
ประเมิน 

80 >80 กลุ่มนิเทศ ฯ 

62. ผลการประเมินการบริหารจดัการตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ระดับ
คุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม กลุ่มอำนวยการ/
ทุกกลุ่ม 

63. สพป. และสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติ และ
ประพฤติมิชอบบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ   100 100 กลุ่ม
กฎหมายฯ 

64. ร้อยละสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) 

ร้อยละ n/a   > 90  กลุ่มนิเทศ ฯ 

65. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) ค่าคะแนนเพิ่มขึ้น  

 คะแนน    
เฉลีย

ร้อยละ 

86.88   > 90  กลุ่มอำนวยการ/
ทุกกลุ่ม 

66. ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติ ราชการประจำปี (KRS) ของ สพป.นครปฐม  
เขต 1 

ระดับ ระดับ 
มาตรฐาน

ขั้นสูง 
ร้อยละ
89.34 

  ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

กลุ่มอำนวยการ/
ทุกกลุ่ม 

67. ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
ประจำปี (ARS) ของ สพป.นครปฐม เขต 1  

ระดับ
คุณภาพ 

ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม กลุ่มนโยบาย
และแผน / 
ทุกกลุ่ม 

68. ร้อยละของหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100  100  100 กลุ่ม
สินทรัพย์/

ตสน. 
69. ร้อยละของครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรยีนคุณภาพ
ระดับ ดมีากขึ้นไป 

ระดับ
คุณภาพ 

99.60 
(ดีเยี่ยม
82.21+ 
ดีมาก
17.39) 

 - 80 กลุ่มนิเทศฯ 

70. ร้อยละของโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลโรงเรยีนคุณภาพ 
ระดับดีมากข้ึนไป 

ระดับ
คุณภาพ 

48.76 
(ดีเยี่ยม
44.63+ 
ดีมาก
4.13) 

 - 80 กลุ่มนิเทศฯ 
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ส่วนที ่2 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
Base  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

line62 สพฐ. สพป.นฐ.1 ตัวชี้วัด 
71. ร้อยละของผู้รับริการและผู้มสีว่นได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจดัการศึกษา รวมทั้ง การให้บริการ 
ระดับดมีากขึ้นไป 

ร้อยละ 93.55 80  
ขึ้นไป  

90 กลุ่มอำนวยการ/
ทุกกลุ่ม 

72. สพป.และ สถานศึกษาพัฒนาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา  

ร้อยละ   100 100 กลุ่มอำนวยการ/
ทุกกลุ่ม 

73. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มสี่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทั้ง  4 ด้าน 

ร้อยละ  100 100 100 กลุ่มอำนวยการ/
ทุกกลุ่ม 

74. ร้อยละสถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
อย่างเหมาะสมตามบรบิท ด้านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 

ร้อยละ n/a 80  80 กลุ่มนิเทศ ฯ 

    - โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล           
    - โรงเรียนร่วมพัฒนา           
    - โรงเรียนประชารัฐ           
75. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทาง 
ในการบริหารจัดการของโรงเรยีนให้เกิดคณุภาพ 

ร้อยละ 100  100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

76. โรงเรียนขนาดเล็กมจีำนวนลดลงจากปีท่ีผ่านมา จำนวน 0 ลดลง  2 แห่ง กลุ่มแผน/
กลุ่มนิเทศฯ 

77. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ร้อยละ 100 100 100 กลุ่มนิเทศฯ 

 





 
 

 
 

ส่วนที ่ 3 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได ้ใช ้แผนปฏิบ ัต ิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา โดยได้บูรณาการ
น้อมนำแนวทางพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2579  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  นโยบาย“นครแห่งคุณภาพการศึกษา”ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1  ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ด้วยบันได 6 ขั้น สู่ความสำเร็จ และกระบวนการ PDCA ภายใต้ยุทธศาสตร์  
6 ด้าน และนครแห่งคุณภาพการศึกษา ตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษาและสถานศึกษา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ ่งได้ว ิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำเสนอดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

จำนวน 6 ด้าน ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. จัดการศึกษาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนที่ 3 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
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ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 ขับเคลื ่อนภารกิจโดยใช้

แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื ่องมือสู ่ว ิสัยทัศน์ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ซึ ่งประกอบด้วย 
ห้องเรียนคุณภาพ สถานศึกษาคุณภาพ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ ด้วยยุทธศาสตร์  
6 ด้าน มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติและยึดมั่น 
การปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 
121 / 121 (แห่ง) 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ  95.52 
23,256 / 24,348 (คน) 

3. ร้อยละสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละ  100 
121 / 121 (แห่ง) 

4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ร้อยละ 95.52 
23,256 / 24,348 (คน) 

5.จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร 
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านใน 
ระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

ร้อยละ 94.60 
3,696 / 3,907 (คน) 

6.จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร 
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผ่านในระดับด ี ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ  99.10 
552 / 557 (คน) 

1.2 เสริมสร้างความ
ปลอดภัยนักเรียนทุก
รูปแบบ 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
(ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา 242 คน เข้าร่วมอบรมฯ)  

ร้อยละ 100 
31,656 / 31,656 (คน) 
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สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ส ่งเสร ิมและสนับสนุน 
ให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยนักเรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือ 
กับภัยทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้สถานศึกษาทุกแห่งปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียน 
ได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลายที่ส่งผลให้ผู ้เรียน 
ได้แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที ่พึงประสงค์ โดยดำเนินกิจกรรมการเรียนรู ้ทั ้งในชั ้นเรียนและกิจกรรมนอกชั ้นเรียน  
มีการบูรณาการกิจกรรมผ่านสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
กิจกรรมนักเรียน ที่สำคัญดังนี้ 

1. ดำเน ินการส ่งเสร ิม สน ับสน ุนให ้สถานศึกษาน ้อมนำพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู ้เร ียน  
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ในทุกโรงเรียน มีการวิเคราะห์รายงานผลการนิเทศ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2562 ควบคู่กับกรอบนโยบายระดับกระทรวง สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนจัดทำคู่มือ/แนวทางการน้อมนำ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา/คู่มือ/แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายฯ พร้อมเผยแพร่ 
เพ่ือให้ครูใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติผ่านสื่อออนไลน์ นิเทศ ติดตามผล การบูรณาการสู่การจัดการเรียน 
การสอน ทั้งในระดับสถานศึกษาและนิเทศผ่านสื่อออนไลน์ 

2. การขับเคลื ่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที ่ขับเคลื่อน 
โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) 
จำนวน 1 แห ่ง ได ้แก ่  ศ ูนย ์การเร ียนรู้ ฯ โรงเร ียนว ัดเกาะว ังไทร เป ็นแม ่แบบและเป็นพ ี ่ เล ี ้ยง 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน และพัฒนา 
คุณภาพการเร ียนรู ้ เก ี ่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และการปฏิบัติตน 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนภาคีเครือข่าย  
ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยเน้นการค้นหาแบบอย่างการปฏิบัติ 
ที่มีคุณภาพ คุณค่า และมีประโยชน์ เพื่อนำมาเผยแพร่และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื ่อง 
ให้กับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษานครปฐม เขต 1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาที ่มีความพร้อม 
ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสมัครเข้ารับการประเมิน 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ประจำปี 2563 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) โรงเรียน 
วัดประชาราษฎร์บำรุง โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน และโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) นอกจากนี้ 
ไดส้่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ให้ดำเนินการสมัครเข้ารับการประเมิน 
เป็นสถานศึกษาพอเพียงประจำปี 2563 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคอวัง และโรงเรียนบ้านรางมูก 
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รวมทั้งจังหวัดนครปฐมสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 142,435 บาท ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหุบรัก โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 
โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด โรงเรียนวัดท่าเสา โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม โรงเรียนวัดสระกะเทียม และโรงเรียน 
วัดทุ ่งส ีหลง เพื ่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื ้นที ่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  

3. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมเพื ่อพัฒนาผู ้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยประยุกต์ 
กรอบแนวคิดจากพระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ 
นโยบายทุกระดับทีเกี่ยวข้อง การจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก 
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
มอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตามโครงการ “ผอ.พบเพื่อนครู  
มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา” เพื่อชี้แจงแนวทางและนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งการขับเคลื ่อนห้องเรียนคุณภาพ 
สถานศึกษาคุณภาพ การนิเทศติดตามและประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย การส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝัง 
ความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด  การส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด 
จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ โดยการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 28 ประการ สถานศึกษา 
ทุกแห่งมีผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 ทุกโรงเรียน ตามอัตลักษณ์ 28 ประการ คิดร้อยละ 100 

 การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยดำเนินโครงการอบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา โดย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกโรงเรียน 
ให้มีความรู้ มีความตระหนักถึงความสำคัญการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา ความเข้าใจในเรื่องภัยคุกคามรูปแบบต่างในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจาก 
เชื ้อโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และพิษภัยจากฝุ ่นละออง (PM2.5) 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนและความปลอดภัยอย่าง 
รอบด้านในสถานการณ์ปัจจุบัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แนวทางการจัดการ 
ความปลอดภัยในสถานศึกษา แนวทางการลดความรุนแรง ล้อแกล้ง รังแกกันในสถานศึกษา จัดประกวด 
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2563 ติดตามผลการดำเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 8 คน จาก 8 โรงเรียน นิเทศ ติดตาม  
ผลการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา 
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แสดงจำนวนนักเรียน ที่ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ จำแนกตามประเภท 

ภัยคุกคาม จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ  
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ (คน) 

1. ภัยยาเสพติด 24,311 คน 
2. ภัยความรุนแรง 24,311 คน 
3. การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

24,311 คน 

4. การค้ามนุษย์ 1,920 คน 
5. อาชญากรรมไซเบอร์ 24,311 คน 
6. ภัยพิบัติต่าง ๆ  31,656 คน 
7. อุบัติเหตุ 24,311 คน 
8. โควิด-19  31,656 คน 
9. ฝุ่น PM 2.5 31,656 คน 

ทั้งนี้มีโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนระบบดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยในสถานศึกษา ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น โครงการไม้ลายร่วมใจ ภัยคุกคามในยุค 2020 
โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจเตรียมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่โรงเรียนวัดหนองศาลา
เด็กวัดโมเดลสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนวัดกำแพงแสน(สว่างวิทยาคาร) เป็นต้น 

การดำเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในทุกโรงเรียน ตาม 
แนวปฏิบัติของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ด้านการป้องกัน 
ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง ด้านการบรหิาร
จัดการ ตามกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ในทุกโรงเรียน เช่น โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามแนวทาง 
เด ็กว ัดโมเดล โรงเร ียนว ัดกำแพงแสน(สว ่างว ิทยาคาร)  
มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ และ 

มีคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุข
ตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี 
ดำรงตนให้อยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ใช้แนวคิดและหลักการ “๔ ประสาน ๒ ค้ำ”  
ซึ ่ง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา 
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ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และ 2 ค้ำ ได้แก่ ตำรวจ และพระสงฆ์ ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องถิ่นและ
ชุมชน พร้อมทั้งนำยุทธศาสตร์ ๕ มาตรการ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง 
ด้านการบริหารจัดการ และ “กลยุทธ์ ๔ ต้อง 2 ไม่” ซึ ่ง 4 ต้อง ได้แก่ 1)สถานศึกษาต้องมีกลยุทธ์ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบริบทพื ้นที ่ 2)สถานศึกษาต้องมีแผนงานยาเสพติด 
ในสถานศึกษาที่ชัดเจน 3)สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบรองรับยุทธศาสตร์ 4 ระบบ คือ ป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล
ช่วยเหลือ และบริหารจัดการ 4)สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการทำงานระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน และ 2 ไม่ ได้แก่ สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูล กลุ ่มเสพ กลุ ่มติด กลุ ่มค้ายา และไม่ผลักปัญหา  
ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาแต่ต้องนำไปบำบัดรักษาแล้วกลับมาเรียนใหม่ได้ ในการดำเนินงานจนทำให้
นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีความมุ่งหวัง และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักหลีกหนีจากยาเสพติด
และอบายมุขทั้งปวง 

การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ไม่มีนักเรียนยุ่งเกี ่ยวกับสารเสพติด สถานศึกษา 
ได้ร ับมอบรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

1) ระดับเพชร จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนวัดกำแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง 
โรงเรียนวัดสามง่าม โรงเรียนวัดสระสี่มุม และโรงเรียนวัดวังเย็น 

2) ระดับทอง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม โรงเรียนวัดโพธิ ์งาม โรงเรียน 
วัดปลักไม้ลาย โรงเรียนบ้านหลักเมตร โรงเรียนวัดหนองศาลา 
โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม และโรงเรียนบ้านหนองกระโดน 

3) ระดับเงิน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 
โรงเรียนบ้านต้นสำโรง โรงเรียนบ้านสามัคคี และโรงเรียนวัดสองห้อง 

 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน โดยจัดประชุมตัวแทนประธานสภานักเรียน 
จำนวน 20 คน เพื ่อคัดเล ือกประธานสภานักเร ียนระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาและคณะกรรมการ 
ระดับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือขับเคลื่อนงานสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให้มีความเข้มแข็ง 

 
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนที่หลากหลายทั้งบริบท สภาพสังคม ทำให้

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในรายกรณีที่มีความซับซ้อนยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ควรเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ การดูแลตนเอง และคนรอบข้าง 
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ในเรื่องโรคภัยต่าง ๆ ที่อุบัติใหม่ที่ยังคงระบาดอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) และโรคภัยในเด็กให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และเฝ้าระวังในการดูแลเด็กได้ในเบื้องต้น 

สรุปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ ขับเคลื ่อน 
โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 100 มีศูนย์การเรียนรู้ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2563 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ซึ่งได้ขับเคลื ่อนโครงการพัฒนาผู ้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู ่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SEP for SDGs)  แต่เมื ่อพิจารณาผู ้เรียนที ่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 
ที่พึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื ่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม ไม่ครบทุกคน (ร้อยละ 95.52)  
โดยผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับ 
ดีขึ ้นไป ร้อยละ 94.11 ไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 100 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร 
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.10 ไม่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 
100 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษา ควรเร่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ในด้านการป้องกันเสริมสร้าง
ความปลอดภัยนักเรียนทุกรูปแบบ ผู้เรียน ร้อยละ100 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น พบว่าสถานศึกษาทุกแห่ง 
สร้างความตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาและนักเรียนผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ซึ ่งแม้ว่าสถานศึกษาทุกแห่งสามารถดำเนินการตามนโยบายแนวทาง และมาตรการที ่ภาครัฐกำหนด  
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง 
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับโดยเฉพาะสถานศึกษาควรรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก การเฝ้าระวัง 
ป้องกันและร่วมดำเนินการตามนโยบาย มาตรการของหน่วยเหนือ ภายใต้บริบทของสถานศึกษาและ 
มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ชุมชน และสังคมต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

2.1 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(ผู้สมัครสอบ 901 คน ได้รับเหรยีญ 242 คน) 

ร้อยละ 26.86 
242 / 901 (คน) 

2. ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นตามแนวทางการประเมิน PISA  

n/a 
* ยังไม่มีการประเมิน

ในปีนี้  2.1 ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  
 2.2 ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
 2.3 ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
3.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ 
STEM ศึกษา 

ร้อยละ 100 
10 / 10 กลุ่มโรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
ทุกแห่งดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีการดำเนินโครงการ
และกิจกรรที่สำคัญดังนี้ 

 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์สู ่ความเป็นเลิศ 
ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โดยเก็บข้อมูลจาก
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2563  จำนวน 121 คน จาก 121 โรงเรียน โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ส่วนใหญ่มีปัญหา 
ในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัด
และประเมินผล ตามลำดับ และมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในด้านการจัดทำวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และสร้าง 
องค์ความรู ้ด้วยตนเอง การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง การสร้างและจัดทำเครื ่องมือวัดและ
ประเมินผล และเทคนิคและวิธ ีการวัดและประเมินผลที ่หลากหลาย ตามลำดับ  ซึ ่งสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สามารถนำผลการวิจัยดังกล่าว ไปสู่การวางแผนออกแบบ 
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ได้ตรงตามความต้องการของครูผู้สอนต่อไป ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการออกแบบการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์  
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง และพัฒนา
เครื่องมือหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าร่วม 
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะพบตัวแปรแทรกซ้อนที่มีผลต่อการดำเนินการวิจัย 
ที่มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ครูผู ้สอน ไม่ศึกษารูปแบบ
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ข้อสอบการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ส่งผลให้จัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของ 
การประเมินผลการประเมิน รายงาน ติดตามการจัดการศึกษามีมาก ทำให้ครูไม่เต็มที่กับการเตรียมการสอน 
ทั้งนี้ ควรเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปพร้อมกันเพื่อนำสู่การอภิปรายผลการวิจัยอย่าง 
มีคุณภาพ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงรุก เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมายของ 
การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ บูรณาการการรายงานและการติดตามงานต่าง ๆ ด้วยสารสนเทศ
เดียวกัน เพื่อให้ครูใช้เวลาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน โดยควรมีกิจกรรมพัฒนาต่อยอด ปี 2564 ศึกษาเทคนิค
วิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือมุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จัดทำหรือจัดหาสื่อต่าง ๆ  เผยแพร่
ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ให้แก่ข้าราชการครูผู้สนใจที่จะศึกษา  และศึกษา
รูปแบบการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ 

การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA 2021 โดยพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น 
ด้านการรู้เรื ่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ 
ด้านการรู ้เรื ่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ให้แก่ผู ้เรียนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย เช่น สร้างความตระหนัก
และเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA 2021 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน
และครูทุกคนได้รับรู้ผ่านการประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา และการประชุมผู้บริหาร
ประจำเดือนอย่างต่อเนื ่อง  สร้างความตระหนักในการจัดการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนได้คิด แก้ปัญหา แสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหา  
เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยบูรณาการการสร้างความตระหนักดังกล่าวผ่านการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั ้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ด้วยบันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ ฯลฯร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 
กลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม ในการขับเคลื่อนดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น สร้างแบบฝึก ข้อสอบคู่ขนาน ข้อสอบแนว PISA เป็นต้น 
ส่งเสริมให้ครูศึกษาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที ่เน้นความรู้ ความเข้าใจ 
ตามแนว PISA โดยเสนอแนะช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเรียนการสอนทางไกล  
คลังข้อสอบจากสื่อ DLIT คลัง PISA OBEC CENTER https://www.pisacenterobec.org/ คลังข้อสอบและ
แบบฝึกจาก True ปลูกปัญญา ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA โดยใช้ 
ชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style  ครูส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการตอบปัญหาแนว PISA ผ่านการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และได้เห็นรูปแบบข้อสอบ PISA อย่างหลากหลาย นิเทศ 
ติดตามตรวจสอบ และส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญในการสอบ PISA เท่าที่ควรเนื่องจากสอบในปี 2021 ส่งผลให้ยังไม่มีแผนการยกระดับการประเมิน 
PISA ที ่ช ัดเจน  ครูยังไม่เข้าใจแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือเพื่อวัดประเมินผลตามแนวทางการประเมิน 
PISA ในระดับห้องเรียน ส่งผลให้ยังวัดและประเมินผล
ผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบที่เป็นรูปแบบเดิม จึงควรจัดอบรม
ครูในการสร้างเครื ่องมือการวัดประเมินผลการสอบ 
ตามแนว PISA จัดทำโปรแกรมการสอบ Online เพื่อให้
นักเรียนได้ฝึก และจัดทำแบบทดสอบ O-NET/PISA 
เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนวัดและประเมินผลการสอบตาม
แนว PISA ให้มากยิ่งขึ้น ควรจัดทำช่องทางการเรียนรู้
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบ PISA โดยเฉพาะ 

อบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 
อบรมเชิงปฏิบัติการทางไกล แก่ครูพี่เลี้ยง จำนวน 60 คน ณ ศูนย์อบรม จำนวน 7 ศูนย์ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่หลักสูตร สสวท. กำหนด จำนวน 5 รุ่น เวลา 15 วัน ระหว่าง 
วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2563  ประกอบด้วย ระดับปฐมวัย(ศูนย์โรงเรียนอนุบาลนครปฐม) เรื ่อง การคิด 
เชิงคำนวณในระดับปฐมวัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความร้อนรอบตัว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
เรื่อง ท่องไปในระบบสุริยะระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง เฮฮาในป่าใหญ่ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรื ่อง วิทย์ คณิต เพื่อชีวิตตามแนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ที่ สสวท. กำหนดอย่างเป็นระบบ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต้นทางผ่านสื่อออนไลน์ เช่น facebook fanpage : IPST SMT Mentor ระดับต่าง ๆ 
www.menti.com และระบบ scopia รวมทั้งมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด้วยกันเองกับศึกษานิเทศก์และ 
เพื ่อนครูต ่างสังกัด ทั ้งก่อนการอบรม ระหว่างการอบรม และหลังการอบรม ครูพี ่ เล ี ้ยงแต่ละรุ่น 
มีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาหลักการตามหลักสูตร สามารถสะท้อนความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย 
การบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรการอบรมสู่การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั ้งสามารถนำเสนอแนวคิดที ่สอดคล้องกับกิจกรรมที่อบรม  
ไปดำเนินการเป็นครูพี่เลี้ยงเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับครูผู้สอนต่อยอดในชั้นเรียนได้ต่อไป 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
การบริหารจัดการการดำเนินงาน หรือการประสานงานของ สสวท. มีความล่าช้า 

ขาดความเป็นระบบ ส่งผลให้การประสานงานเตรียมการต่าง ๆ  ก่อนการอบรมเป็นไปอย่างล่าช้า ติดขัด 
บางขั ้นตอน การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลต่อการขยายผลการอบรมสะเต็มศึกษา 
ในรอบครูผู้สอน  สพฐ.และ สสวท. ควรแจ้งแนวดำเนินการ การจัดสรรงบประมาณล่วงหน้า เพ่ือให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ควรดำเนินการ
พัฒนาต่อยอด ปี 2564  เช่น ครูพี่เลี ้ยงสะเต็มศึกษาศูนย์โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ดำเนินการขยายผล 
สู่ครูผู ้สอนในทุกระดับชั้นทุกโรงเรียนในสังกัด โดยอาจเป็นรูปแบบการอบรมออนไลน์ เพื่อให้มีความรู้ 
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ความเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนแนวสะเต็มศึกษาอย่างทั่วถึง  นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้โดยกระบวนการ
สะเต็มศึกษา มีความรู้ ทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำสู่การพัฒนาโครงงานหรือนวัตกรรม
ได้อย่างหลากหลาย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับดีขึ้นไปทั้ง 4 ด้าน 

ร้อยละ 89.67 
2,959 / 3,300 (คน) 

 2. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

ร้อยละ 100 
31,656 / 31,656 (คน) 

 3. ร้อยละผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการประเมิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  ผ่านในระดับ 
พอใช้ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 
22,554 / 22,554 (คน) 

 4. ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 100 
31,656 / 31,656 (คน) 

 5. ร้อยละผู้เรียนชั้น ป.6 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมิน 
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  ผ่านในระดับดีขึ้นไป  
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 94.11 
3,677 / 3,907 คน 

 6. ร้อยละผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร  
มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  
ผ่านในระดับดีขึ้นไปตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 91.20 
508 / 557 คน 

 7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผลประเมิน
ภาษาอังกฤษป.1-ม.3 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป ทุกชั้น) 

ร้อยละ 89.90 
21,070 / 23,433 คน 

 8. คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
ความสามารถ ปี กศ.61 ปี กศ.62 เพิ่ม/ลด 
ด้านภาษา 54.48 48.78 -5.7 
ด้านคำนวณ  48.97 49.40 0.43 
ด้านเหตุผล 47.78 0   

 

 
 
 
 
 

ลดลง ร้อยละ 5.70 
 

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.43 
 9. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ

ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
มีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ความสามารถ ปี กศ.61 ปี กศ.62 เพิ่ม/ลด 

ด้านภาษา 59.24 46.59 -12.65 
ด้านคำนวณ  43.49 43.37 -0.12 
ด้านเหตุผล ไม่มีการประเมิน  

 

 
 
 

 
ลดลง ร้อยละ 12.65 
 

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.12 



 
 

 
 

ส่วนที ่ 3 

46 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
 10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้น 
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 - วิชาภาษาไทย ปี 61 =57.87 ปี 62 =50.59 ลดลงร้อยละ 7.28 
 - วิชาคณิตศาสตร์ ปี 61 = 39.74 ปี 62 = 35.41 ลดลง ร้อยละ 4.33 
 - วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 61 = 41.01 ปี 62 = 36.41 ลดลงร้อยละ 4.30 
 - วิชาภาษาอังกฤษ ปี 61 = 39.95 ปี 62 = 34.77 ลดลงร้อยละ 2.59 
 11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากกว่า 
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 - วิชาภาษาไทย ปี 61 = 70.99 ปี 62 = 51.10 ลดลง 19.89 
 - วิชาคณิตศาสตร์ ปี 61 = 30.15 ปี 62 = 19.17  ลดลงร้อยละ 10.98 
 - วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 61 = 23.26 ปี 62 = 16.82 ลดลงร้อยละ 6.44 
 - วิชาภาษาอังกฤษ ปี 61 = 24.07 ปี 62 = 14.92 ลดลงร้อยละ 9.11 
 12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมขึ้น 
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 - วิชาภาษาไทย ปี 61 = 51.87 ปี 62 = 56.46 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.59 
 - วิชาคณิตศาสตร์ ปี 61 = 25.70 ปี 62 = 26.82 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.12 
 - วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 61 = 34.98 ปี 62 = 32.54 ลดลงร้อยละ 1.32 
 - วิชาภาษาอังกฤษ ปี 61 = 27.25 ปี 62 = 32.23 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.66 
 13. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

 - วิชาภาษาไทย ปี 61 = 52.46 ปี 62 = 68.74 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.28 
 - วิชาคณิตศาสตร์ ปี 61 = 1.76 ปี 62 = 3.91 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.15 
 - วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 61 = 5.46 ปี 62 = 2.49 ลดลงร้อยละ 2.97 
 - วิชาภาษาอังกฤษ ปี 61 = 1.06 ปี 62 = 6.22 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.16 
 14. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
ร้อยละ 100 

121 / 121 แห่ง 
 15. ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตาม

กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent 
Study) 

ร้อยละ 100 
1 / 1 แห่ง 

อนบุาลนครปฐม  
เป็น รร.มาตรฐานสากล  
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
 16. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 
121 / 121 แห่ง 

 17. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ิมทักษะ
การคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นเป็นตอน (Coding) 

ร้อยละ 100 
121 / 121 แห่ง 

 18. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้ (ID plan portfolio) 

ร้อยละ 100 
4,477 / 4,477 คน 

ผู้เรียนจบ ป.6 (3,875 
คน) จบ ม.3 (602 คน)  
รวม 4,477 คน 

 19. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถ 
ดำรง ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความยืดหยุ่น 
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม 
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 
24,348 / 24,348 คน 

 20. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

 

 - น้ำหนัก (19,692 x 100) / 24,311 ร้อยละ 81 
 - ส่วนสูง (19,539 x 100) / 24,311 ร้อยละ 80.37 
 - สมรรถภาพทางกาย (21,837 x 100) / 24,311 ร้อยละ 89.82 
 - สุขภาพจิต (23,626 x 100) / 24,311 ร้อยละ 97.18 
 21.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
ร้อยละ 100 

121 / 121 แห่ง 
 22. ร้อยละผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร 

ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป (มฐ.3) 
ร้อยละ 63.08 
299 / 474 คน 

3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพ 

23. ร้อยละครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้ หรือ 
ผู้อำนวยการเรียนรู้ 

ร้อยละ 87.91 
1,360 / 1,547 คน 

 24. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Digital Technology  

ร้อยละ 100 
1,547 / 1,547 คน 

 25. ร้อยละสถานศึกษาส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสาร

ร้อยละ 100 
121 / 121 แห่ง 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ของตน 

 26. ร้อยละสถานศึกษาที่ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework  
of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ประเมินผล 
- ครู 73 คน 

- บุคลากรทางการ
ศึกษา 12 คน 

 27. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

ร้อยละ 100 
1,547 / 1,547 คน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
ทุกแห่ง พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที ่สอดคล้องกับหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และนำสู ่การปฏิบัติในปีการศึกษา 2561 และ 2562 จำนวน  
121 โรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดย 

 การส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย จัดทำแนวทางการปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายและ 
การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาประเทศ และบริบทของสถานศึกษา  ประชุมทางไกล สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริหารและครูปฐมวัยในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ทดสอบความรู้ความเข้าใจของ 
ผู้เข้ารับการประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการทดสอบ ตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด ประเมินแผนการจัดประสบการณ์ของครูผู ้สอน เพ่ือ 
ความสอดคล้อง เชื่อมโยงของการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ พัฒนาการจัดประสบการณ์ตาม 
แนว Active learning และส่งเสริมการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้โดย วิเคราะห์ความเชื่อมโยงการจัดประสบการณ์
ตามแนว Active learning กับรูปแบบการจัดประสบการณ์/นวัตกรรมการการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เช่น 
สะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดประสบการณ์ตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 
และการจัดประสบการณ์หลัก 6 กิจกรรม การจัดประสบการณ์ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป การใช้เครือข่าย
พ่อแม่ผู้ปกครอง จัดทำแนวทางการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์/นวัตกรรมการการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย เผยแพร่ครูปฐมว ัยผ ่านช ่องทางต่างๆ เช ่น Facebook , LINE , Padlet และ 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม-ตอบ ประเด็นที่สงสัย ส่งเสริมการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม 
วิธ ีการจัดประสบการณ์ ผ่านสื ่อออนไลน์ต่างๆ เช่น LINE , Padlet ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการ 
ตามสภาพจริง นิเทศติดตาม การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง และประชุมกลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ประเมินความสามารถในการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงของครูผู้สอนปฐมวัย สร้างเครือข่าย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิเทศ กำกับ ติดตาม โดย สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เครือข่ายร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย 
และประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย เช่น Padlet : ห้องนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ 
การจัดประสบการณ์ , Facebook : กลุ่มนิเทศ สพป.นครปฐม เขต 1 , LINE : G1 ครูปฐมวัย เขต 1 ส่งผลให้ 
สถานศึกษาทุกแห่งมีคู่มือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวโน้ม 
ของการพัฒนาประเทศ  ครูปฐมวัยทุกคนมีการพัฒนาตนเองในเรื่องการจัดประสบการณ์ที่เชื ่อมโยง 
ตามแนว Active learning สามารถเลือก/สร้างเครื ่องมือ ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ 
มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย 

โรงเร ียนต้นแบบ (Best Prectice) ได ้แก ่ โรงเร ียนอนุบาลนครปฐม ต ้นแบบ 
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ Project Approach บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบค้นพบ (DLP) 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  โรงเรียนวัดสามง่าม ต้นแบบการบูรณาการการจัดประสบการณ์
ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป และ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ต้นแบบกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
แก่ผู้ปกครอง 

 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยอบรมทดแทนครูผู้สอนปฐมวัย 
ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ด้วยระบบทางไกลฯ  
เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจนำสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์และโครงงาน 
โรงเรียนเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานผ่านทางแอปพลิเคชัน Padlet  สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่าน Digital Platform เช่น LINE, Facebook, Padlet ครูที่ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินด้านอินโฟกราฟฟิก 

สรุปกระบวนการ องค์ความรู้ของโครงงานวิทยาศาสตร์ และร่วมเผยแพร่ แลกเปลี่ยเรียนรู้ทาง Padlet 
โรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ปี 2563 จำนวน 46 โรงเรียน และผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน ฯ จำนวน 46 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเร ียนที ่เข ้าร ่วมโครงการบ้านนักว ิทยาศาสตร์ประเทศไทยระดับปฐมวัย 
จัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ครูปฐมวัยบางคนขาดความเข้าใจ หรือทักษะในการ
เรียบเรียงรายงาน ในการนำเสนอโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ศึกษานิเทศก์จัดทำ
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คู่มือ/แนวทางการนำเสนอผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเด็กปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย เพ่ือให้ครูได้ศึกษา ทำความเข้าใจ รูปแบบวิธีการในการนำเสนอทั้งระบบเชิงลึก 

ต้นแบบหรือแบบอย่างที ่ดี (Best Practice) เช่น โรงเรียนวัดบ้านหลวง โครงงาน 
ปั้นขยะโรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร โครงงานทรายแปลงร่าง และ โรงเรียนวัดบางแขม โครงงาน Handmade 
Paper เป็นต้น 

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เอกสารแนวทางการนำเสนอผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานเด็กปฐมวัย 
ช่องทางสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้วย Padlet  ทั้งนี้ควรส่งเสริมการจัดทำรูปแบบ 
การนำเสนอผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่หลากหลายผ่านรูปแบบต่างๆ  ที่น่าสนใจ เพื่อต่อยอดเป็นผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนได้ 

 นิเทศ กำกับ ติดตามทางตรง และออนไลน์ด้วยกระบวนการที่หลากหลายส่งผลให้ 
ทุกโรงเรียนพัฒนาผู ้เร ียนระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที ่กำหนด นักเร ียน 
ระดับปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล โดยในระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 3,300 คน 
มีผลการประเมินพัฒนาการระดับดีขึ้นไป ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 2,959 คน คิดเป็นร้อยละ 89.67 จำแนก 
รายด้านรายชั้นดังนี้ 
ผลการประเมินผู้เรียนระดับปฐมวัย 

ระดับชั้น 

จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยทีม่ีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  
จำแนกรายด้าน (คน) 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จติใจ ด้านสังคม ด้านสตปิัญญา 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน 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 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่ง 

เร่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ โดย 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเน้นสมรรถนะสู่ ทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาทุกแห่งปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ ตามความต้องการและบริบท 
ของสถานศึกษา และนำสู่การปฏิบัติในทุกโรงเรียน โดยจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Youtube และ 
Google meet ในหัวข้อ “ถามมา – ตอบไปหลักสูตรปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน” เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสูตรฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและคณะครูที่สนใจในสังกัด ตรวจและประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาทุกแห่ง มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางออนไลน์  

 

 
การพัฒนาการเรียนการสอนแนว Active Learning โดยอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๆละ 20 โรงเรียน (จากลำดับสุดท้าย) โรงเรียนที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่าระดับประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา เพื่อนำมาวางแผนกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
ตลอดจนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  ครูผู้สอนมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างหลากหลาย 
การจัดทำคู่มือ/แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ ร.10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู ่การปฏิบัติสถานศึกษาทุกแห่งมีคู ่มือ/แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของ ร.10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของ ร.10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐก ิจพอเพ ียงส ู ่การปฏ ิบ ัต ิ  ผ ่านช ่องทาง Padlet : https://padlet.com/prapone1982 
/9w2tn5j7p3khcuds  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  ผู้บริหาร ครู บางส่วนไม่เข้าใจการทำงานเชิงระบบ ส่งผล
ให้การบริหารจัดการและระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนมีความซ้ำซ้อน หรือนิเทศไม่ตรงประเด็นกับการ
พัฒนาเท่าที่ควร ครูผู้สอนบางส่วนไม่วิเคราะห์หลักสูตร หรือไม่สนใจ หรือไม่ทำความเข้าใจในนโยบายต่าง ๆ  
ที่มีการเปลี ่ยนแปลง ยึดการสอนตามหนังสือและความคุ ้นชินของตนเอง ารประเมิน รายงาน ติดตาม 
การจัดการศึกษามีมาก ทำให้ครูไม่เต็มที่กับการเตรียมการสอน ควรบูรณาการการรายงานและการติดตาม 
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งานต่าง ๆ  ด้วยสารสนเทศเดียวกัน เพื่อให้ครูใช้เวลาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน  ข้อจำกัดการจัดการเรียนรู้ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 การนำสู ่การเรียนรู้อาจได้เพียงด้านทักษะ  
แต่อาจไม่ครอบคลุมด้านเจตคติ ควรตระหนักรู้ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง มีการปรับโครงสร้าง
หลักสูตรรายวิชาให้มีความยึดหยุ่นมากขึ้น  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงองค์ประกอบ
ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นไปตามแนวทางที ่ สพป.นครปฐม เขต 1 กำหนด  
โครงสร้างเวลาเรียนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื ้อหารายวิชาและความต้องการของสถานศึกษา  
สามารถเป็นแบบอย่างได้ เช่น โรงเรียนวัดทัพยายท้าว  โรงเรียนวัดสามง่าม โรงเรียนวัดหนองศาลา โรงเรียน
วัดม่วงตารศ โรงเรียนวัดวังตะกู เป็นต้น ควรพัฒนาด้านการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้ร่วมแสดงผลงาน 
ที่เกิดจากการเรียนการสอน หรือผลงานนักเรียนมากยิ ่งขึ ้น เพ่ือกระตุ ้นการพัฒนาการเรียนการสอน  
หาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะ เกิดความคิดขั้นสูง 
(Higher Order Thinking) สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เผยแพร่อย่างหลากหลาย  จัดอบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ หรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยบันได 6 ขั้น สู่ความสำเร็จ การมอบนโยบายการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน ใน กิจกรรม  “ผอ.พบเพื่อนครู” ด้วยนโยบาย 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET โดยใช้ “บันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จ” นำสู่การปฏิบัติต่อเนื่อง 
โดยปี 2563 ดำเนินการประกอบด้วย 

