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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดจ้ัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม และ
นโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 (ฉบับที่  2) พ.ศ.2562 โดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน ทิศทางการ
ดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิโครงการ กิจกรรม และกรอบงบประมาณที่กำหนด
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565  โดยการบูรณาการวางแผนการทำงานร่วมกันจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานและสถานศึกษา
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

บริบททั่วไป 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษา    
ข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีบริบททั่วไป ดังนี้ 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัด
หนึ ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั ้งอยู่
บร ิเวณลุ ่มแม่น้ำท่าจ ีน ซ ึ ่งเป ็นพื ้นที่
บร ิ เ วณท ี ่ราบล ุ ่ มภาคกลาง  โดยอยู่
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10  
ฟิลิปดา  เส้นแวงที่ 100  องศา 4 ลิปดา 
28 ฟิลิปดา  มีพื้นที่ 2,168.327 ตาราง
กิโลเมตร หรือ  1,355,204  ไร่ เท่ากับ
ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื ้นที่
เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปตามเส ้นทางถนน
เพชรเกษม ระยะทาง 56 กิโลเมตร หรือ
ตามเส ้นทางถนนบรมราชชนนี  (ถนน  
ป ิ ่นเกล ้า–นครชัยศรี ) ระยะทาง 51 
ก ิ โ ล เ มตร  แล ะตาม เส ้ นทางรถไฟ 
ระยะทาง 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง จงัหวัดสุพรรณบรุ ี

 ทิศใต ้ ติดต่อกับอำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมทุรสาคร และอำเภอ    
บางแพ จังหวัดราชบรุ ี

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไทรน้อย  อำเภอบางใหญ ่ อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบรุี   
และเขตทวีวัฒนา  เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร  

                               อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอบ้านโปง่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุ ี
  และอำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
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การปกครอง   

จังหวัดนครปฐม แบง่การปกครอง
เป็น  7 อำเภอ คือ  

อำเภอเมืองนครปฐม  
อำเภอกำแพงแสน   
อำเภอนครชัยศรี  
อำเภอดอนตูม  
อำเภอบางเลน  
อำเภอสามพราน  

  อำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐมมี 106 ตำบล  904 หมู่บ้าน สำหรับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตำบล 93 แห่ง 

สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐมโดยทั่วไป

มีลักษณะเป็นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและ 
ป่าไม้ ระดับความแตกต่างของความสูงของพื ้นที ่อยู่
ระหว่าง 2-10 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพ
พื้นที ่โดยทั ่วไปลาดจากทิศเหนือสู ่ทิศใต้ และตะวันตก     
สู่ตะวันออกมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ 
พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่
เป็นที่ดอน 

 ส ่วนพื ้นท ี ่ทางตอนกลางของจ ังหว ัดเป็น          
ที ่ราบลุ ่ม มีที ่ดอนกระจายเป็นแห่งๆ และมีแหล่งน้ำ
กระจาย สำหรับพื ้นที ่ด้านตะวันออก และด้านใต้เป็น     
ท ี ่ราบลุ ่มร ิมฝ ั ่ งแม่น้ำท่าจ ีน ม ีคลองธรรมชาติและ      
คลองซอยที่ขุดขึ้นเพื ่อการเกษตรและคมนาคมอยู่มาก 
พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2-4 เมตร 

 

 

 

 
 

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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ตราประจำจังหวัดนครปฐม  รปูองค์พระปฐมเจดีย์มีมงกุฎอยูท่ี่กลางองค์พระเจดีย์ 
 

 
  ความหมาย 
  เจดีย์  หมายถึงองค์พระปฐมเจดีย์ที่พระโสณะและพระอุตระได้สร้างขึ้น แต่เติมแล้วสร้างครอบให้  
ใหญ่ข้ึนดังปัจจุบัน 
  มงกุฎ หมายถึง สัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู ่หัว ผู ้ทรงอุปถัมภ์สร้างองค์พระ     
ปฐมเจดีย์ ต่อเติมให้สูงใหญ่สง่างามตามที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
  จังหวัดนครปฐม ใช้อักษรย่อว่า "นฐ" 

 

                                                               
คำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม : ส้มโอหวาน 
ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม  ข้าวหลามหวานมัน สนาม
จันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์
เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน 

 
 
 
 
 