 
ขั้นที่ 1 เราอยู่จุดไหน :  วิเคราะห์ผลการสอบ  

O-NET เทียบค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เพ่ือให้รู้จุดที่ตนเองอยู่ จุดเด่น 
และจุดบกพร่อง โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนฯ 4 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ และกลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม วางแผนและกำหนดรูปแบบ 
การยกระดับฯโดยว ิเคราะห์สภาพปัจจ ุบ ัน จากสารสนเทศ 
ผลการทดสอบ O-NET/NT/RT 3 ปีย้อนหลัง 

ข ั ้นท ี ่  2 ร ู ้ เขาร ู ้ เรา : การสร ้างความตระหนักถ ึงความสำค ัญในการยกระดับ 
ผลการทดสอบให้กับสถานศึกษา พร้อมทั้งชี ้แจงรายละเอียดความสำคัญของ Test blueprint ตัวอย่าง
ข้อสอบ O-NET/NT/RT ปีการศึกษาที ่ผ ่านมา ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื ่อสารอย่างหลากหลาย เช่น  
Padlet ห้องกลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มไลน์ครูวิชาการ กลุ่ม Openchat นิเทศออนไลน์ 
สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นต้น 
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ขั ้นที ่ 3 ลับคมครู : ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนฯ และครูแกนนำ (ครูโรงเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 20 อันดับแรกของเขตพื้นที่ หรือมีผลการทดสอบพัฒนาต่อเนื่อง) จัดประชุม/อบรม 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน   

     
ขั้นที่ 4 สู่ฝันนวัตกรรมครู : กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนผ่านกระบวนการ PLC  โดยจัดทำเครื่องมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เช่น ข้อสอบคู่ขนาน 
ใบกิจกรรม ฯลฯ ตามความเหมาะสม 

ขั้นที่ 5 ติดตาม ปรับปรุง : นิเทศ 
ติดตามเชิงลึก การขับเคลื่อนดำเนินงานตามลู่ทาง 
การยกระดับสู่ความเป็นเลิศเป็นระยะโดยใช้ CPDEE 
Supervisory Model 

ขั้นที่ 6  ยกย่องเชิดชู : มอบ
รางวัลโรงเรียนที่ประสบผลสำเรจ็ทั้งกลุ่มโรงเรียน โรงเรียน และครูผู้สอน  

การขับเคลื่อน นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา เน้น 3 คุณภาพ ประกอบด้วย ห้องเรียน
คุณภาพ สถานศึกษาคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คุณภาพ เผยแพร่คู่มือแนวทางขับเคลื่อน
นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ทุกแห่งใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่
กับกระบวนการ PLC “ก้าวไปกับห้องเรียนคุณภาพ บันไดสู ่ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ”เพื ่อให้ครูวิชาการมีความสามารถในการพาคณะครูขับเคลื ่อนนโยบาย
ห้องเรียนคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ตำแหน่ง สามารถขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ เสริมพลังอำนาจให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการนำของรองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และ ผู ้บริหาร
สถานศึกษาทุกแห่ง 

 ประเมินความสามารถผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ทุกคนในสังกัด รวม 12,658 คน ได้รับ  
การประเมินด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร การจัดการจัดการเรียนการสอน  
ให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง ครูและโรงเรียน 
ได้เห็นตัวอย่างเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานและสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
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การประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดสอบ NT  
การสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีผลดังนี้ 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ซึ่งพบว่าผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 สูงกว่าระดับ สพฐ.และ
ระด ับประเทศท ั ้ งความสามารถด ้ าน
คณิตศาสตร์ และ ด้านภาษาไทย 
 
 

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2561 และ  
ปีการศึกษา 2562 
ระดับ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย รวมความสามารถ 2 ด้าน 

ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง 
เขต 48.97 49.40 0.43 54.48 48.78 - 5.70 50.41 49.09 - 1.32 
สพฐ. 47.89 45.64 - 2.25 52.73 46.00 - 6.73 49.39 45.82 - 3.57 
ประเทศ 47.19 44.94 - 2.25 53.18 46.46 - 6.72 49.48 45.70 - 3.78 

โดยสรุปคะแนนเฉลี ่ยความสามารถทั ้งสองด้านปีการศึกษา 2562 ลดลงจาก 
ปีการศึกษา 2561 ในทุกระดับ เมื่อพิจารณาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่าความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย(+0.43) ส่วนด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยลดลง (-5.70)  

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100  
1. วิชาภาษาไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ เด็กชายศุภชนัช แอกะนาคะ  

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์  
2. วิชาด้านคณิตศาสตร์ด้านเดียว จำนวน 6 คน ได้แก่ 

2.1 โรงเรียนประถมฐานบินกาแพงแสน เด็กชายจตุภัทร หะเกตุกิจ 
2.2 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เด็กชายธัญญธร ม่วงวัดท่า 
2.3 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เด็กชายไชยภัทร ฮั่วเฮง 
2.4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เด็กชายหิรัณย์ ผดุงศรีสวัสดิ์ 
2.5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เด็กหญิงกชพร เกาสังข์ 
2.6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เด็กชายภัทรพล สมพงษ์ 

ผลการประเมินด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้นประประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 โดยผลการทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (RT) ทุกโรงเรียน
ในศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่าด้านการอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
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80.94 อยู่ในระดับ ดีมาก ด้านการอ่านออกเสียง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.61 อยู่ในระดับดีมาก 
รวมทัง้ 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.27 อยู่ในระดับดีมาก และสูงกว่าระดับประเทศ (70.66) 

ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เฉลี่ยปีการศึกษา 2562  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปรียบเทียบกับ
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ ยร้อยละ ในทุกรายวิชา และค่าเฉลี ่ยทุกวิชาสูงกว่า 
ระดับประเทศ และ ระดับ สพฐ. 
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ผลการทดสอบระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  6  
ปีการศึกษา 2560 – 2562 ระดับ สพป.นครปฐม เขต 1 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 
2561 ทุกวิชา ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยใน 4 วิชา ลดลงจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 5.27 (เป้าหมายกำหนดเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3) และพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย ลดลงมากสุด (ร้อยละ 7.28) รองลงไปวิชา
ภาษาอังกฤษ (ลดลงร้อยละ 5.18)คณิตศาสตร์ (ลดลงร้อยละ 4.33) และวิทยาศาสตร์ (ลดลงร้อยละ 4.30) 
ตามลำดับ  ซึ่งพบว่าแนวโน้มค่าคะแนนลดลงในทุกสังกัด รวมทั้งระดับประเทศ  เมื่อจัดเรียงลำดับคะแนน
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย 4 วิชา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีค่าคะแนน
เป็นลำดับที่ 29 จาก 185 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 

วิชา  ปี กศ.2561 
N=3,602 

ปี กศ.2562 
N=3,489 

ผลต่าง สรุปผล 

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

เมื ่อพิจารณาผลการทดสอบของนักเรียนรายวิชาที ่มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 50  
ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่ามีจำนวนลดลงทุกวิชาเช่นเดียวกัน โดย 
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วิชาภาษาไทย จำนวนลดลงสูงสุด(ร้อยละ 19.89) รองลงไปวิชาคณิตศาสตร์(ลดลงร้อยละ 10.98) 
ภาษาอังกฤษ (ลดลงร้อยละ 9.11) และวิทยาศาสตร์(ลดลงร้อยละ 6.44) ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100  
1. วิชาภาษาไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ เด็กชายศุภชนัช แอกะนาคะ โรงเรียน 

วัดพระปฐมเจดีย์  
2. วิชาด้านคณิตศาสตร์ด้านเดียว จำนวน 6 คน ได้แก่ 

2.1 โรงเรียนประถมฐานบินกาแพงแสน เด็กชายจตุภัทร หะเกตุกิจ 
2.2 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เด็กชายธัญญธร ม่วงวัดท่า 
2.3 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ เด็กชายไชยภัทร ฮั่วเฮง 
2.4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เด็กชายหิรัณย์ ผดุงศรีสวัสดิ์ 
2.5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เด็กหญิงกชพร เกาสังข์ 
2.6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เด็กชายภัทรพล สมพงษ์  

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย 4 วิชาสูงกว่าระดบั 
สพฐ.และระดับประเทศ เมื่อพิจารณา
รายวิชาพบว่าวิชาภาษาไทยและวิชา
วิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับ สพฐ.และ ระดับประเทศ ส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ. 
และ ประเทศ เพียงเล็กน้อย โดยมี  
เพียงวิชาภาษาไทยที่ค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าร้อยละ 50 ในทุกระดับ 

เม ื ่ อเปร ี ยบเท ี ยบ 
ผลการพัฒนาจากปีที่ผ่านมา 
พบว ่าป ีการศ ึกษา 2562  
ผลเฉล ี ่ยรายว ิชาเพ ิ ่ มขึ้ น 
ยกเว ้นว ิชาว ิทยาศาสตร์   
มีค่าเฉลี ่ยลดลง โดยมีเพียง
ว ิชาภาษาไทยท ี ่ค ่ าเฉลี่ ย 
สูงกว่าร้อยละ 50 
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คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561  และ ปีการศึกษา 2562 

วิชา 
ปี กศ.2561 

N=568 
ปี กศ. 2562 

N=563 
ผลต่าง 

สรุปผล 

ภาษาไทย 52.46 68.74 16.28 เพ่ิมขึ้น 
คณิตศาสตร์ 1.76 3.91 2.15 เพ่ิมขึ้น 
วิทยาศาสตร์ 5.46 2.49 -2.97 ลดลง 
ภาษาอังกฤษ 1.06 6.22 5.16 เพ่ิมขึ้น 

 

ทั้งนี้ พบว่าผลการสอบของนักเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชามากกว่าร้อยละ 50  
ปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ใน 3 วิชา โดยวิชาภาษาไทย เพิ่มสูงสุดร้อยละ 16.28 
รองลงไปวิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.16) วิชาคณิตศาสตร์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15) ส่วนวิชา
วิทยาศาสตร์(ลดลงร้อยละ 2.97)  

 
จากการเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกวิชา 
และมีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ ลำดับที่ 29 จาก 185 เขตพื้นที่
การศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีค่าคะแนนเฉลีย 
อยู ่ในระดับดีมากทุกว ิชา โดยค่าคะแนนเฉลี ่ยทุกกลุ ่มสาระ  
อยู่ในลำดับที่ 3 จาก 183 เขตพ้ืนที่การศึกษา และวิชาวิทยาศาสตร์
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในลำดับที่ 1 จาก 183 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จำนวน 2,004 คน พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.75 ซ่ึงบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ ร้อยละ 95 

ผลการประเมิน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

คน 0 5 1,998 1 
ร้อยละ 0 0.25 99.70 0.05 

ด้านการอ่านการเขียน 
การประเมินผลการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1-3 ประเมินภายใน 16 สิงหาคม 2563 ในระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย  
ของ สพฐ. (ระบบ e-MES) ดังนี้ 
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จากผลการประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า ยังมีนักเรียนที่มีผลการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับ
ปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าผลการอ่านระดับพอใช้และปรับปรุง
ค่อนข้างสูง ในทุกชั้น จึงควรนำผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่านและเขียนตามเกณฑ์ที่
กำหนดต่อไป 
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ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ส่งเสริม และพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ทักษะและสมรรถนะด้วยกระบวนการที ่หลากหลาย โดยได้จัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ  2563  ให้สอดคล้องกับความต้องการความจำเป็นในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทุกตำแหน่ง ทุกระดับ และสอดคล้องเชื ่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 
ของหน่วยงานในทุกระดับ การมอบนโยบายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการ “ผอ.พบเพื่อนครู” 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื ่องด้วยรูปแบบวิธีการ 
ที ่หลากหลาย ทั ้งการพัฒนาโดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เน้น
การนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาเป็น
เคร ื ่องม ือในการบร ิหารจ ัดการ 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในปีงบประมาณ  2563 เช่น 
ด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
สื ่อสารภาษาที่ 3 ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศ ึกษาท ี ่ พ ัฒนาตนเองผ ่ านระบบ  Digital 
Technology  การพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  พัฒนาคร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการของตนเอง และ การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาซึ่งได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ความต้องการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาจากแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID Plan)  จัดและพัฒนาครูตามความต้องการ เช่น พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา แก่ผู้บริหาร และครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินและพัสดุของ
ทุกโรงเรียน พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยร่วมมือกับอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV พัฒนาครูด้านการซ่อมบำรุง
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) 
พัฒนาครูยุค 4.0 สู่ SMART CLASSROOMS พัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  Digital Education 
Excellence Platform (DEEP) และ คิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื ่อเทคโนโลยี 
อย่างหลากหลาย มีการนิเทศ ติดตาม การใช้สื่อ นวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ 2 ช่องทางได้แก่ LINE, Padlet 
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ที่มีชื ่อว่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital 
Education Excellence Platform (DEEP)  ครูได้ร ับการส่งเสริมและพัฒนาครูให้เปลี ่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู ้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู ้ หรือ ผู ้อำนวยการเรียนรู้  
โดยกำหนดนโยบายห้องเรียนคุณภาพ ให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ทุกแห่งในสังกัด สร้างความเข้าใจในนโยบายให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกคนรับทราบและนำสู่ 
การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านการประชุม ผอ.พบเพ่ือนครู มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน รวมทั้ง
จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Youtube / Google meet หัวข้อ “ถามมา-ตอบไปหลักสูตรปฐมวัยและ 
ขั้นพื้นฐาน” ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและคณะครูในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดและ
ซักถามในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรฯ และการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและบริบทของสถานศึกษา ฯ มีการส่งเสริม และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ 
ของตนเอง ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับความรู ้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ 
การพ ัฒนาทางด ้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR)  
ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 85 ราย 
ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน ข้าราชการครู จำนวน 73 คน ทั ้งนี้ จะมีการนำ 
ผลการสอบวัดผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป การส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ซึ่ง
นอกจากจะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 แล้วยังได้
ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาในหน่วยงานต่างๆ ด้วย
รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาตนเองจากหลักสูตรออนไลน์ของหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ  
ที ่ได ้มาตรฐาน มากกว่า 300 หลักสูตร ซึ ่ง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้รวบรวมเผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ 
https://sites.google.com/iew/npt1teacher เม ื ่อพ ัฒนาตนเองแล้วม ีการรายงานผลการพัฒนาให้   
สพป.นครปฐม เขต 1 ซึ่งพบว่าสามารถดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสังกัดได้ในทุกตำแหน่ง ทุกระดับ  
มีผู ้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 1,604 คน จาก 1,624 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.76 ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา 121 คน ข้าราชการครู จำนวน 1,425 คน บุคลากรทางการศึกษา  45 คน  และลูกจ้างใน สพป.
นครปฐม เขต 1 ลูกจ้างประจำ 6 คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7 คน และจากการพัฒนาโดยหน่วยงาน และ
การพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 การยกย่องเชิดชูครู 
ที่มีความสามารถด้านสื่อนวัตกรรม และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยกย่องเชิดชู (โรงเรียน 
ที่มีผลการทดสอบสูงกว่าระดับประเทศ) โดยแบ่งประเภทรางวัลตามขนาดโรงเรียน เช่น 

- มอบโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 1 – 120 คน  
- มอบโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 499 คน  



 
 

 
 

ส่วนที ่ 3 

63 

- มอบโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป  
- มอบโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- มอบโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 3 ปีต่อเนื่อง 
- มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
- มอบเกียรติบัตรสำหรับครูผู ้สอนที่ทำผลการทดสอบได้สูงกว่าระดับประเทศ  

รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
นอกจากนี้ยังสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยใช้ผลงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ การย้าย  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินความดีความชอบด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 เป ็นเจ ้าภาพจ ัดพ ัฒนารองผู้ อำนวยการสถานศึกษาก ่อนแต ่งต ั ้ งให ้ดำรง 
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 3 – 17 กันยายน 2563 
ณ ห้องพระพรหมเวที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ผู้เข้ารับการพัฒนา 
จำนวน 116 คน จาก สพป.นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 66 คน สพม.จำนวน 55 คน 
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 เป็นแหล่งฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ระดับต่ำกว่าระดับปริญญา อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 และ 2563  เช่น 

ปี 2562 
1) นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาพุทธบริหาร

การศึกษา จำนวน 1 คน ระหว่างวันที่ 18 – 26 เมษายน 2562  
2) นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

จำนวน 4 คน  ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561  
3) นักศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิชาชีพการบริหารการศึกษา 

สาขาบริหารการศึกษา จำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 
ปี 2563  
1) นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ป.โท บริหารการศึกษา) ระหว่างวันที่ 15-25 

ตุลาคม 2562 จำนวน 4 คน 
2) นักศึกษาวิทยาลัยทองสุข (ป.โท บริหารการศึกษา) ระหว่างวันที่ 11-22 ตุลาคม 2562 

จำนวน 10 คน 
3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ป.โท บริหารการศึกษา) ระหว่างวันที่  

15-19,25-29 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 คน 
4) นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ป.โท บริหารการศึกษา) ระหว่างวันที่ 9-18 

มิถุนายน 2563 จำนวน 2 คน 
5) นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ป.โท บริหารการศึกษา) ระหว่างวันที่ 9-18 

มิถุนายน 2562 จำนวน 1 คน 
6) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม (ปวส.) ระหว่างวันที ่ 17 สิงหาคม 2562 

23 ตุลาคม 2562 
7) เป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น 

7.1 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ลำพูน เขต 1 ด้านการบริหารจัดการ วันที่  
30 ตุลาคม 2562 จำนวน 11 คน 

7.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  ด้านการบริหารจัดการ วันที่  
13 สิงหาคม 2563 จำนวน 6 คน 

7.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ด้าน ITA วันที่ 14 กันยายน 2563 
จำนวน 50 คน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. ควรมีกรอบทิศทางและแนวทางที ่ชัดเจนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อย่างเป็นระบบ ที่ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อส่งเสริม พัฒนาและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาและส่งผลต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในสังกัดในทุกระดับ 
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2. ควรมีการสานต่อและมีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดทุกตำแหน่งทุกระดับเข้ารับการพัฒนา
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ผ่านระบบ online ซึ่งไม่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ และบุคลากร 
ได้รับการพัฒนาตามความต้องการจำเป็นของตนเองอย่างแท้จริง  

3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรนำการบริหารด้วยกระบวนการ 
PDCA เป็นเครื ่องมือในการขับเคลื่อนการ บริหารงานอย่างต่อเนื่องในการติดตาม ปรับปรุงพัฒนาให้ 
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ 
อย่างแท้จริง 

4. ควรกำหนดแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
นโยบายของหน่วยงาในสังกัดทุกระดับ และเป็นไปตามความจำเป็นของผู้เข้ารับการพัฒนา 

5. ควรมีเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนา
เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง 

6.การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ ของ สพฐ. ที ่ดำเนินการทดสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
เพื ่อความเป็นเลิศ (HCEC) ในการดำเนินการในภาพรวมยังขาดความชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพ 
หลังการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  ควรมีกรอบและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 

โดยสรุปผลการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
มุ่งสู ่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลด้านคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
มีพัฒนาการสมวัย มีผลพัฒนาความพร้อมโดยรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.67 ยังไม่บรรลุเป้าหมายระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา (เป้าหมายร้อยละ 92)  ในด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอ่านการเขียนพบว่านักเรียน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลการอ่านระดับพอใช้และปรับปรุง ค่อนข้างสูง จึงควรเร่งพัฒนา 
ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื ่อเป็นพื ้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู ้ด ้านอื ่น ๆ ต่อไป สำหรับ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 
พบว่าความสามารถด้านภาษาไทยค่าเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตสูงกว่าระดับประเทศ และ ระดับ 
สพฐ. ในทุกวิชา โดยมีผลคะแนนอยู่ในกลุ่มดี (ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มร้อยละ 
10 แรก) แต่ค่าเฉลี่ยก็ลดลงจากปีการศึกษา 2561 ทุกวิชา รวมทั้งจำนวนนักเรียนที่มีผลคะแนนมากกว่า 
ร้อยละ 50 ก็ลดลงจากปีการศึกษา 2561 เช่นกัน ซึ่งพบว่าผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกสังกัด โดยวิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์มีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรนำสารสนเทศวิเคราะห์  
หาสาเหตุและเร่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป  ส่วนผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าทุกวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ และส่วนใหญ่มีค่าคะแนน
สูงกว่าระดับประเทศและระดับ สพฐ. โดยมีค่าคะแนนกลุ่มดีมากทุกวิชา (คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ.และ
อยู่ในกลุ่ม 10 % แรก) โดยวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษา และ
คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ ลำดับที่ 3 จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งจำนวนนักเรียนที่มีผลคะแนน
มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ทุกวิชา อย่างไรก็ตามพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยยังต่ำกว่า 
ร้อยละ 50 (ยกเว้นวิชาภาษาไทย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ จึงควรเร่งพัฒนา
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ผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะสามารถเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในวิถีใหม่ (New Normal) ในศตวรรษที่ 21  
ในด้านสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พบปัญหาการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนในหลายกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ การงดจัดกิจกรรม หรือการเรียนการสอน
ทางไกล พบว่าอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยสื่อ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม 
ของแต่ละครอบครัว ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี ่ยวข้อง 
ควรวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมให้ผู้เรียนแต่ละบุคคล แต่ละระดับสามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

4.1 เพ่ิมโอกาส 
การเข้าถึง
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและ 
เท่าเทียมโดย 
การมีส่วนร่วม 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
เป็นมาตรฐานเสมอกัน 

100 

2. ร้อยละสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
นำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

3. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

96.46 

4. ร้อยละนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

100 

42. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/เทียบเท่า 

92.19 

5. อัตราการออกกลางคันลดลง 
 5.1 ระดับประถมศึกษา 
 5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ไม่มีนักเรียน 
ออกกลางคัน 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา  
กลุ่มพิเศษ) 

100 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา 
เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      - พิการเรียนรวม  
      - เด็กด้อยโอกาส  
      - เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

100 

4.2 ส่งเสริม 
สนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยี

8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

100 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
ดิจิทัล (Digital 
Technology) ใน
การจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนทุก
ระดับ 

9. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
121 / 121 แห่ง 

10. ร้อยละของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 

100 
121 / 121 แห่ง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
อย่างทั ่วถึงและเท่าเทียมโดยการมีส่วนร่วม และส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับด้วยโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

 การสร้างโอกาสในการเรียนรู ้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยสำมะโนประชากร 
วัยเรียน สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน 
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนการรับนักเรียน จัดสรรโอกาสในการศึกษา
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ส่งเสริมและพัฒนาการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนและการรับนักเรียน 
โดยคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนดโดยจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติการ 
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ
นำเสนอขอความเห็นชอบจาก กศจ.นครปฐม แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน และศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
แจ้งแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ
ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
ซักซ้อมความเข้าใจการเปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. ให้สถานศึกษา
ในสังกัดทราบและดำเนินการ และรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ซึ่งพบว่า สถานศึกษา 
ในสังกัดนอกจากจะจัดการศึกษาสำหรับประชากรในเขตพื้นที่บริการแล้วยังจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
นอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย(ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ ติดค่า G) จำนวน  
798 คน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อการมีงานทำและแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาในโรงเร ียน 
ขยายโอกาสทุกแห่ง รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเรียนจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน  
เรียนต่อในระดับสูงขึ้นจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน และเรียนต่อระดับชั้นมะยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า การดำเนินงานด้านโอกาสและความเสมอภาคส่งผลให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 96.46 (ข้อมูลการเข้าเรียน 
จำนวน 4,605 คน จากประชากร 4,442 คน) นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ทุกคน นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 602  คน เรียนต่อขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า จำนวน 555 คน คิดเป็นร้อยละ 92.19 บรรลุเป้าหมายร้อยละ 92) โดยนักเรียนที่เรียนต่อ 
สายสามัญ จำนวน 175 คน (ร้อยละ 31.53) เรียนต่อสายอาชีพ จำนวน 380 คน (ร้อยละ 68.47) คิดเป็น
สัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ : สายสามัญ 68.47 : 31.53  มีเครือข่ายติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มจะ 
ออกกลางคันให้มาเข้าเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ 
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จัดการศึกษาให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา รวมทั้งทุนการศึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ส่งผลให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 

ปัญหาอ ุปสรรคและข ้อเสนอแนะ ย ังม ีประชากรท ี ่ม ีอาย ุถ ึงเกณฑ์ เข ้าเร ียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนหนึ่ง ที่ไม่มีชื่อว่าได้รับการศึกษาที่สถานศึกษาจังหวัดใด ซึ่งอาจเป็นผู้ที่อพยพ
ติดตามผู้ปกครองเนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และไม่สามารถติดตามได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานศึกษา
ควรตรวจสอบข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างรอบคอบและมีเครือข่ายติดตามนักเรียน 
ที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กพิการเรียนรวมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
โดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม เพื่อพัฒนาเด็กพิการแต่ละประเภทรวมถึงเด็กที่ 
มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ มีการจัด
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรวม ในปีงบประมาณ 2563 เช่น การสร้างความเข้มแข็ง
โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา พัฒนาครูและ
ผู ้บริหารให้มีความรู ้สามารถจัดการศึกษาเรียนรวมได้ตรงและเหมาะสมกับประเภทของความพิการ  
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผน IEP  ของนักเรียนพิการเรียนรวม
ทุกคน และการลงข้อมูลในระบบ IEP Online บนระบบฐานข้อมูลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการให้โรงเรียนตามเกณฑ์ พัฒนาครูพ่ีลี้ยงเด็กพิการให้สามารถดูแลเด็กพิการเรียนรวม 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่ผ่านการคัดกรอง เป็นเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษให้ปรึกษากับแพทย์ หรือบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาเด็กในความปกครอง
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นิเทศ ติดตามโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความต้องการพิเศษ โดยร่วมกันส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ตลอดจนวีธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยดำเนินการ
นิเทศติดตามภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม ผลการวัดและ
ประเมินผลของเด็กพิการแต่ละประเภทของความพิการ สรุปจัดทำ สารสนเทศเพื่อวางแผนปรับปรุง และ
พัฒนาต่อไป ทั้งนี้มีจำนวนเด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม ให้ได้รับการศึกษา 
เต็มตามศักยภาพ จำแนกตามประเภทความพิการ และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) (ข้อมูลปีการศึกษา 2562) ดังนี้ 

ประเภทความพิการ 

เด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม  
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จำแนกตามประเภทความพิการ  
และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) 
จำนวนทั้งหมด 

(คน) 
จัดทำแผน IEP 

(คน) 
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. บกพร่องทางการเห็น 13 13 11 84.62 
2. บกพร่องทางการได้ยิน 6 6 5 83.33 
3. บกพร่องทางสติปัญญา 123 123 107 86.99 
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 

หรือสุขภาพ 
51 51 49 96.08 
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ประเภทความพิการ 

เด็กพิการเรียนรวมที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม  
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จำแนกตามประเภทความพิการ  
และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program : IEP) 
จำนวนทั้งหมด 

(คน) 
จัดทำแผน IEP 

(คน) 
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

5. บกพร่องทางการเรียนรู้ 1,724 1,724 1,696 98.38 
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา 27 27 22 81.48 
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์ 79 79 74 93.67 
8. บุคคลออทิสติก 53 53 51 96.23 
9. บุคคลพิการซ้ำซ้อน 71 71 65 91.55 

รวม 2,147 2,147 2,080 96.88 
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. พี่เลี ้ยงเด็กพิการมีจำนวนไม่ครบทุกโรงเรียนที ่มีเด็กพิการเรียนรวม เนื ่องจาก 

มีการเกลี่ยอัตรากำลังและพี่เลี้ยงเด็กพิการลาออกทำให้การดูแลเด็กพิการเรียนรวมไม่ต่อเนื่อง ควรพัฒนา
ความรู้เรื่องการคัดกรองเด็กพิการสำหรับครูหรือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กพิการอย่างต่อเนื่อง 

2. ครูที่ผ่านการอบรมการคัดกรองเด็ก ย้ายโรงเรียน หรือเกษียณอายุราชการทำให้ 
ขาดครูที่มีความรู้และไม่สามารถคัดกรองเด็กได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรกำหนดมาตรฐานวิชาเอก 
ที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษไว้ในโรงเรียนที่จัดเรียนรวมเพื่อให้มีครูเฉพาะทางที่มีความรู้และชำนาญ 
ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการ 

3. ผู้ปกครองของเด็กที่ผ่านการคัดกรองเป็นเด็กพิการ ไม่ยอมรับผลการคัดกรอง ทำให้
ไม่สามารถพัฒนาเด็กได้ตามความพิการอย่างเต็มตามศักยภาพ ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดควรพิจารณา 
เพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการที่เรียนรวม เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของเด็กที่มีความพิการแต่ละประเภท 

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อย่างทั่วถึงทุกคนตามข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 
2563  ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม  และ 10 ธันวาคม 2563  การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ โดยดำเนินการตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) 
เพื่อจัดสรรปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษ  ตามเกณฑ์แนวทางและเงื่อนไขที่ สพฐ.กำหนด
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยเฉลี่ยได้รับการจัดการจัดสรรงบประมาณ เฉลี่ยร้อยละ 32 - 38 ของจำนวนนักเรียน
ยากจนจากข้อมูล DMC พร้อมนำข้อมูลจากระบบคัดกรองนักเรียนยากจนมาบูรณาการ ร่วมดูแลติดตาม
ช่วยเหลือสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส และต่อยอดจนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ อย่างมีระบบ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสมีโอกาสเข้าถึง
การศึกษา และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพรายบุคคล โดยมอบนโยบายให้สถานศึกษา
ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามปฏิทินการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษาทุกภาคเรียน จัดการอบรม
โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
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การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา แก่ผู้บริหารโรงเรียนครูและ
บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องทุกโรงเรียน ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการร่วมกับ 
การเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียนและความปลอดภัยอย่างรอบด้านในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แนวทางการจัดการความปลอดภัย และการลดความรุนแรง 
ล้อแกล้ง รังแกกันในสถานศึกษาในสถานศึกษา  จัดประกวดรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2563  ประเมินสถานศึกษาและครูที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพื ่อส่งผลงานในระดับเขตตรวจราชการต่อไป นิเทศกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาทุกระยะให้นักเรียนได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับอย่างต่อเนื่อง โดย มีจำนวนเด็กด้อยโอกาสที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จำแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ดังนี้ 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส 

จำนวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จำนวน ร้อยละ 

1. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก - - - 
2. เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี - - - 
3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกำพร้าเด็ก 1 1 100 
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - - - 
5. เด็กเร่ร่อน - - - 
6. เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์ฯ - - - 
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย 87 87 100 
8. เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ - - - 
9. เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ) 3,267 3,267 100 
10.  เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - - - 

รวม 3,355 3,355 100 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคัดกรองเด็กด้อยโอกาส 

อาจส่งผลให้เด็กบางกลุ่มเสียโอกาสและไม่ได้รับความช่วยเหลือ ยังขาดงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในรายกรณีควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีองค์ความรู ้และมีเครือข่ายในการขอ 
ความช่วยเหลือหรือประสานส่งต่อนักเรียนต่อไป 

 การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาเด็กที ่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ ทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้นำ ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ  
ด้านนักคณิตศาสตร์ ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านนักภาษา ด้านนักกีฬา ด้านนักดนตรี และด้านนักศิลปินด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย เช่น การสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียนทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
โรงเรียนทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อร่วมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนทุกปีและได้ผ่านเข้ารอบระดับชาติอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน คัดกรองนักเรียน 
ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาควบคู่กับทักษะชีวิต การจัดสอบแข่งขัน
วิชาการระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับจังหวัดเพื่อส่งต่อระดับชาติ เพื่อเข้าค่ายอบรมและ
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รับการคัดเลือกไปแข่งขันในต่างประเทศ เด็กได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ให้ก้าวสู ่มาตรฐานสากล ส่งเสริม 
การแข่งขันกีฬาในสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรวมถึงส่งนักเรียน 
ที่มีความสามารถเฉพาะด้านเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่าง ฯ รวมทั้งสนับสนุนสื่ออุปกรณ์เพื่อเป็นการส่งเสริม
ทักษะของเด็กที ่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยสรุป สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3,  

ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 จำนวน 4,147 คนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จำแนกตาม
ความสามารถพิเศษดังนี้  

ประเภท 

เด็กที่มี
ความสามารถ
พิเศษทั้งหมด 

(คน) 

เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
เข้าร่วมการแข่งขันระดับ

นานาชาติ 
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านผู้นำ 587 587 100 - - 
2. ด้านนักคิด 221 221 100 - - 
3. ด้านสร้างสรรค์ 430 430 100 - - 
4. ด้านนักวิชาการ 258 258 100 - - 
5. ด้านนักคณิตศาสตร์ 449 449 100 8 1.78 
6. ด้านนักวิทยาศาสตร์ 322 322 100 2 0.62 
7. ด้านนักภาษา 1,036 1,036 100 - - 
8. ด้านนักกีฬา 519 519 100 - - 
9. ด้านนักดนตรี 212 212 100 - - 
10. ด้านนักศิลปิน 113 113 100 - - 

รวม 4,147 4,147 100 10 0.24 
ข้อเสนอแนะ ควรจัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความสามารถ 

ทุกด้าน ให้ต่อเนื่องและเต็มรูปแบบ ในแต่ละบริบท และสนับสนุนให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ทุกด้าน เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

1. การพัฒนาการจ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
ในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงในสังกัด ให้ใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ให้กับบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก และคณะทำงาน
เคลื ่อนที ่เร ็วของเขตพื ้นที่การศึกษาในการลงช่วยซ่อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 รวมทั้งประสานความร่วมมือกับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ DLTV R Service เพ่ือ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก นิเทศ
ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนำ DLIT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดส่งคู่มือมาตรฐานการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  ให้โรงเรียนเพื ่อให้โรงเรียน เพื ่อให้โรงเรียนรับทราบและดำเนินการ 
จัดห้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน นิเทศติดตามผลเพื่อให้โรงเรียนมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 

3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื ่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จัดอบรมโครงการพัฒนาครูยุค 4.0  

สู่ SMART CLASSROOMS 
สร้างความเข้าใจในการใช้
แพลตฟอร์มด้านการศึกษา 
เพื ่อความเป็นเลิศ Digital 
Education Excellence Platform (DEEP) สำหรับผู ้ดูแลผู ้ใช้งานระดับ
โรงเรียนและครูผู้สอนเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน ICT และ

เทคนิคใหม่ให้กับครูผู ้สอนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาเว็บไซต์เพื ่อใช้ 

ในการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเขตพื้นที่โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  
การประเมินผลหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการจัดทำโครงการ 
ในปีต่อไป  ครูส่งชิ้นงานที่เกิดจากการนำความรู้ไปใช้การจัดการเรียนการสอนในเว็บไซต์ตามที่กำหนด 