ต้นไม้ประจำจังหวัดนครปฐม  : ต้นจัน  
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 161/4 ถนนเพชรเกษม ตำบล
พระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม   อยู่ในบริเวณของวัดพระประโทณเจดีย์  ดูแลรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาในเขตอำเภอ  เมืองนครปฐม  กำแพงแสน  และดอนตูม เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 134  ตอนพิเศษ 295 ง หน้า 13 ข้อ 5 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดังนี ้
             1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถ่ิน 
             2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศ ึกษาและแจ ้งการจัดสรรงบประมาณท ี ่ ได ้ร ับ ให ้หน ่วยงานข ้างต ้นร ับทราบ  รวมท ั ้ งกำกับ                 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
             3) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
             4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
             5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
             6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน      
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
             7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมนิผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
             8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
             9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
             10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน
การศึกษา 
             11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
             12) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



                                      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (พ.ศ. 2563–2565) 
   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 5 
 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุทธศักราช 2546 และ 
2553 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุ ่นพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยแบ่งส่วนราชการภายในตามโครงสร้างการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังนี้  
 

 
 

 

กลุ่มอ านวยการ (Administration Group) 

กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(Financial and Assets Administration Group)    

กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Educational Provision Group)

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

หน่วยตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(Teachers and Basic Education Group)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
(Distance Learning via Information and Communication Technology)  

กลุ่มกฎหมายและคดี (Law and Litigation Group)



                                      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (พ.ศ. 2563–2565) 
   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 6 
 

โครงสร้างการบรหิารงาน 

 
 
 
 
 
 
 หน้า 5 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 7 
 

ระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
บริหารงานโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ดังนี้  

 

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

 

 

 

 

 

1. นายไพฑูรย ์ อรุณศรีประดิษฐ ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ประธานกรรมการ 

2. นายธนันธร  สิริอาภรณ์ ผู้แทนผูบ้รหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ   กรรมการ 
3. นายประมวล  ลาภเจรญิวงศ์ ผู้แทนผูบ้รหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน กรรมการ 
4. (ว่าง) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย      กรรมการ 
5. นางสาวปทิตตา  จิรพฒัธรทวี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กรรมการ 
6. (ว่าง) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กรรมการ 
7. นางรักษญาณ์  เผ่าผาง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบรหิารการศึกษา กรรมการ 
8. นายยอดเยี่ยม สอนเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม           กรรมการ 
9. นางจรรยาพร  ยอดแก้ว     ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
 

กกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (พ.ศ. 2563–2565) 
   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 8 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
รวมทั้งประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดอื่นในเขตอำเภอเมืองนครปฐม 
อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม มีสถานศึกษาในพื้นที่นครปฐม เขต 1 จำแนกตามสังกัดและระดับ ดังนี ้

             ❖ จำนวนสถานศึกษา 
 

ระดับทีจ่ัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน    รวม 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  121 
   - อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 102 
   - อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 

หมายเหตุ : ไม่นับรวมโรงเรียนบ้านหนองแก (โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน ) 
 

ระดับท่ีจัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน    รวม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  13 
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 6           13 13 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
    - อนุบาล 1 – อนุบาล 3                                 
    - อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6         
    - อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6     
    - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6             

 
2 
11 
4 
1 

 
 

18 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิตฯ) 
    - อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6           
    - อนุบาล 1 ถึง มัธยมปลาย                    
    - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 6                  
    - มหาวิทยาลัยของรัฐ 
    - มหาวิทยาลัยเอกชน 

 
1 
1 
2 
3 
1 

8 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     - รัฐบาล                                                 
     - เอกชน                                                 

 
3 
4 

7 
 

สำนักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ   1 1 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - อนุบาล 1 – อนุบาล 3                                  
     - อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6           
     - อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3             
     - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6                   
     - มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6                                     
     - ปวช. 1 – ปวส. 2                              

 
2 
5 
5 
1 
1 
1 

15 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 9 
 

 
      ❖  จำนวนนักเรยีน 
 

  จำนวนนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2560  - 2562  
จำแนกตามระดับช้ัน และห้องเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ) ดังนี ้

 

ระดับชั้น ปีการศึกษา  

 2560 2561 2562 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 509 1,058 1000 

อนุบาล 2 3,641 3,288 3,223 

อนุบาล 3 3,683 3,597 3,343 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 7,833 7,943 7,566 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3,762 3,930 3,931 