ทั้งนี้ มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จำนวน 36 โรงเรียน 
จากทั้งหมด จำนวน 46 โรง คิดเป็นร้อยละ 78.26 โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม DLTV จำนวน 46 โรง คิดเป็นร้อยละ 100  โรงเรียนขนาดเล็กที ่ม ีการจัดการเร ียนรู้  
ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
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DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป จำนวน 46 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 รวมทั้งโรงเรียนทั่วไปมีผลการจัดการเรียนรู้
ด้วยการศึกษาทางไกล DLIT และมีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลฯ ระดับดีขึ้นไปทุกแห่ง 

จำนวนโรงเรียนนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 

จำนวน
โรงเรียน
ทั้งหมด 
(โรง) 

โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) 
ได้รับ
จัดสรร

อุปกรณ์ฯ 
(แห่ง)  
(1) 

จัดการเรียนรู้ฯ 
มีผลการประเมินตาม 
มาตรฐานฯ (แห่ง) 

ระดับดีขึ้นไป 

จำนวน 
(แห่ง) 
(2) 

ร้อยละ (3) 
คำนวณจาก 
(2)/(1)x100 

ปรับปรุง 
(4) 

พอใช้ 
(5) 

ดี 
(6) 

ดีมาก 
(7) 

จำนวน 
(แห่ง) (8) 

คำนวณจาก 

ร้อยละ (9) 
คำนวณจาก 
(8)/(2)x100 

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ขนาดเล็ก 46 46 46 100 - - 38 8 46 100 

การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
ขนาดกลาง 67 67 67 100 - - 54 13 67 100 
ขนาดใหญ่ 5 - 5 100 - - 2 3 5 100 
ขนาดใหญ่พิเศษ 3 - 3 100 - - - 3 3 100 

รวม (กลาง+
ใหญ่+ใหญ่พิเศษ) 

75 - 75 100 - - 56 19 75 100 

 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดจำนวน 46 โรง มีการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV 
อย่างต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562 อยู่ในอันดับ 1 – 20 จำนวน 9 โรง
ดังนี้ 

อันดับที่ 1  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม อันดับที่ 2   โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม 
อันดับที่ 4  โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ อันดับที่ 6   โรงเรียนวัดดอนขนาก 
อันดับที่ 7  โรงเรียนบ้านหนองเขมร อันดับที่ 10  โรงเรียนวัดรางปลาหมอ 
อันดับที่ 11 โรงเรียนวัดหนองกระพ้ี อันดับที่ 13  โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด 
อันดับที่ 16 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง  

 โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 75 โรง มีการใช้  
สื่อมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบที่หลากหลาย   

 ครูมีการพัฒนาทักษะด้าน ICT เพ่ิมมากขึ้น และมีการนำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ (Best Prectice) เช่น โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด โรงเรียน
วัดไร่แตงทอง  โรงเรียนวัดหนองกระพ้ี 

 การประกวดผลงานนักเรียนกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั ้น)  
ตามโครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา " ต้นแบบที่มีสมรรถนะทักษะชีวิตในระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน " ระดับกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster 2)  
ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงกรรณิกา  มั่งน้อย 
โรงเรียนวัดสระสี่มุม เรื่อง "ทำด้วยใจ" สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1   
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ปัญหา อุปสรรค  
1. จำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนไม่คงที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของโรงเรียน 

จากขนาดกลางเป็นขนาดเล็ก หรือจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ทำให้การบริหารจัดการ 
เรื่องการจัดการการเรียนการสอนด้วย DLTV ไม่ต่อเนื่อง และอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับ 
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบ  

2. โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ไม่ครบทุกห้อง ทำ
ให้โรงเรียนต้องหาอุปกรณ์เพิ่มให้ครบทุกห้อง  ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก บางครั้งทำให้การใช้สื่อการจัดการ
เรียนการสอนไม่สามารถทำได้ครบทุกห้อง 

3. อุปกรณ์ท่ีใช้ ชำรุด และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
4. ทักษะด้าน ICT ของครู ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดสรรอุปกรณ์เพิ่มให้กับโรงเรียนที่อุปกรณ์ชำรุด หรือ เพิ่มเติมให้กับ 

โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือขนาดใหญ่พิเศษ 
2. พัฒนาทักษะด้าน ICT ให้กับครูอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้ก้าวทันการเปลี ่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เกิดเครือข่ายในการแก้ปัญหาการใช้งาน DLTV ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 การจัดการเรียนรู้ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขใน 6 มาตรการ  
อยู ่ในระดับดีขึ ้นไป ใช้ DLTV ในการจัดการจัดการเรียนการสอนทางไกล และ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ  
ในทุกโรงเรียน โดยสรุปรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์ (COVID - 19) รูปแบบ On-Site จำนวน 115 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 95.04 แบบผสมผสานจัดรูปแบบอื่น จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.96 เกิดนวัตกรรม
ทางการศึกษาที ่เกิดขึ ้นในช่วงสถานการณ์ (COVID - 19)  โดยสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการบริหารจัดการ เช่น การใช้ Google Meet  Line facebook  ห้อง chat ต่าง ๆ ในการประชุม อบรม 
เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสานงานระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา 
และบุคลากรในโรงเรียนตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำและการช่วยเหลือต่อเนื่อง ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร 
ที่หลากหลาย 

โดยสรุปด้านการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนร้อยละ 96.46 ยังมีประชากรวัยเรียนจำนวนหนึ่ง 
ที่ไม่สามารถติดตามการเข้าเรียนได้ ควรร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนในการวางแผนติดตามการเข้าเรียน
ของประชากรอย่างทั่วถึง  นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ทุกคน  นักเรียนที ่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ทั ้งสิ ้น 602 คน ได้ศึกษาต่อ 
ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน 555 คน คิดเป็นร้อยละ 92.19 ซึ่งพบว่าการเรียนต่อมีสัดส่วน 
ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2561 โดยเมื่อเทียบสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ : สามัญ เป็น 68.47 : 31.53 ซึ่งมีทิศทาง



 
 

 
 

ส่วนที ่ 3 

75 

สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และไม่มีนักเรียนออกกลางคัน อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก อาจส่งผลในด้านลบ โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจำต้องมีระบบป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงการมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสอดส่อง
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี ่ยงอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนที ่มีความต้องการ 
จำเป็นพิเศษเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งสิ้น 19,617 คน ประกอบด้วย เด็กด้อยโอกาส จำนวน 
13,558 คน เด็กพิการเรียนรวม จำนวน 1,912 คน และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน จำนวน 4,147 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  สถานศึกษาทุกแห่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019(Covid-19) สถานศึกษาทุกแห่งได ้ใช ้เทคโนโลยีการเร ียน 
การสอนทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) โดยโรงเรียนขนาดเล็ก
ทุกแห่ง (46 แห่ง) ใช้ DLTV ในการจัดการเร ียนรู ้  หน่วยงานและ สพฐ.ควรสนับสนุนสื ่ออุปกรณ์  
สำหรับจ ัดการเร ียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให ้สอดคล้องกับสถานะของโรงเร ียน 
(การปรับเปลี่ยนโรงเรียนทั่วไปเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก) เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

5.1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. สถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

96 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

100 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
และการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระ การเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

100 
121 / 121 แห่ง 

4. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
ดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

99.74 
1,138 / 1,141 คน 

5. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

100 
121 / 121 แห่ง 

6. สพป. และสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

100 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐก ิจพอเพ ียงส ู ่การปฏ ิบ ัต ิ ในการดำเน ินช ีว ิต  ในสำน ักงานเขต 
พื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งมีการบูรณาการเร ื ่อง 
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระ การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้าง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน เช่น 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษา 
ทุกระดับจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที ่เกี ่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนคุณภาพชีวิต 
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโครงการ
พัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพ่ือคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ในการดำเนินชีวิต โดยสถานศึกษาทุกระดับจัดโครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียน มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โครงการสร้างการเรียนรู้ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม โครงการโรงเรียนนปลอดขยะ (Zero Waste Schoo) โครงการรณรงค์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โครงการขยะ 
ให ้ช ีว ิตเป ็นมิตรกับส ิ ่ งแวดล้อม โครงการสร ้างว ิน ัยและจิตสำน ึกใน 
การจัดการพลังงาน ขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศและความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โครงการ
เกษตรอินทรีย์ โครงการแข่งขันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที ่บ้าน โครงการ
ธนาคารขยะ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ลดการใช้ถุงพลาสติก และจัดการขยะ
พลาสติกในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้แก่นักเรียน โครงการค่ายพัฒนาทักษะการผลิตดอกไม้
ประดิษฐ์จากถุงนมโรงเรียน โครงการขยะพารวย โครงการส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง  
อ่ิมท้อง สมองแจ่มใส โครงการห้องเรียนสีเขียว โครงการอบรมนักเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรม อย.น้อย กิจกรรม 5 ส และกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษาทุกระดับจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่ออบรม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบประหยัดพลังงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรยีนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงนม
โรงเร ียน โครงการพัฒนาบุคลากร และโครงการศึกษาดูงานการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็น 
ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยสถานศึกษาทุกระดับจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการเครือข ่าย  
รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการสังคมสีเขียว โครงการเครือข่ายรักษ์พลังงาน เป็นต้น 

ผลการดำเนินงาน 
1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

จำนวน 121แห่ง จัดกิจกรรม/โครงการที ่เกี ่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 
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สถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ สถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม 
ชุมชุม/หน่วยงานที่มี

ส่วนร่วม (ถ้ามี) 
1 โรงเรียนสามง่าม โครงการบริหารจัดการขยะ ม.ราชภัฏนครปฐม 
2 โรงเรียนวัดเลาเต่า โครงการธนาคารขยะ , โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

และโครงการค่ายพัฒนาทักษะการผลิตดอกไม้
ประดิษฐ์จากถุงนมโรงเรียน 

อำเภอดอนตูม 
อบต.ห้วยพระ 

3 โรงเรียนวัดลำบัว โครงการเศรษฐกิจพอเพียง แปลงเกษตร “สร้างสุข”  
4 โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste school) เทศบาลสามควายเผือก 
5 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร โครงการธนาคารขยะ  
6 โรงเรียนบ้านหนองหิน โครงการเครือข่ายรักษ์พลังงานครงการเครือข่าย 

รักษ์พลังงาน 
 

7 โรงเรียนประถมฐานบิน
กำแพงแสน 

โครงการโรงเรียนสีเขียว  

8 โรงเรียนวัดวังเย็น โครงการเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม อบต.วังเย็น 
9 โรงเรียนวัดหนองศาลา สร้างจิตสำนึกและมีความรู้ในการผลิดตและบริโภค 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อบต.ทุ่งลูกนก 

10 โรงเรียนวัดประชาราษฎร์
บำรุง 

โครงการศึกษาดูงานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

 

11 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร โครงการอบรมนักเรียนแกนนำตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

12. โรงเรียนวัดรางปลาหมอ  โครงการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพ่ือคุณภาพ
ชีวิต 

 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงาน ตระหนักถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญของการลด การคัดแยกขยะ 
และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จนได้รับรางวัลดังนี้  
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2.1 การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง 
การส ่งเสร ิมให ้น ักเร ียนเร ียนร ู ้จากแหล่งเร ียนรู้  
ด ้านส ิ ่ งแวดล้อม ได ้แก ่  โรงเร ียนประถมฐานบิน
กำแพงแสน ได ้ร ับรางว ัลระดับประเทศ โรงเร ียน
คาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับ
ประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป 
สามารถลดก ๊าซเร ือนกระจกได ้  940.65 kgCO2e 
ประจำปี 2562 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

2.2 การนำขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการคัด
แยกขยะ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหิน นำกระดาษ 
มาแปรรูปเป็นดอกมะลิ เพื ่อบูชาแม่ และโรงเรียน 
วัดเลาเต่า ผลิตดอกไม้จากถุงนมนักเรียน เป็นต้น 

2.3 การบูรณาการ เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหิน 
ประชุม หารือ วางแผนการจัดการขยะ ร่วมกับ คณะสงฆ์ ผู ้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน และชุมชน  
ตามโครงการเครือข่ายรักษ์พลังงาน เป็นต้น 

2.4 รางว ัลมาตรการประหยัดพล ังงานภาคร ัฐ สพป.นครปฐม เขต 1 ตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 3 พฤษภาคม 2548  
เรื่อง มาตรการเร่งรัดประหยัดพลังงาน เห็นชอบใน 
หลักมาตรการเร ่งร ัดประหยัดพลังงาน ตามที่
กระทรวงพลังงานเสนอและมอบให้หน่วยงาน  
การดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดประหยัดพลังงาน
เป็นเรื ่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วน
จะต้องถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด จริงจัง และ
ต่อเนื ่อง โดยทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายให้
จำนวนลดลงจากเดิมเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีที ่แล้วอย่างน้อยร้อยละ 10 หากหน่วยงานใด  
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที ่กำหนดได้  
โดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่ชี้แจงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ 
ให้ทุกหน่วยงานแจ้งข้อมูลการประหยัดการใช้น้ำมันและ
ไฟฟ้าดังกล่าว ไปยังกระทรวงพลังงานทุกเดือน ทางเว็ป
ไซต ์ เพ ื ่อสร ุปผลและนำเสนอคณะร ัฐมนตร ีต ่อไป  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 
1 ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  ได้กำหนด
มาตรการเร่งรัดการประหยัดพลังงาน ประกาศมาตรการให้ทุกคนในหน่วยงานและสถานศึกษาดำเนินการ 
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รายงานความก้าวหน้าทางเว็ปไซต์ของสำนักงานนโยบายและพลังงาน 
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กระทรวงพลังงาน (สนพ.) กำหนด ชื่อ www.e-report.energy.go.th โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ  
เป็นประจำทุกเดือน ตามหลักมาตรการเร่งรัดประหยัดพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้ สพป.
นครปฐม เขต 1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผลการประหยัดพลังงานดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2556 - 2562  จาก
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม กระทรวงพลังงาน รวม 7 ปีซ้อน 

ปัญหา อุปสรรค  
ชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ส่งผลต่อการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน

และมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ซึ่ง
หน่วยงานและสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข
ของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายการลดขยะ และสิ่งแวดล้อม ฯ 

สรุปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ
สถานศึกษาทุกแห่ง  มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสำนักงาน 
สีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียนและชุมชน หน่วยงานและสถานศึกษามีผลงานด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  ด้วยโครงการ กิจกรรม รวมทั้งมีสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

6.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
โดยใช้เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม 

1. สพป.และสถานศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้ง
ระบบ 

100 

2. สพป.และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

100 

3. สพป.และ สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (วิชาการ 
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา)ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

4. สพป.และสถานศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการ 

100 

6.2 พัฒนาหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกประเภทให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
โดยการมีส่วนรว่ม 

5. ร้อยละสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตามพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน  

100 
121 / 121 แห่ง 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกระดับดีขึ้นไป 
(ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

100 
15 / 15 แห่ง 

8. ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

ดีเยี่ยม 

9. สพป. และสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

100 

10. ร้อยละสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  
Assessment : ITA) 

36.17 
17 / 47 แห่ง 

11. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) ค่าคะแนนเพ่ิมขึ้น  

94.04 

12. ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
ราชการประจำปี (KRS) ของ สพป.นครปฐม เขต 1 

n/a 
*รอผล 

13. ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.ประจำปี 
(ARS) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

ระดับคุณภาพ 4.39 
ระดับ ดีเยี่ยม 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
14. ร้อยละของหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

100 

15. ร้อยละของครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
ระดับ ดีมากขึ้นไป 

95.71 
1,092 / 1,141 คน 

16. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับ ดีมากขึ้นไป 

13.22 
16 / 121 แห่ง 

17. ร้อยละของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจใน
การบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง การให้บริการระดับมากขึ้น
ไป 

90 
100 / 121 แห่ง 

18. สพป.และ สถานศึกษาพัฒนาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว
สูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  

100 

19. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนครบทั้ง  4 ด้าน 

100 

20. ร้อยละสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

100 
 

    - โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 47 / 47 แห่ง 
    - โรงเรียนร่วมพัฒนา 1 / 1 แห่ง 
    - โรงเรียนประชารัฐ 30 / 30 แห่ง 
21. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 

100 

22. โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา เท่าเดิม 
23. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

26.09 
12 / 46 แห่ง 

สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 1 ใช ้แผนปฏ ิบ ัต ิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ควบคู่กับคู ่มือแนวทางขับเคลื่อนนโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา 
สู่การปฏิบัติเป็นเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งใช้ขับเคลื่อนนโยบาย 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยได้พัฒนา

ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม  พัฒนาหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม  ด้วยโครงการและกิจกรรม 
ที่สำคัญ ดังนี้ 

 นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจทั้งระบบ ด้วยโปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
( Education Area Management Support System : AMSS++ ) ของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มาบริหารจัดการสำนักงานเขตครบ 4 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารวิชาการ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS  เชื่อมโยงกับ AMSS++ ในทุกโรงเรียน  
ซึ่งส่งผลต่อการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการเป็น
สำนักงานอิเลคทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม 
DMC ที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ได้นำข้อมูล DMC มาวิเคราะห์เชื่อมโยงจัดทำเป็น Big data  มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สพป.นครปฐม เขต 1 ที่ www.nptedu.go.th  มีคลังข้อมูล 
 Big Data ที่พร้อมใช้งาน ประกอบด้วยข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ 1) ข้อมูลด้านบริหารทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไป ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลโรงเรียน 2) ข้อมูลด้านบุคลากร ประกอบด้วยข้อมูลบุคลากรในสำนักงาน 
ข้อมูลครูและบุคลากรในระดับสถานศึกษา 3) ข้อมูลด้านงบประมาณ ประกอบด้วยข้อมูลด้านสิ่งก่อสร้าง 
และข้อมูลด้านครุภัณฑ์ 4) ข้อมูลด้านวิชาการ ประกอบด้วย ผลการทดสอบ O-NET , ผลการทดสอบ NT 
พร้อมทั้งมีข้อมูลที่จัดเก็บในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นำเสนอผ่านเว็บไซต์ที่ http://sorport.xyz/dlict/ รวมทั้งมีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ทั้ง 4 ด้าน 
เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถนำข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการศึกษาและตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

            

 จัดทำเว็บไซต์ของสพป.นครปฐม เขต 1 ที่ www.nptedu.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจ ผลการดำเนินงาน กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารสู่ธารณะชนและประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

 ดำเนินการจัดทำช่อง Youtube ของสพป.นครปฐม เขต 1 ชื่ง  NPT1 channel เพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางไกลย้อนหลังเผยแพร่สู่สาธารณะ https://www.youtube.com/ channel/ 
UCcP6dU9wIzHAU4EUCVbMvyw 

 ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดด้วยโปรแกรม Google Meet และตัดต่อด้วยโปรแกรม OBS พร้อมทั้งเผยแพร่ 

http://sorport.xyz/dlict/
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ในช่องทางระบบ Youtube  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid-19) เช่น ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การบริหาร
จัดการความดีความชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั ้งที ่ 1 เมษายน) ฯ รวมทั้งการพัฒนาครูสื ่อสาร 
สร้างความเข้าใจแนวทางดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น จัดทำเว็บไซต์ “อบรมออนไลน์” สำหรับข้าราชการครู
และบ ุคลากรทางการศ ึกษาท ี ่ ต ้องการพ ัฒนาตนเองผ ่ านระบบเคร ือข ่ ายอ ินเท อร ์ เน ็ ต ที่  
https://sites.google.com/view/npt1teacher 

 
จัดทำเว็บไซต์พัฒนารองผู ้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการพัฒนา 
เชื ่อมโยงและเผยแพร่ผ่านเว ็บไซต์สพป.นครปฐม เขต 1 ที่ https://sites.google.com/view/ 
deputydirectorofschool/ 

 

ซ ึ ่ งพบว ่า คร ูบางคนย ังม ีท ักษะในการใช ้ เทคโนโลย ีท ี ่ท ันสม ัยไม ่ เพ ียงพอ 
ในการนำแพลตฟอร์มดิจิตอล ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจาก
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ของสถานศึกษา และระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือล่าช้า ควรมีการจัดอบรม
บุคลากรในโรงเรียนให้ได้เรียนรู้การสร้างแพลตฟอร์มต่าง ๆ  และการสร้าง google classroom เพื่อให้เด็ก 
ได้เรียนรู ้ได้ตลอดเวลา ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องควรปรับปรุง พัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหาร 
จัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และ สพฐ.ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้
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โรงเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ หรือให้โรงเรียนดำเนินการจัดจ้างเองจะทำให้สามารถเลือกใช้
บริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการใช้งานจริงในพ้ืนที่ 

 ติดตามการบริหารจัดการทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) โดยคณะกรรมการฯ 
ทุกโรงเรียน นำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ทางไกลแก่ผู ้เรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงอยู่ โดยมีประเด็นติดตามและแนวทาง
แก้ปัญหา เช่น แนวทางการบริหารจัดการกรณีนักเรียนไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือ
สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ ทั้งกรณีมีอุปกรณ์แต่ไม่สามารถดูได้ กรณีไม่มีอุปกรณ์ กำหนดแนวทางการ
บริหารกรณีผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการดูแลนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน กำหนดช่องทาง
สื่อสารในการจัดส่งตาราง ชุดสื่อ ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหัดที่ วิธีการนัดหมายเข้าชั้นเรียน ซึ่ง
พบปัญหา เช่น ไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการรับชมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล  
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบริบทของครอบครัว เช่น ต้องไปทำงาน หรือ
พานักเรียนไปทำงานด้วย นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ทำใบงานแบบฝึกต่าง ๆ  ไม่ได้ ซึ่งในช่วงเปิดภาค
เรียน ครูได้ดำเนินการแก้ไขและหาแนวทางเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย 
สื่อสารกับผู้ปกครอง ทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองมีความชัดเจน นำสู่การ
ปฏิบัติได้ดีเป็นไปตามเป้าหมาย 

 ส ่งเสร ิมสนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารจ ัดการศึกษาอย่างเป ็นอิสระ 
โดยการมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและ  
ด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งมีการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจงานที่สำคัญ ๆ โดยการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ และร่วมชื ่นชมความสำเร็จ ทั ้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในรูปคณะกรรมการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน กระจายอำนาจให้ประธานกลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษาและสถานศึกษา การโดยเน้นการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล   

 
ปัญหา/อุปสรรค 
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แม้จะมีการส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาและพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมาก็ตาม โรงเรียนในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ยังคงมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้  

1. โรงเรียนยังไม่มีอิสระหรือความคล่องตัว ในการบริหารจัดการเท่าที่ควร โดยยังไม่เป็น
นิติบุคคลที่แทจ้ริง แม้จะมีการกระจายอำนาจลงสู่โรงเรียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนมากขึ้น 
แตส่่วนใหญ่โรงเรียนยังคงสามารถบริหารจัดการได้เพียง ด้านวิชาการและการบริหารทั่วไปเท่านั้น  

2. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท ที่กฎหมาย
กำหนด โดยเฉพาะการกำหนดทิศทางและนโยบาย ซึ่ง ยังมีบทบาทเป็นเสมือนที่ปรึกษาเท่านั้น การตัดสินใจ
ยังอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการบางท่านยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเอง  

3. ผลการประเมินของ สมศ. พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นผู้นำทางวิชาการ 
โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดความพร้อม ที่จะรองรับการเป็นนิติบุคคล รวมทั้งผู้บริหารรู้สึกยุ่งยากและเสี่ยงที่จะ
ดำเนินการแบบใหม่ที ่ต ่างไปจากเดิม โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ยังขาดความพร้อมในการบริหาร
งบประมาณและการบริหารงานบุคคลได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีบุคลากรน้อย และยังมีความรู้ความเข้าใจไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับ กฎระเบียบต่าง ๆ  ทั้งด้านการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการดำเนินการ ทางกฎหมาย แม้
ผู้บริหารจะได้รับการถ่ายทอดความรู้มาบ้าง แต่ก็มีผู้บริหารอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ทราบว่ามีอำนาจบริหาร
จัดการในเรื่อง ต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด 

4. โรงเรียนยังไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างแท้จริง การสรรหา การ
คัดเลือก การพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงยังขึ้นอยู่กับเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือหน่วยงานที่สูงกว่า โดยโรงเรียนมีอำนาจเพียงเสนอความต้องการหรือความเห็นขึ้นไป ทำให้
การโอนย้ายบุคลากรภายในเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนกลางระดับจังหวัด ทำให้บ่อยครั้งที่โรงเรียนได้บุคลากร
ไม่ตรงกับความต้องการ  

ข้อเสนอแนะ  
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้มากขึ้น 

และควรลดบทบาทในการปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีอิสระในการบริหาร
จัดการและ สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน และความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความสามารถในการแข่งขัน
สูงที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนหนึ่งมีอิสระในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งพัฒนา ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร โรงเรียนในการบริหารและ
งานวิชาการ การวิเคราะห์นโยบาย การคิดโครงการและการดำเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย ที่
กำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งนำความรู้ความสามารถดังกล่าว มาเป็นองค์ประกอบในหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้บริหารโรงเรียน  

4. การออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ควรคำนึงถึงหลักการ
กระจายอำนาจเป็นหลัก โดยไม่ควรดึงอำนาจกลับคืนมายังส่วนกลาง แต่ควรให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติได้มี
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โอกาสบริหารจัดการและตัดสินใจดำเนินการด้วยตนเอง และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง  

 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยการจัดทำแผนและเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา ทั้ง 

 
- เครื่องมือ การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID19) 
- เครื ่องมือ ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด19) เต็มรูปแบบ 
จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน  121 โรงเรียนอย่างน้อย 
โรงเรียนละ 1 ครั ้ง นิเทศติดตามการทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ใสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) เต็มรูปแบบโดยคณะอนุกรรมการ 
ก.ต.ป.น. และนิเทศ ติดตาม ความ
พร ้อมการเป ิดภาคเร ียนท ี ่  1 ปี
การศึกษา 2563 ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (COVID19) เต็มรูปแบบ ระหว่าง
วันที่ 1-3 กรกฎาคม  2563  

 การนิเทศเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา พัฒนาศึกษานิเทศก์สู่มาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถพัฒนางานได้
บรรลุเป้าหมาย เป็นผู้นำทางวิชาการ นำความรู้เชิงระบบมาใช้เป็น
กรอบทิศทางการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ ปี 2563  
ศึกษานิเทศก์ ดำเนินนิเทศติดตามผลผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
ทุกคนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ทั้งการนิเทศแบบ CPDE-E 
Supervisory Model  การนิเทศออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชั่น 
google meet  
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ส่งเสร ิมการนิเทศภายในโรงเร ียนเพื ่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้าน ICT  
ของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศออนไลน์เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่เข้มแข็ง นิเทศ กำกับ 
ติดตามนิเทศโดยตรงและนิเทศออนไลน์ สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้สถานศึกษา 
มีผลการดำเนินงานตามประเด็นการนิเทศในด้านต่างๆ ประสบความสำเร็จ 

 
 การส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการประชุมปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ให้กับผู้บริหารโรงเรียนที่สมัครใจรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน 17 โรงเรียน การประเมินเสมือนจริง (Mock Assessment) กับโรงเรียน 
ที่สมัครใจรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดสามง่าม และโรงเรียน 
วัดดอนเสาเกียด  

ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
มีการสื่อสาร/เผยแพร่แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และแนวทางการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ให้กับทุกโรงเรียนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน สามารถปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามบริบทของแต่ละ
โรงเรียนได้อย่างเหมาะสม   

ดำเนินการประเมินเสมือนจริง (Mock Assessment) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน
กลุ ่มเป้าหมายที ่สมศ.ประกาศประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่ จำนวน 15 โรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนา ปรับปรุงจนทุกโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป จำนวน 15  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ชื่อสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ระบุระดับ) ผ่านระดับ ดี 
ขึ้นไปทั้ง 3 

ด้าน 
ด้านท่ี 1 

คุณภาพของเด็ก 
ด้านท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ด้านท่ี 3 การจัดประสบการณ์
ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคญั 

วัดสามง่าม ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม ✓ 
วัดลำเหย ด ี ดี ด ี ✓ 
วัดโพธิ์งาม ด ี ดี ด ี ✓ 
วัดทัพหลวง ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 
อนุบาลกำแพงแสน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 
วัดดอนเสาเกียด ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 
บ้านรางอีเม้ย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 
วัดนิยมธรรม ด ี ดี ด ี ✓ 
วัดวังน้ำเขียว ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 
วัดท่าเสา ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 
ประถมฐานบินฯ ดีมาก ดีมาก ดีเยีย่ม ✓ 
บ้านหนองงูเหลือม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 
วัดสระสี่มุม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 
วัดทะเลบก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 
อนุบาลนครปฐม ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม ✓ 

รวม    15 โรง 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป จำนวน 15  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ชื่อสถานศึกษา ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา (ระบรุะดบั) ผ่านระดบั ดี ขึน้ไป
ทัง้ 3 ดา้น ด้านท่ี 1 

คุณภาพผู้เรียน 
ด้านท่ี 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

ด้านท่ี 3 การจัด
ประสบการณท่ี์เน้นเด็กเป็น

ส าคัญ 
วัดสามง่าม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ✓ 

วัดล าเหย ดี ดี ดี ✓ 

วัดโพธ์ิงาม ดี ดี ดี ✓ 

วัดทัพหลวง ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 

อนุบาลก าแพงแสน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 

วัดดอนเสาเกียด ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 

บ้านรางอีเม้ย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 

วัดนิยมธรรม ดี ดี ดี ✓ 

วัดวังน ้าเขียว ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 

วัดท่าเสา ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 

ประถมฐานบินฯ ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ✓ 

บ้านหนองงูเหลือม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 

วัดสระสี่มุม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 

วัดทะเลบก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ✓ 

อนุบาลนครปฐม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ✓ 

รวม    15โรง 
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 คัดเลือกสถานศึกษาที ่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 การคัดกรอง

สถานศึกษาโรงเรียนที่ผ่านการ
คัดเลือกนำเสนอผลงาน และ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การ
สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ ระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศ ึกษาของสถานศ ึกษา

ต้นแบบ รางวัล IQA AWARD” ภายใต้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีโรงเรียนที่ได้รางวัลตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD 
ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้  

- ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม  ได้แก่ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง 
- ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 
- ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ระดับดีเด่น  ได้แก่ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ 

 พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก “จิ๋วแต่แจ๋ว” สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป 
สนับสนุนครูอัตราจ้างเพื่อให้มีครูครบชั ้น ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 
โรงเรียนขนาดเล็กด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น ใช้ DLTV ทุกโรงเรียน การเรียนการสอนคละชั้น การใช้ ICT  
ในการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี ฯ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
โดยการมีส่วนร่วม ภายใต้นโยบาย”นครแห่งคุณภาพการศึกษา” และ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา 
10 กลุ่ม 

 ขับเคลื่อนนโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ตามกรอบการติดตามประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด(e-MES) ฯ การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  การติดตามการบริหารจัดการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (Action Plan Report 
System : ARS)  การดำเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ป ี งบประมาณ พ.ศ.2563 (KPI Report 
System : KRS)  และการประเมินคุณธรรม
และความโปร ่งใสในการปฏิบ ัต ิราชการ
ภายใต้เขตพื้นที ่การศึกษาสุจริต ปี 2563  
ในส่วนของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
และ เริ่มขยายผลสู่โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล จำนวน 47 แห่ง ในปีงบประมาณ  
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พ.ศ.24563  รวมทั ้งการตรวจราชการตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และประเด็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 ดำเนินการนำเข้าโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ที ่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สู ่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จำนวน 71 รายการ/โครงการ และ
รายงานผลการดำเนินงานต่อ สพฐ.และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ ่งพบความยุ ่งยากซับซ้อนในการกรอกข้อมูล 
ที ่เชื ่อมโยงกับนโยบาย เป้าหมาย แนวดำเนินการที ่เกี ่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษาของหน่วยเหนือทุกระดับในเชิงลึก จึงควรมี 
การมอบหมายภารกิจการนำเข้าข้อมูลโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โดยมีการพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถดำเนินการ 
ตามระเบียบแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริง และ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 บริหารงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งงบบริหารจัดการตามบริบทของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และงบตามโครงการ/กิจกรรมที่ สพฐ.กำหนดแนวทางให้ดำเนินการ ทุกหมวดรายจ่าย รวมทั้ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น   จำนวน รวมทั้งสิ้น 222,803,469.- บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 
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ตามมติคณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ต่ำกว่าเป้าหมายทุกหมวดรายจ่าย (เป้าหมาย ร้อยละ 100)  
โดยภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 90.17  โดยเบิกจ่ายสูงสุดงบเงินอุดหนุน รองลงไปเป็นงบบุคลากร งบรายจ่าย
อ่ืน งบดำเนินงาน ตามลำดับ ทั้งนี้งบลงทุนสามารถเบิกจ่ายต่ำสุด ร้อยละ 53.79 

แต่เม ื ่อพิจารณาการบร ิหารงบประมาณในส่วนงบประมาณที ่ ได ้ดำเน ินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่าสามารถบริหารงบประมาณ ได้ร้อยละ 98.93  ซึ่งเป็นยอดบริหาร 
รวมการกันเงินที่มีสัญญาจ้างเพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ รวมจำนวน 19,498,480 บาท ซึ่งพบว่า 
เป็นงบลงทุน จำนวน 18,014,980 บาท ทั้งนี้เนื่องมาจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สพฐ.แจ้งจัดสรรและ
โอนงบประมาณรายจ ่ายงบลงท ุนล ่าช ้า  และจ ัดสรร
งบประมาณหลายครั้ง รวมถึงการจัดสรรใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ไว้ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต ้องก ันเง ินไว ้ เบ ิกเหล ื ่อมปี   ในส ่วนของ 
งบดำเน ินงาน ม ีการก ันเง ินไว ้ เบ ิกเหล ื ่อมปี  จำนวน 
1,483,500 บาท เป็นการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย 
เมื ่อสิ ้นปีงบประมาณ งบดำเนินงาน สำหรับสัญญาจ้าง 
ของโรงเร ียนที ่ ได ้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณเหลือจ ่าย 
ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา เพื ่อเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของโรงเรียน จำนวน 7 แห่ง ที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 บริหารจัดการงบประมาณด้วย
ความโปร่งใส คุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ แนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดสูงสุดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โดยสรุปด้านการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ 4 ด้าน โดยเฉพาะด้านบริหาร
งบประมาณ ซึ่งควรพัฒนาบุคลากร ที่ทำหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมทั้งการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง และควรใช้
ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดถือระเบียบ อย่างเคร่งครัด  ในด้านการบริหารทั่วไป 
ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และจัดการเร ียนการสอนทางไกล หรือ การปฏิบัต ิงานที ่บ้าน (work from home) ของบุคลากร 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีแนวโน้ม 
จะต่อเนื่อง 

ควรรักษาระดับคุณภาพของการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามคู่มือและแนวทางการประเมิน ITA 
และเร่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับคุณภาพการประเมิน ITA ให้แก่โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบลและขยายผลสู ่โรงเรียนทั ่วไป   ส่วนภารกิจการนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานผล 
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การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ควรมอบหมายภารกิจการนำเข้าข้อมูลโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยจัดพัฒนาบุคลากรในในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล
แก่ผู้เกี ่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา”  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “นครแห่ง

คุณภาพการศึกษา” โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

ห้องเรียนคุณภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีโรงเรียนที่รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 

และ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  121 โรงเรียน ครูผู ้สอนรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ รวมทั้งสิ้น  
1,141 คน กำหนดการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

- ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 10 มกราคม 2563 
- ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 28 มกราคม 2563 
สรุปผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำแนกจำนวนครูผู้สอน

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโรงเรียน 10 กลุ่ม ดังนี้ 
แสดงจำนวนครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำแนกรายกลุ่มโรงเรียน 