ประถมศึกษาปีที่ 2 3,760 3,562 3,825 

ประถมศึกษาปีที่ 3 3,824 3,689 3,576 

ประถมศึกษาปีที่ 4 4,007 3,782 3,710 

ประถมศึกษาปีที่ 5 4,031 3,958 3,781 

ประถมศึกษาปีที่ 6 4,079 4,011 3,927 

รวมระดับประถมศึกษา 23,463 22,962 22,750 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 848 740 647 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 779 760 695 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 602 655 662 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,229 2155 2,004 

รวมทั้งสิ้น 33,525 33,060 32,320 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 10 
 

❖ จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดและจำนวนนักเรียน 
 

⧫  จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562 
                                          (ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน ) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           หมายเหตุ : ไม่นับรวมโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาด
โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนโรงเรียน 

ปี กศ.
2560 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 

ขนาดท่ี 1   1 -  120  คน 44 51 47 
ขนาดท่ี 2   121 -  200  คน 36 28 35 
ขนาดท่ี 3   201 -  300  คน 12 15 14 
ขนาดท่ี 4   301 -  499  คน 14 13 12 
ขนาดท่ี 5   500 - 1,499 คน 11 10 9 
ขนาดท่ี 6   1,500 - 2,499 คน 2 2 3 
ขนาดท่ี 7  มากกว่า 2,499 คน 2 2 1 

รวม   121 121 121 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 11 
 

 

❖  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2560 - 2562 มดีังนี้  

  
            ⧫  จำนวนขา้ราชการครูในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง และวิทยฐานะ ปี 2560- 2562  

 

 

หมายเหตุ  ข้อมลูไมร่วมอัตราว่าง  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป)ี   
 
 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง 
รับเงินเดือน 

วิทยฐานะ 
จำนวนครู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 

ในอันดับ 2560 2561 2562 

ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

คศ. 1 - 2 1 2 
คศ. 2 ชำนาญการ 19 19 33 

คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ 81 70 68 

คศ. 4 เช่ียวชาญ 1 1 1 

รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

คศ. 1 - 1 1 - 
คศ. 2 ชำนาญการ 6 5 - 

คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ 8 6 8 

 คร ู

คศ. 1 - 263 346 416 
คศ. 2 ชำนาญการ 341 375 384 

คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ 575 509 444 

คศ. 4 เช่ียวชาญ 2 2 2 
ครูผู้ช่วย - 288 220 237 

รวมท้ังสิ้น  1,550  1,555 1,593 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 12 
 

⧫ จำนวนผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูจำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา 

            
                                                                                  
 

    หมายเหต ุ ข้อมูลไมร่วมอัตราว่าง  (ข้อมลู ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)   
 

⧫  จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว ทีป่ฏิบตัิงาน                 
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563) 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต ่ำกว่ำ ป.ตรี
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 7 81 14  - 102       
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 6 2  - 8          

รวมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 7 87 16 0 110       
ครู 1 436 807 2 1,246    
ครูผู้ช่วย  - 4 233  - 237       

รวมครู/ครูผู้ช่วย 1 440 1,040 2 1,483    
รวมท้ังส้ิน 8 527 1,056 2 1,593    

ระดับกำรศึกษำ
รำยกำร รวม

ลูกจ้ำง ลูกจ้ำง รวม
38 ข 38 ค (1) 38 ค (2) ประจ่ำ ชั วครำว ต ำ่กว่ำป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ผอ.สพป. 1 1 1 1
รอง ผอ.สพป. 3 3 1 2 3
กลุ่มอ่ำนวยกำร 4 5 2 11 3 7 1 11
กลุ่มนโยบำยและแผน 4 4 1 1 2 4
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 10 10 9 1 10
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 4 4 1 4 5
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ 9 1 1 11 1 1 9 11
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 1 1 1
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 5 2 7 2 4 1 7
และสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 1 2 3 1 1 1 3
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 1 3 2 1 3
กลุ่มกฎหมำยและคดี 1  - 1  -

รวมท้ังส้ิน 4 9 33 6 7 58 9 30 19  - 59

รำยกำร
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ

รวม
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กลุ่มโรงเรียนจำแนกตามอำเภอ  

 
  