กลุ่ม 

จำนวนครูที่รับการประเมินตามสาระการเรียนรู้ 

รวม 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ศิล
ปศ

ึกษ
า 

สุข
ศึก

ษา
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

กา
รง

าน
ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
 ์

กำแพงแสน 1 41 30 11 12 6 8 16 4 - 128 
กำแพงแสน 2 38 29 19 4 2 1 11 1 -- 105 
กำแพงแสน 3 29 17 14 12 3 2 5 6 - 88 
กำแพงแสน 4 44 26 15 13 2 4 18 10 1 133 
ดอนตูม 32 18 11 12 2 3 13 3 3 94 
บ้านหลวง 31 14 7 4 1 3 2 3 1 66 
บูรพา 58 49 24 16 3 3 30 5 - 188 
ปฐมนคร 44 22 10 10 5 5 19 6 - 121 
พระปฐมเจดีย ์ 38 29 12 9 3 2 10 6 - 109 
เมือง 45 22 13 10 3 2 11 3 - 109 

รวม 400 256 136 102 30 33 135 47 2 1,141 
ร้อยละ 35.06 22.44 11.92 8.94 2.63 2.89 11.83 4.12 0.18 100.00 
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จากตาราง พบว่ามีครูผู ้สอนรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ รวมทั ้งสิ ้น 1,141 คน  
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 35.06 เป็นครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองลงมาได้แก่ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 22.44 และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 11.92 และสาระการเรียนรู้ที่มี
ครูขอรับการประเมินน้อยที่สุดคือสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ร้อยละ 0.18 

 แสดงผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
จำแนกตามระดับคุณภาพของครูผู้สอนรายกลุ่มโรงเรียน 

กลุ่ม 
จำนวนตามระดับคุณภาพ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
รวม 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
กำแพงแสน 1 103 16 7 2 - 128 
กำแพงแสน 2 84 21 0 0 - 105 
กำแพงแสน 3 87 1 0 0 - 88 
กำแพงแสน 4 120 12 1 0 - 133 
ดอนตูม 83 5 5 1 - 94 
บ้านหลวง 57 8 1 0 - 66 
บูรพา 183 5 0 0 - 188 
ปฐมนคร 94 27 0 0 - 121 
พระปฐมเจดีย์ 57 20 32 0 - 109 
เมือง 107 2 0 0 - 109 

รวม 975 117 46 3 - 1141 
ร้อยละ 85.45 10.26 4.03 0.26 - - 
สรุป 99.74 0.26 - 

จากตาราง พบว่าผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ระดับ 
ดีมากขึ้นไป) จำนวน 1,092 คน คิดเป็นร้อยละ 95.71 บรรลุเป้าหมาย(เป้าหมายร้อยละ 80) โดยผ่าน
เกณฑ์ระดับดีเยี่ยมจำนวน 975 คน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ระดับดีมาก จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.26  และ ระดับดี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 4.03  โดยรวมผ่านระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.74 ทั้งนี้ 
มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ ์(ระดับพอใช้) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 

ปัญหา/อุปสรรค 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการถอดประสบการณ์การพัฒนาห้องเรียน

คุณภาพระดับบริหารจัดการและครูผู้สอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid -19)  ควรมีการสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศกำกับและติดตามให้กับผู ้บริหารโรงเรียนและ 
ทีมวิชาการของโรงเร ียนพร้อมกระตุ ้นให้ครูสมัครเข้าร ับการประเมินห้องเร ียนคุณภาพเพิ ่มขึ้น  
ผลการดำเนินงานตามห้องเรียนคุณภาพ 
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สถานศึกษาคณุภาพ 
ร้อยละ 13.22 ของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดีมากขึ้นไป ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ จำนวน ร้อยละ 

ดีเยี่ยม 8 6.61 
ดีมาก 8 6.61 

ดี 23 19.01 
พอใช้ 39 33.06 

ปรับปรุง 43 35.54 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคณุภาพ 

 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามผลการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ในระบบ e-MES ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ .จำนวน 20 ประเด็น ทั้งนี้ได้กำหนดรอบการติดตาม  
2 รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 เปิดระบบระหว่าง วันที่ 7 เมษายน 2563 - 1 มิถุนายน 2563 
รอบที่ 2 เปิดระบบระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน 2563 – 15 กันยายน 2563 

วัดผลโดยการประเมินระดับคุณภาพ กำหนดเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด โดยกำหนด
ระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม 
ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ดี 
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพในภาพรวม ของมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 20  ประเด็น
การพิจารณา ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ 
สพป. 

(จำนวน 20 ประเด็น) 
มีค่าน้ำหนักรวม 45 

สพป. 
(จำนวน 19 ประเด็น) 
มีค่าน้ำหนักรวม 44.50 

ปรับปรุง 45.00– 81.00 45.00– 80.10 
พอใช้ 81.01 – 117.00 80.11 – 115.70 

ดี 117.01– 153.00 115.71 – 151.30 
ดีมาก 153.01 -189.00 151.31 – 186.90 
ดีเยี่ยม 189.01– 225.00 186.91 – 222.50 
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ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา และระบบอิเลคทรอนิกส์ตามช่องทางที ่ สพฐ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ผลการประเมินโดย สพฐ. ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2563 มีผลระดับ 
“ดีเยี่ยม” ทุกมาตรฐาน ค่าคะแนน 5  

ทั้งนี้ ผลการเรียงลำดับคะแนนผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและ 
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพฐ.พบว่า ค่าคะแนนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 เป็นลำดับที่ 7 จาก 225 เขต  มีคะแนนรวม 201 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 225 
คะแนน 

 การติดตามการบริหารจัดการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (Action Plan Report System : ARS) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดตามผลการบริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ e-MES  สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประกอบด้วย 6 นโยบาย 14 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อย 5 ตัวชี้วัด รวมเป็น 19 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ได้กำหนด 
รอบการติดตาม 2 รอบ ดังนี้ 

รอบที่ 1 เปิดระบบระหว่าง วันที่ 7 เมษายน 2563 - 1 มิถุนายน 2563 
รอบที่ 2 เปิดระบบระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน 2563 – 15 กันยายน 2563 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพในภาพรวม ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดให้ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อย มีค่าน้ำหนักเท่ากันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา มี14 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อยตัวชี้วัด5รวมเป็น 19 ตัวชี้วัดซึ่งการประเมินผลการดาเนินงาน 
มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

การประเมินผลเทียบค่าเป้าหมาย 
- บรรลเุป้าหมาย หมายถึง มีผลสำเร็จของการดาเนินงานตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
- ไม่บรรลุเป้าหมาย หมายถึง มีผลสาเรจ็ของผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
การประเมินระดับคุณภาพ มีเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด โดยกำหนด

ระดับคุณภาพเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม 
ระดับ 4 หมายถึง ดีมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ดี 
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพในภาพรวม ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ระดับคุณภาพ 
ตัวชี้วัดของ สพฐ. ค่าน้ำหนัก 19 และ

มาตรฐาน 
ค่าน้าหนัก 45) มีค่าน้าหนักรวม 64 

สพม. 
(ตัวชี้วัดของ สพฐ. ค่าน้าหนัก 15 และ

มาตรฐาน 
ค่าน้าหนัก 44.50) มีค่าน้ำหนักรวม 58.5 

ปรับปรุง 64.00 – 115.20 59.50 – 107.10 
พอใช้ 115.21 – 166.40 107.11 – 154.70 

ดี 166.41 – 217.60 154.71 - 202.30 
ดีมาก 217.61 – 268.80 202.31 – 249.90 
ดีเยี่ยม 268.81 – 320.00 249.91 – 297.50 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มี ผลการบริหารและ 
จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ตามแผนปฏิบัต ิราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ e-MES  ดังนี้ 
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ผลการติดตามการบริหารจัดการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 (Action Plan Report System : ARS) ระดับ “ดีเยี่ยม”คะแนน 4.39   

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (KPI Report System : KRS) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินการบริหารจัดการ
ตามตัวชี้วัดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (KRS) โดยตัวชี้วัดของการประเมินผู้บริหารองค์การ จำนวน 11 ตัวชี้วัด 
ซึ ่งรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยมีตัวชี ้วัดที่ได้ 5 คะแนนเต็ม จำนวน   
6 ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า 5 คะแนน จำนวน 5 ตัวชี้วัด รายละเอียด ดังนี้ 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (KPI Report System : KRS) ระดับ “คุณภาพ” ค่าคะแนน 4.67720 คิดเป็นร้อยละ 93.54 
ลำดับ 11 จาก 183 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อมุ่งหวัง 
ให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส่และเป็นธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล 
โดยในป ีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาออนไลน์ 
((Integrity and Transparency Assessment Online) ด้วยกระบวนการ 
เครื่องมือ ระยะเวลา ตามช่องทางสื่อสารที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ หน่วยงาน ป.ป.ช.กำหนด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สรุปผล
การประเมินและประกาศผลคะแนนการประเมินเรียงตามลำดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเกณฑ์ 
ดังนี้ 
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1) ระดับ AA รวม 32 เขต (ลำดับที่ 1 ถึง 32) คะแนนระหว่าง 95.00 ถึง 100 คะแนน  
ผลการประเมิน ผ่าน โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อยู่ในลำดับที่ 1 ได้คะแนนสูงสุด คือ 99.59 ระดับ AA  
ผลการประเมิน ผ่าน 

2) ระดับ A รวม 85 เขต (ลำดับที ่ 33 ถึง 117) คะแนนระหว่าง 85.00 ถึง 94.99 
คะแนน ผลการประเมิน ผ่าน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในลำดับที่ 
39 ได้คะแนน 94.04 ระดับ A 

3) ระดับ B รวม 88 เขต (ลำดับที่ 118 ถึง 205) คะแนนระหว่าง 75.00 ถึง 84.99 
คะแนน  

4) ระดับ C รวม 20 เขต (ลำดับที่ 206 ถึง 225) คะแนนระหว่าง 65.00 ถึง 74.99 
คะแนน  

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานภาครัฐ  
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พ.ศ. 2559 – 2563 (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA ลำดับที่ 
2559 79.68  เพ่ิมขึ้น + 8.28 - 
2560 82.54  เพ่ิมขึ้น +2.86 129 
2561 82.43  ลดลง - .11 139 
2562 86.88 เพ่ิมขึ้น +4.45 98 
2563 94.04 เพิ่มขึ้น +7.16 39 

ข้อมูลอ้างอิงจาก      http://www.uprightschool.net/ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้คะแนนร้อย
ละ 94.04 ระดับ A พัฒนาจากปี 2562 (คะแนน 86.88)  และ 2561(คะแนน 82.43) ตามลำดับ 

  

http://www.uprightschool.net/
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ตอนที่ 3 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน 

ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลของโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 - 2563 

ระดับโรงเรียน 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

1 โรงเรียนบ้านสามัคคี ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน  
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพฯ 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

2 โรงเรียนบ้านหนองเขมร โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่ 2  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพฯ 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

3 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพฯ 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

4 โรงเรียนบ้านบวัแดง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพฯ 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

5 โรงเรียนวัดพระประโทณ
เจดีย์ 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพฯ ร่วมกับ 

สพฐ. สสวท. 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

6 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
(ศิลปวิทยาคม) 

สถานศึกษาพระราชทานระดับประถมศึกษา 
(ขนาดกลาง) 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ/
นานาชาต ิ

7 โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ/
นานาชาต ิ

8 โรงเรียนบ้านหนองปาก
โลง 

เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น  
ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา 
เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ/
นานาชาต ิ

9 โรงเรียนวัดกำแพงแสน 
(สว่างวิทยาคาร) 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
ระดับเพชร 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ/
นานาชาต ิ

10 โรงเรียนบ้านหนองปาก
โลง 

เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ปีการศึกษา 2560 

กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ/
นานาชาต ิ

13 โรงเรียนวัดเลาเต่า ครูผู้ฝึกซ้อมนักกีฬาประเภทหญิง บ.วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

14 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 
(ศิลปวิทยาคม) 

สถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา สพฐ ประเทศ/
นานาชาต ิ
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

15 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

สพฐ 
 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

16 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย(ฮง
บำรุงราษฎร์) 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพฐ 
 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

17 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย(ฮง
บำรุงราษฎร์) 

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ป.1-ป.6 สพฐ 
 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

18 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย(ฮง
บำรุงราษฎร์) 

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.
6 

สพฐ 
 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

19 โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย(ฮง
บำรุงราษฎร์) 

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 

สพฐ 
 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

20 โรงเรียนบ้านสามัคคี รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอด
เยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
บริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้
มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ครั้งที่ 9 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาต ิ

21 โรงเรียนวัดกงลาด โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยปีการศึกษา2562 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

22 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง โรงเรียนที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือประกัน
คุณภาพสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA 
AWARD ยอดเยี่ยม  

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

23 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 
(พูลประชาอุปถัมภ์) 

สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

24 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
(ศิลปวิทยาคม) 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

สพฐ นานาชาต ิ
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ระดับผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

1 โรงเรียนบ้านคลองตัน น.ส.อารีย์  
น้ำใจดี 

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมผล
ประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

2 โรงเรียนวัดดอนเสา
เกียด 

นายสุทธิวัฒน์  
มากมี 

ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV)ระดับประถมศึกษาด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน (OBEC AWARDS) 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

3 โรงเรียนวัดพระประ
โทณเจดีย์ 

นางสุรางค์  
ตระกูลราษฎร์ 

เหรียญทองผู้บริหารสถานศึกษายอด
เยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาส   ด้านบริหาร
จัดการ  โครงการประถกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพฯ 

ประเทศ/
นานาชาติ
, สพฐ. 

4 โรงเรียน 
วัดกำแพงแสน(สว่าง
วิทยาคาร) 

นางพิศมัย   
ถิ่นน้อย 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

5 โรงเรียน 
วัดกำแพงแสน(สว่าง
วิทยาคาร) 

นางพิศมัย   
ถิ่นน้อย 

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข ระดับเพชร 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ประเทศ/
นานาชาต ิ
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ระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

1 โรงเรียนบ้านมาบแค นางชบา   
ผิวเหลือง 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จ
พระเทพฯ 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

2 โรงเรียนวัดสระสี่มุม นางปานทิพย์  
ดอนขันไพร 

ครูดีในดวงใจ กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ประเทศ/
นานาชาต ิ

3 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง น.ส.กัลยรัตน์   
สุขมะณี 

เหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก 
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

4 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง น.ส.พิกุล  นามฮุง, 
น.ส.สุดารัตน์  อบเชย
, น.ส.ปัฐมาวดี ศรี
นวล, น.ส.นวรัตน์ 
วงษ์สกุล, น.ส.ณหทัย  
ใจสุภาพ และ นาง
มณฑา  
สุขสวาส 

ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

5 โรงเรียนบ้านมาบแค น.ส.ณัฎฐณิชา  
เจริญจิตต์ 

เหรียญทองการแข่งขันการสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

6 โรงเรียนบ้านมาบแค นางชบา   
ผิวเหลือง 

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.3 
และระดับชั้น ป.4-6 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

7 โรงเรียนบ้านมาบแค น.ส.ณัฎฐณิชา  
เจริญจิตต์ 

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ระดับชั้น ป.1-3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

8 โรงเรียนบ้านมาบแค น.ส.สิริญาพร  
มุกดา 

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ระดับชั้น ป.4-6 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

9 โรงเรียนบ้านไร่ต้น
สำโรง 

น.ส.ทิภาพร อุดม
นาค, น.ส.ธิญาดา 
ภัคธนาภิญโญ 
และ น.ส.บาจารีย ์     
ศรีเจริญ 

รางวัลเหรียญทอง การประดิษฐพ์าน
พุ่มสักการะระดับชั้น ป.4-6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

10 โรงเรียนบ้านหนอง 
ปากโลง(รัฐประชา 
นุเคราะห์) 

น.ส.นวพร  การ
ชำนาญ และ น.ส.
อภิญญา  ไกรธิ
ราช 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

11 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง นางจงกล  อุณห
พงศา 

รางวัลเหรียญทองการประกวด 
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

12 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง นางจงกล  อุณห
พงศา 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

13 โรงเรียนวัดกงลาด น.ส.สุธาทิพย์  บู่
สามสาย 

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐท์าง
วิทยาศาสตร์ระดับ 
ชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

14 โรงเรียนวัดกงลาด น.ส.ธนวรรณ  
เกียรติประดับ 

การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling)ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

15 โรงเรียนวัดกงลาด นายนรากร   
อำพัฒน์ 

การแข่งขันการจัดค่าย 
พักแรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

16 โรงเรียนวัดกงลาด นายคชากฤต   
สาสนะสุข 

การแข่งขันการวาดภาพ 
ด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนกัเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

17 โรงเรียนวัดดอนเสา
เกียด 

น.ส.มาลัย   
มีสวนพลอย,  
นางพรพิมล   
อ่ิมเจริญยุทธ 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน
ทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

18 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด นายสฤษดิ์  สมศิริ รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การ
ประกวดการขับร้องไทยลูกทุ่ง 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้ง
ที่ 69 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

19 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด น.ส.จันทร์จิรา นิ่ม
เจริญ 

เหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนที่ม ี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

ชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

20 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด น.ส.อาทิตยา  
จันทร์แก้ว, 
น.ส.ภัทรวดี   
พิมสาร 

เหรียญเงินการแข่งขันการประดิษฐ์
ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

21 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด น.ส.เปรมฤทัย  
ทองดอนเกรื่อง 

เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชัน้ ป.1-
ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

22 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย นางรวิวรรณ  
เบี้ยววงศ์ 

เหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาด
แบบแห้ง นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับ ป.4-ป.6 ระดับ
ประถมศึกษา ระดับชาติ  
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

23 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ว่าที่ร้อยตรีหญิง
ทรรศวรรณ   
จันทร์แดง 

เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 
ระดับชาติ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68  

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

24 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย น.ส.วรรณิสา   
อ่ำแจ่ม 

เหรียญเงินการแข่งขันประกวดการขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.
6 ระดับชาติ ภาคกลางและภาค
ตะวันออก งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๙  

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

25 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย น.ส.เสาวนีย์  
เจริญผล 

เหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาด
แบบแห้งนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ระดับ ป.4-ป.6 ระดับ
ประถมศึกษา ระดับชาติ ภาคกลาง

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

และภาคตะวันออก งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

26 โรงเรียนวัดพระปฐม
เจดีย์ 

นางสุดารัตน์   
กลิ่นเพย 

ชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ด้านบริหารจัดการ รางวัลหนว่ยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

27 โรงเรียนวัดพระประ
โทณเจดีย์ 

น.ส.ยุครธ์   
ปั้นอินทร์ 

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.1 - 
ม.3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

28 โรงเรียนวัดพระประ
โทณเจดีย์ 

น.ส.นภสร  
ยศราวาส,  
นายธงชัย   
บำรุงรัฐ 

เหรียญทองการแข่งขัน 
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

29 โรงเรียนวัดพระประ
โทณเจดีย์ 

นายเอกอมร   
สกุลวรรณวงศ์,  
นายณัฐวัฒน์   
วชิรโชติพันธ์ 

เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

30 โรงเรียนวัดสระสี่มุม น.ส.พีรยา   
อ้นหลำ, น.ส.
มัณฑนา  ทัพโพธิ์, 
น.ส.ขวัญใจ  
สุขยงค์ และ  
นางกฤติกา  
โชควัฒนชัย 

ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

31 โรงเรียนวัดสระสี่มุม นางปานทิพย์  
ดอนขันไพร 

ครูดีในดวงใจ สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

32 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
(ศิลปวิทยาคม) 

น.ส.กฤตาณัฐ  
โนนศรีม, นาง
วาสนา  สระแพง
แก้ว, นางวงเดือน  
จตุพรรุ่งเรือง, นาง

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

พันธิตรา  ทวิบุตร 
และ นางลำดวน  
ศรราษฎร์ 

33 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
(ศิลปวิทยาคม) 

นายอนุนันท์   
ฤกษ์เนาวรัตน์ 

เหรียญทองแดง การแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ ๖๙ 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาต ิ

34 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
(ศิลปวิทยาคม) 

นางบุญมี   
แสงอุทัย และ  
นางวาสนา   
สระแพงแก้ว 

คุรุสดุดี คุรุสภา ประเทศ/
นานาชาต ิ

35 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
(ศิลปวิทยาคม) 

นางวงเดือน   
จตุพรรุ่งเรือง และ 
น.ส.ภัทณี  บรรจง 

ครูดีไม่มีอบายมุข สสส. ประเทศ/
นานาชาติ 

36 โรงเรียนวัดหนองศาลา
(ประชานุกูล) 

นางวัลยา   
แสงสวัสดิ์ 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) เหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ด้านบริหารจัดการระดับชาติ ครั้งที 9 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาติ
, สพฐ. 

37 โรงเรียนวัดหนองศาลา
(ประชานุกูล) 

นางวัลยา   
แสงสวัสดิ์ 

เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น  
ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่69 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาติ 

38 โรงเรียนวัดใหม่ดอน
ทราย 

น.ส.จรรยา   
ลิ้มศิริวัฒน์,  
นางจอมใจ   
วงษ์สวรรค์ และ 
น.ส.จงกลกร   
พันธ์ประสิทธิ์ 

เหรียญเงิน การแข่งขันแอโรบิก 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาติ 

39 โรงเรียนวัดใหม่ดอน
ทราย 

นางเบ็ญจารัตน์  
คลังนาค และ 
น.ส.สมพร   
นาคทั่ง 

เหรียญทอง การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.
1-ป.6 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาติ 
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ระดับนักเรียน 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

1 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ ด.ญ.ชนิษฐา  ทูล
ยอดพันธุ์, ด.ญ.สา
วิณี ศรีสันทราย 
และ ด.ช.สุภชัย 
ราชชูแสน 

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
ระดับชั้น ป.1-ป.6 งาน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

สพฐ. ประเทศ/
นานาชาติ 

2 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง ด.ญ.สุพิชชา  
สัญจร,  
ด.ช.พัฒนศักดิ์  
จันทร์สมวงษ,์ 
ด.ช.นักรบ  สิงโต 
และ ด.ญ.ทิพานัน 
สงคราม 

ธรรมศึกษาชั้นเอก สำนักงาน
พระพุทธศา
สนาแห่งชาติ 

ประเทศ/
นานาชาติ 

3 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง ด.ช.อภิวิชญ์  แสน
สอ, ด.ญ.นันทิยา  
ดีพรม, ด.ญ.ณัฐณิ
ชา  สุขเอ่ียม, ด.ช.
โขมพัสตร์  วิหค
โต 
และ ด.ญ.กันยา  
ถนอม 

ธรรมศึกษาชั้นโท ประถมศึกษา สำนักงาน
พระพุทธศา
สนาแห่งชาติ 

ประเทศ/
นานาชาติ 

4 โรงเรียนบ้านต้นสำโรง ด.ญ.รัฐพร  พรม
แตง, ด.ช.ธีรโชติ, 
ด.ช. 
รัตนพล  กันฮะ, 
ด.ช.แน๊ซ, ด.ช.
กิตติศักดิ์  บุญ
ชม้อย และ ด.ช.
อดิศร   
สุธรรม 

ธรรมศึกษาชั้นตรี ประถมศึกษา สำนักงาน
พระพุทธศา
สนาแห่งชาติ 

ประเทศ/
นานาชาติ 

5 โรงเรียนบ้านบัวแดง เด็กหยิงนันทิ
กานต์  คงคาสี 

เหรียญทองการวาดภาพระบายสี
ระดับ ชั้น ป.4-6 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ

, ภาค 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

6 โรงเรียนบ้านบัวแดง ด.ญ.ธัญญรัตน์  
แก้วจันทร์ 

เหรียญทองการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทเด็กบกพร่องทาง
ร่างกาย  
ป.1-6 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ

, ภาค 

7 โรงเรียนบ้านบัวแดง ด.ญ.นริศรา  นนท์
ขุนทด, ด.ญ.วรา
ภรณ์  บุญพรม 
และ ด.ญ.พรพิมล  
โงนรี 

เหรียญทองการร้อยมาลัยดอกไม้สด 
ประเภทเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ

, ภาค 

8 โรงเรียนบ้านมาบแค ด.ช.จิรอังกูร เหรียญทองการสร้างสรรค์ภาพด้วย
การปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.3 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

9 โรงเรียนบ้านมาบแค ด.ญ.วิชิตา  
กุลบุตรดี 

เหรียญทองการแข่งขันการสร้างสรรค์
ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1-ป.
3 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

10 โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ด.ช.ตะวัน  ชาญ
กระโทก 

เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ระดับชาติ 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ

, ภาค, 
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

11 โรงเรียนวัดดอนเสา
เกียด 

ด.ญ.ชุลิตา  วงค์
เล็ก, ด.ช.ข้าวตู  
ไทยใหญ่ และ  
ด.ช.รจนกร  
สุวรรณฉิม 

เหรียญทองการแข่งขันทำน้ำพริก 
ผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

13 โรงเรียนวัดนิยมธรรม 
วราราม 

ด.ช.สถิตย์  แทน
มูล และ ด.ช.
วิสุทธิ์  พุดซ้อน 

เหรียญเงินการแข่งนันการสร้าง 
Webpage ประภทText Editor 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

14 โรงเรียนวัดนิยมธรรม 
วราราม 

ด.ญ.อารยา  
วัชชวงษ์ และ 
ด.ญ.พัชรพร   
มากงลาด 

เหรียญเงินการประกวดยุวบรรณรักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

15 โรงเรียนวัดนิยมธรรม 
วราราม 

ด.ช.ณัฐวุฒิ   
สระทองเฮียะ 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.1-ม.3 

16 โรงเรียนวัดนิยมธรรม 
วราราม 

ด.ช.วัชพล   
สนองค์, ด.ช.ภรัณ
ยู   นิธิไตรรัตน์ 
และ นายพลเดช  
สระททองวัน 

เหรียญทองการแข่งขันการจัดทำ
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

17 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ด.ช.ธนกฤต  ภู่เงิน เหรียญทอง ชนะเลิศการประกวด 
การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
น ักเร ียนท ี ่ม ีความบกพร ่องทาง
ร ่างกาย ระด ับช ั ้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

18 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ด.ช.เกียรติศักดิ์  
ทองดอนพุ่ม,  
ด.ช.สุริยะ  หงี่ฮ้ัว 
และ ด.ช.
พัทธวรรส  ท้าว
สิมมา 

เหรียญเงินการแข่งขันการประดิษฐ์
ของเล ่ นจากเศษว ั สด ุ เหล ื อใช้  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ท า ง 
การเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

19 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ด.ญ.อรัญชนก  
อรัญศักดิ์ 

เหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้ ระดับชั ้น ป.1-ป.6  
งานศ ิ ลปห ั ตถกรรมน ั ก เ ร ี ย น 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

20 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด ด.ช.กิตติ  อนุกูล เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเร ียนรู ้ ระดับชั้น  
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

21 โรงเรียนวัดพระปฐม
เจดีย์ 

ด.ช.ระพีพัฒน์  
สินวัต 

เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลง
ไทย  ระด ั บช ั ้ น  ป . 1-ป .6 ง าน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

22 โรงเรียนวัดพระปฐม
เจดีย์ 

ด.ญ.พานชนก  
เอกบูรพา 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1   
การแข่งข ันข ับร ้องเพลงพระราช

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

นิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-
ป . 6 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่  69 

23 โรงเรียนวัดพระปฐม
เจดีย์ 

ด.ญ.เบญญาภา   
หวังแหงบุญ 

เหรียญทองกิจกรรมเรียงร้อยถ้อย
ความ (เขียนเรื่องจากภาพ) ชั้น ป.1-ป.
3  
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่  69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

24 โรงเรียนวัดพระปฐม
เจดีย์ 

ด.ช.ธนกาญจน์  
ลิ้มประเสริฐ 

โล่รางวลัพระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
การแข่งขันปถกฐาธรรม ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

วัดนางชี ประเทศ/
นานาชาติ 

25 โรงเรียนวัดพระปฐม
เจดีย์ 

ด.ช.พุฒิพงศ์  
เพชรป้อม 

เหรียญเงินการแข่งขันเวทคณิต 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่  69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

26 โรงเรียนวัดพระปฐม
เจดีย์ 

ด.ช.ณัฐพล  เอนก
บุญ 

เหรียญเงินการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

27 โรงเรียนวัดพระประ
โทณเจดีย์ 

ด.ญ.ขวัญสิริ   
ยอดสีเมือง, ด.ญ.
พลอยสาย และ 
ด.ช.พุทธคุณ   
กิจแก้ว 

เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science) ระดับชั้น ม.
1-ม.3 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

28 โรงเรียนวัดพระประ
โทณเจดีย์ 

ด.ญ. จตุรพร   
เสาชัย และ ด.ญ.
น้ำเพชร  แซ่ซื้อ 

เหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

29 โรงเรียนวัดวังเย็น ด.ช.ชยพล  คำดำ รองชนะเลิศอันดับ 3 Sumo Auto 
1kg master 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

30 โรงเรียนวัดหนองศาลา
(ประชานุกูล) 

ด.ญ.พิมพิศา   
ลิ้มสมบูรณ์ 

เหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล มอบโดย 
รางวัล
ระดับ 

31 โรงเรียนวัดใหม่ดอน
ทราย 

ด.ช.จักรคำ   
อ๋อยอารีย์ และ 
ด.ญ.ชลธิชา  สุศรี 

เหรียญทองการประกวดมารยาท 
งามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับ
ชั้นป.1-ป.6 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

32 โรงเรียนวัดใหม่ดอน
ทราย 

ด.ช.ธนวัฒน์ ภักดี
ศรี 

เหรียญเงินการแข่งขันแอโรบิก 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

33 โรงเรียนอนุบาล
นครปฐม 

ด.ช.ภูษิชา  ชาว
ไชยยา 

ชนะเลิศ เหรียญทอง ร้องเพลง 
(Singing Contest) ระดับ ป.4-ป.6 

โรงเรียน 
EP/MEP 

โรงเรียนสตรี
วิทยา  

กรุงเทพฯ 

ประเทศ/
นานาชาติ 

34 โรงเรียนอนุบาล
นครปฐม 

ด.ช.ภูษิชา  ชาว
ไชยยา 

เหรียญทอง ชนะเลิศขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับ ป.1-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
ภาค/ชาติ ครั้งที่ 69  

สพฐ ประเทศ/
นานาชาติ 

35 โรงเรียนอนุบาล
นครปฐม 

ด.ญ.ศศิชา  
เกื้อกูล 

ชนะเลิศ เหรียญทองการพูดในที่
สาธารณะ (Public Speaking) ระดับ  
ป.1-ป.3 

โรงเรียน 
EP/MEP 
โรงเรียน
อนุบาล
อ่างทอง  

จ.สุพรรณบุรี 

การ
แข่งขัน 
Open 

House ปี
การศึกษา 

2562 
ระดับ 

Zone B 
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ส่วนที่ 4  บทสรุปและแนวทางการพัฒนา 

จากผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ
สถานศึกษาที่ผ่านมา โดยสรุปภาพรวม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา และ
ด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งปัญหาและแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ด้านคุณภาพการศึกษา 

โดยสรุปผลการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
มุ่งสู ่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลด้านคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
มีพัฒนาการสมวัย มีผลพัฒนาความพร้อมโดยรวมระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 89.67 ยังไม่บรรลุเป้าหมายระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา (เป้าหมายร้อยละ 92)  ในด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการอ่านการเขียนพบว่านักเรียน
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลการอ่านระดับพอใช้และปรับปรุง ค่อนข้างสูง จึงควรเร่งพัฒนา 
ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยเพื ่อเป็นพื ้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู ้ด ้านอื ่น ๆ ต่อไป สำหรับ 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 
พบว่าความสามารถด้านภาษาไทยค่าเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมา ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตสูงกว่าระดับประเทศ และ ระดับ 
สพฐ. ในทุกวิชา โดยมีผลคะแนนอยู่ในกลุ่มดี (ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มร้อยละ 
10 แรก) แต่ค่าเฉลี่ยก็ลดลงจากปีการศึกษา 2561 ทุกวิชา รวมทั้งจำนวนนักเรียนที่มีผลคะแนนมากกว่า 
ร้อยละ 50 ก็ลดลงจากปีการศึกษา 2561 เช่นกัน ซึ่งพบว่าผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกสังกัด โดยวิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์มีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรนำสารสนเทศวิเคราะห์  
หาสาเหตุและเร่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายต่อไป  ส่วนผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าทุกวิชามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์ และส่วนใหญ่มีค่าคะแนน
สูงกว่าระดับประเทศและระดับ สพฐ. โดยมีค่าคะแนนกลุ่มดีมากทุกวิชา (คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ.และ
อยู่ในกลุ่ม 10 % แรก) โดยวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 1 จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษา และ
คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ ลำดับที่ 3 จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งจำนวนนักเรียนที่มีผลคะแนน
มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ทุกวิชา อย่างไรก็ตามพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยยังต่ำกว่า 
ร้อยละ 50 (ยกเว้นวิชาภาษาไทย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ จึงควรเร่งพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะสามารถเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในวิถีใหม่ (New Normal) ในศตวรรษที่ 21  
ในด้านสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พบปัญหาการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนในหลายกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ การงดจัดกิจกรรม หรือการเรียนการสอน
ทางไกล พบว่าอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยสื่อ เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม 
ของแต่ละครอบครัว ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนเกี ่ยวข้อง 
ควรวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมให้ผู้เรียนแต่ละบุคคล แต่ละระดับสามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน   
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ด้านโอกาสทางการศึกษา 

โดยสรุปด้านการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนร้อยละ 96.46 ยังมีประชากรวัยเรียนจำนวนหนึ่ง 
ที่ไม่สามารถติดตามการเข้าเรียนได้ ควรร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนในการวางแผนติดตามการเข้าเรียน
ของประชากรอย่างทั่วถึง  นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ทุกคน  นักเรียนที ่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทั ้งสิ ้น 602 คน ได้ศึกษาต่อ 
ขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน 555 คน คิดเป็นร้อยละ 92.19 ซึ่งพบว่าการเรียนต่อมีสัดส่วน 
ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2561 โดยเมื่อเทียบสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ : สามัญ เป็น 68.47 : 31.53 ซึ่งมีทิศทาง
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และไม่มีนักเรียนออกกลางคัน อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก อาจส่งผลในด้านลบ โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจำต้องมีระบบป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนรวมถึงการมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสอดส่อง
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี ่ยงอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนที ่มีความต้องการ 
จำเป็นพิเศษเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งสิ้น 19,617 คน ประกอบด้วย เด็กด้อยโอกาส จำนวน 
13,558 คน เด็กพิการเรียนรวม จำนวน 1,912 คน และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ด้าน จำนวน 4,147 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  สถานศึกษาทุกแห่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของเชื ้อไวร ัสโคโรนา 2019(Covid-19) สถานศึกษาทุกแห่งได ้ใช ้เทคโนโลยีการเร ียน 
การสอนทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) โดยโรงเรียนขนาดเล็ก
ทุกแห่ง (46 แห่ง) ใช้ DLTV ในการจัดการเร ียนรู ้  หน่วยงานและ สพฐ.ควรสนับสนุนสื ่ออุปกรณ์  
สำหรับจ ัดการเร ียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให ้สอดคล้องกับสถานะของโรงเร ียน 
(การปรับเปลี่ยนโรงเรียนทั่วไปเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก) เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
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ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

โดยสรุปด้านการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ 4 ด้าน โดยเฉพาะด้านบริหาร
งบประมาณ ซึ่งควรพัฒนาบุคลากร ที่ทำหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมทั้งการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง และควรใช้
ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดถือระเบียบ อย่างเคร่งครัด  ในด้านการบริหารทั่วไป 
ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และจัดการเร ียนการสอนทางไกล หรือ การปฏิบัต ิงานที ่บ้าน (work from home) ของบุคลากร 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีแนวโน้ม 
จะต่อเนื่อง 

ควรรักษาระดับคุณภาพของการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ตามคู่มือและแนวทางการประเมิน ITA 
และเร่งพัฒนาความรู้ความเข้าใจแนวทางการยกระดับคุณภาพการประเมิน ITA ให้แก่โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบลและขยายผลสู ่โรงเรียนทั ่วไป   ส่วนภารกิจการนำเข้าข้อมูลโครงการและรายงานผล 
การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ควรมอบหมายภารกิจการนำเข้าข้อมูลโครงการและการรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยจัดพัฒนาบุคลากรในในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูล
แก่ผู้เกี ่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ARS) 
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (KRS) 
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ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA) 
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