อำเภอ/กลุ่มโรงเรยีน จำนวนโรงเรียน 

เมืองนครปฐม 
1.  กลุม่โรงเรียนบรูพาศึกษา 
2.  กลุม่โรงเรียนพระปฐมเจดีย์ 
3.  กลุม่โรงเรียนเมืองนครปฐม 
4.  กลุม่โรงเรียนปฐมนคร 

 
14 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 
14 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 

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

  8. กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 4 

 
12 โรงเรียน 
15 โรงเรียน 
12 โรงเรียน 
12 โรงเรียน 

ดอนตูม  
9. กลุ่มโรงเรียนดอนตูม 

      10. กลุ่มโรงเรียนบ้านหลวง 

 
12 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 

รวม        121 โรงเรียน 
 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมโรงเรียนบ้านหนองแก อ.เมืองนครปฐม (ไม่มีนักเรียน) 
 
             
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 
 

   มจีำนวน 2 ครอบครัว นักเรียนทั้งสิ้น 2 คน จำแนกตามช่วงช้ัน ดังนี้ 
   ปฐมวัย  จำนวน 1 คน (ด.ช.สุทธิพจน์  สุขเจริญชัยกิจ) 

    ช่วงช้ันที่ 1       จำนวน 1 คน (ด.ช.พฤกษภณ จันทร์พุธ ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3) 
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ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
และพัฒนาการศึกษา บูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม นโยบาย “นครแห่งคุณภาพ
การศึกษา” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน และนโยบายนครแห่งคุณภาพ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  โดยสรุปผล
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จำแนกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ ์             ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

 

1.1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

  
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 
121 แห่ง/121 แห่ง 

  3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวง 
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
121 แห่ง/121 แห่ง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 

  
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ 

100 

  5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

97.15 

  6. ร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านในระดับดีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

96.52 

  7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 100 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
   การเปลี ่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก อาจส่งผล       
ในด้านลบ โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำต้องมีระบบป้องกัน ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน รวมถึง
การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการสอดส่องพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาผู้เรยีนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบคุคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไป 
สู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education) 
 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่ 

100 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 90.50 

3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 92.24 

4.ร้อยละ 97 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน ผ่านในระดับดีขึ้นไป  ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

89.75 

5.ร้อยละ 95 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร มีผลการประเมินการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน  ผ่านในระดับดีขึ้นไป  ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

89.05 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็น
ด้าน 

 

 - การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 100 

 - การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 83.38 

 - การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  83.38 

7. ร้อยละ ของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

89.44 

8. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 97.82 

9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 100 

10. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจำนวน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 
 

 

11. คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติขั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
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กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

          

 

12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   

 

13. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

100 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

100 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(IS: Independent Study) 

100 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

 17. ร้อยละ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมินการอ่าน    
การคิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

89.75 

18. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมินการอ่าน การคิด
วิเคราะห์และการเขียน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

89.05 

19 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน นร.
จบ ป.6 และ ม.3 รวม ดีมากขึ้นไป >ร้อยละ 80 ,ดีเยี่ยม >ร้อยละ 50) 

ดีขึ้นไปร้อยละ 89.66 

ดีเยี่ยมร้อยละ37.20 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข 
 20. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 99.34 
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กลยุทธ ์
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

21.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

100 

22. ร้อยละ 65  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไป (มฐ.3) 

67.21 

 
สรุปผลการพัฒนาด้านปฐมวัย 
 สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 121 โรงเรียน ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 3,614 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการคุณภาพ ระดับ 3 ทุกด้าน จำนวน 3,273 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.56  และผลการประเมนิพัฒนาการเดก็
ปฐมวัย(ช้ันอนุบาล 1- 3) รวมจำนวน 7,935 คน ผลจำแนกรายช้ันดังนี้ 
 

ระดับชั้น 

จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผู้เรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  
จำแนกรายด้าน (คน) 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

อนุบาล 1 1,037 989 95.37 967 93.25 961 95.15 937 90.36 
อนุบาล 2 3,284 2,992 91.11 3,101 94.43 3,125 95.16 2,908 88.55 
อนุบาล 3  3,614 3,428 94.85 3,463 95.82 3,466 95.90 3,301 91.34 

รวม 7,935 7,409 93.78 7,531 94.50 7,552 95.40 7,146 90.08 
  

 จากตาราง ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1 – 3) โดยรวมพบว่า ผล
การประเมินพัฒนาการด้านสังคมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 95.40 รองลงมาด้านอารมณ์จิตใจ ร้อยละ 94.50  ด้าน
ร่างกาย ร้อยละ 93.78 และ ด้านสติปัญญาต่ำสุด ร้อยละ 90.08 
 

สรุปผลการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
➲ สรุปผลการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม (เพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.18 เป้าหมายเพิ่มร้อยละ 3) ส่วนรายด้าน 
เพิ่มขึ้นด้านคำนวณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.03  และ ด้านเหตุผล เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.74 ส่วนด้านภาษาลดลงเล็กน้อย 
(ร้อยละ – 0.24)  
 

                      
 
 เมื ่อเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (NT) ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3                  
ปีการศ ึกษา 2561 ระหว ่างระด ับสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษานครปฐม เขต 1                           
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมและรายด้านสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสูงกว่าระดับประเทศด้านความสามารถด้านภาษา และด้านคำนวณ ส่วนด้านเหตุผล 
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเล็กน้อย  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ด้านภาษา จำนวน 2 คน โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  ด้าน
คำนวณ จำนวน 7 คน บ้านดอนซาก บ้านลำพยา บ้านอ้อกระทิง ประถมฐานบินกำแพงแสน นิยมธรรม วัดพระ
ปฐมเจดีย์ อนุบาลนครปฐม  ด้านเหตุผลไม่มีคะแนนเต็ม 100 
 เปรียบเทียบคะแนนร้อยละของนักเรียนจากการทดสอบ NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 และ 2561 

 
                จากตารางพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีผลการทดสอบ NT คะแนน
มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ในด้านคำนวณเพิ่มข้ึนสูงสุด ร้อยละ 10.86 รองลงไปได้แก่ 
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ด้านเหตุผล เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.62 ส่วน ส่วนด้านภาษามีผู้สอบได้มากกว่าร้อยละ 50 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 
1.71 ทั้งนี้ในภาพรวมเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.65 
การใช้นวัตกรรม บันได 6 ขั้น สู่ความสำเร็จเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 

 
 
 
 ขั้นที่ 1  เราอยู่จุดไหน :  วิเคราะห์ผลการสอบ O-
NET เทียบเคียงค่าเฉลี่ยระดับประเทศ วิเคราะห์
แนวโน้ม 3 ปีการศึกษา เพื ่อให้รู ้จุดที่ตนเองอยู่   
จุดเด่น และจุดบกพร่อง 

   ข้ันที่ 2  รู้เขารู้เรา : พินิจ พิเคราะห์โครงสร้าง และรูปแบบข้อสอบ O-NET  
      ข้ันที่ 3  ลับคมครู : ส่งเสริมพัฒนาครูให้เช่ียวชาญในการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้ตรงจุด 
      ข้ันที่ 4  สู่ฝันนวัตกรรมครู : รวมกลุ่มครูเพื่อรวบรวมนวัตกรรมในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ 
O-NET  

ข้ันที่ 5  ติดตาม ปรับปรุง : นิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
   ข้ันที่ 6  ยกย่องเชิดชู : สร้างขวัญกำลังใจให้โรงเรียน และครูที่ร่วมกันยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 

1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

                   
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ใน 4 วิชา
พบว่า ค่าเฉลี ่ยระดับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวม เพิ ่มขึ ้นจาก              
ป ีการศ ึกษา 2560 ร ้อยละ 2.59  (เป ้าหมายกำหนดเพิ ่มข ึ ้น ร ้อยละ 3) เม ื ่อพิจารณาเป ็นรายวิชา                
พบว่าเพิ่มขึ้น 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ ตามลำดับ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ 
ลดลงเล็กน้อย (ร้อยละ -0.44)   
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เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561  ระดับ
ต่าง ๆ พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สูงกว่า ระดับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประเทศในทุกวิชา และในภาพรวม ทั้งนี้           มี
นักเรียนได้คะแนนเต็ม(100 คะแนน) ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 34 คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 คน 

ตารางเปรียบเทียนนักเรียนที่มีผลทดสอบมากกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ชั้น ป.6 
(เป้าหมายร้อยละ 5) 

 
 
 

วิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจาก 
ปี กศ.2560 

 
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกวา่ร้อยละ 50  

 
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกวา่ร้อยละ 50  

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 3,602 2,557 70.99 3,578 1,631 45.58 +25.41 
วิทยาศาสตร ์ 3,602 838 23.26 3,578 794 22.19 + 1.07 
คณิตศาสตร์ 3,602 1,086 30.15 3,577 962 26.89 + 3.26 
ภาษาอังกฤษ 3,602 867 24.07 3,578 827 23.11 + 0.96 

นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ โดยวิชาภาษาไทยจำนวนนักเรียนได้
คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มข้ึนสูงสุด ร้อยละ 25.41 

 

 

 

  

ภาษาไทย
คณติศาสต

ร์
วทิยาศาสต

ร์
ภาษาอังกฤ

ษ
รวมเฉลีย่

นฐ.1 57.87 39.74 41.01 39.95 44.64

สพฐ 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14

ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 43.14
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561ใน 

4 วิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมเพิ่มข้ึน จากปี
การศึกษา 2560 ร้อยละ 2.51  โดย วิชาภาษาไทยค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.47  วิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
3.38  วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มข้ึน 2.50 ตามลำดับ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย  

 

 

เมื่อเปรียบเทียบผล  O-NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผล O-NET ของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต  
1  ต่ำกว่าค่าเฉลี ่ยในระดับ สพฐ. และระดับประเทศในทุกวิชา และเมื่อจัดอันดับ พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
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ตารางเปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลทดสอบฯมากกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560และ 2561 ชั้น ม.3 
 
 
 

วิชา 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น/ลดลงจาก 
ปี กศ.2560 

 
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกวา่ร้อยละ 50 

 
เข้าสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลการทดสอบ 
มากกวา่ร้อยละ 50 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 568 298 52.46 459 183 39.87 + 12.59 
วิทยาศาสตร ์ 568 31 5.46 455 11 2.42 + 3.04 
คณิตศาสตร์ 568 10 1.76 459 7 1.53 + 0.23 
ภาษาอังกฤษ 568 6 1.06 459 3 0.66 +0.40 

 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระ 

 โดยสรุป ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ การพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสถานศึกษา มีผลด้านคุณภาพ ในด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจากการประเมินด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2561 แม้ว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน และสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และ ระดับสพฐ. แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (เพิ่มข้ึนร้อยละ 3)  โดยค่าเฉลี่ยรายวิชาส่วน
ใหญ่ ต่ำกว่า ร้อยละ 50 โดยผล NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความสามารถด้านเหตุผลค่าเฉลี่ยต่ำสุด ส่วนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่  3 (ผล O-NET)  มีเพียงวิชาภาษาไทยที่คะแนนมากกว่าร้อยละ 50  
จำต้องเร่งพัฒนาโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนนักเรียนรายบุคคลที่สูง
กว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา ที่จะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนด้วย      ในด้านการอ่าน การเขียน ยังมีนักเรียนจำนวนหนึง่
ที่มีผลการอ่านไม่บรรลุเป้าหมาย จำเป็นต้องเร่งพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

     ในด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนบางส่วนขาดความสนใจในกิจกรรมที่ฝึก
การคิดวิเคราะห์ หรือการเรียนที่เน้นกระบวนการคิด ครูบางคนยังไม่จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด ควรมี
การส่งเสริมพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และความสามารถตามมาตรฐานของ 
สพฐ. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีเอกสาร/สื่อการสอน /เครื่องมือวัดผลที่เน้นการคิดสะท้อนตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร ควรจัดทำและเผยแพร่คลังความรู้/แบบฝึกทักษะที่เน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากยิ่งข้ึน 

     ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ PISA สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ยังพบว่า
นักเรียนขาดพื้นฐานความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขยาย
โอกาสบางแห่งขาดครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ควรพัฒนาครู และ นักเรียนทั้งในด้านวิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และน่าสนใจ ผสมผสานกับ สื่อการเรียนรู้ทีหลากหลาย และจัดทำ
คลังข้อสอบในแนว PISA ที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย 

 ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่าครูส่วนใหญ่ยังยึดติดกับเนื้อหามากกว่ากระบวนการสอน อาจ
ส่งผลต่อการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

     การจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning พบว่า สถานศึกษาบางแห่งขาดความเข้าใจในการ
นำหลักสูตรสู่การเรียนการสอนอย่างแท้จริง ทำให้กระบวนการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรสู่การปฏิบัติยัง
ไม่สะท้อนมาตรฐานและตัวช้ีวัดเท่าที่ควร  ครูผู้สอนบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ Active Learning ควร
พัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning ในกลุ่มสาระ
หลัก รวมทั้งมีการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรให้สะท้อนมาตรฐานและตัวชี ้วัดของหลักสูตรเพื ่อการ
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พัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและครูผู้สอนเห็นความสำคัญ
ของการเตรียมความพร้อมของระบบสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้ตลอดจนเครอืข่ายเทคโนโลยี
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

1. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพใน

การปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
100 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  

100 

3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital 
Technology  

n/a 

4. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 100 

5. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  100 

6. จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติขึ้นไป มากกว่า 10 รางวัลขึ้นไป 

n/a 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1.ควรมีกรอบทิศทางและแนวทางที ่ช ัดเจนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
อย่างเป็นระบบ ที ่ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อส่งเสริม พัฒนาและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.ควรมีการสานต่อและมีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

3.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรนำการบริหารด้วยกระบวนการ PDCA 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการ บริหารงานอย่างต่อเนื่องในการติดตาม ปรับปรุงพัฒนา ให้โครงการ/
กิจกรรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4. การกำหนดเป้าหมายหรือนโยบายในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทกุ
ตำแหน่งทุกระดับควรกำหนดตามความต้องการ ความจำเป็นของผู้เข้ารับการพัฒนาอย่างแท้จริง  

5. ควรกำหนดแผนพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
นโยบายของหน่วยงาในสังกัดทุกระดับ และเป็นไปตามความจำเป็นของผู้เข้ารับการพัฒนา 

6. ควรมีเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดบั เพื่อใหก้ารพฒันาเกิด
ความยั่งยืนและต่อเนือ่ง 
 7. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วย
ระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personals  Enhancement Based on Mission and 
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Functional Areas as Majors ภายใต้สโลแกน “ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา” โดยมีเป้าหมายเป็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพฐ. ในทุกสายงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามต้องการ พบว่าครูสมั ครเข้ารับการ
พัฒนาแล้วไม่เข้าพัฒนาผ่านระบบตามกำหนดการอบรมพัฒนาที่หลักสูตรกำหนดส่งผลให้ตัดสิทธิ์การรบัการ
พัฒนาของคนอื่น เนื่องจากหลักสูตรกำหนดให้แต่ละ สพป.มีผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาโดยรวมทุกหลักสูตรไม่
เกิน 100 ราย และพบว่า ก.ค.ศ.ยังไม่รับการหลักสูตรดังกล่าวเพื่อใช้ในนับช่ัวโมงในการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอยา่งท่ัวถึงและเท่าเทียม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

1. (เพิ่ม) โอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 1. สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ป ีเพิ่มขึ้น 

   ปีการศึกษา 2561 = 52.36 (8,019/15,315) 
   ปีการศึกษา 2561 = 86.90 (12,460/14,339) 

86.90 

2. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
เพิ่มขึ้น (ประถมศึกษาปีที่ 1) 

100 

3. ร้อยละ 92.00 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้ร ับโอกาสในการศึกษาต่อขั้น
พื้นฐานเพิ่มขึ้น 

90.30 

4. อัตราการออกกลางคันลดลง  

 - ระดับประถมศึกษา (19/23,384) ร้อยละ 0.08 

 - ระดับมัธยมตอนต้น (19/2,302) ร้อยละ 0.82 

5.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  

100 

6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ร้อยละ80 ขึ้นไป 
  - ผู้พิการ (1,869/1}967) = 95.02 
  - ผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ 100  
  - ผู้มีความสามารถพิเศษ  

 
 

ร้อยละ 95.05 
        ร้อยละ 100 
        ร้อยละ 100 

7. ร้อยละ 90 ของผู ้เร ียนมีผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามเกณฑ์
มาตรฐานแต่ละด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

73.30 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 97.82 

9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ที่ใช้ Digital Technology เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ 

100 

10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 
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     อัตราการเข้าเรียน ของจำนวนประชากรตอ่จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

               การจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาที่พบข้อมูลอัตราการเข้าเรียนที่มากกว่าร้อยละ 100 อาจ
เนื่องมาจากมีประชากรต่างพื้นที่ได้มาเข้าเรียนในพื้นที่ของนครปฐม เขต 1 รวมทั้งผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยอีก
จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากค่านิยมในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในเมืองที่มีคุณภาพ เช่น โรงเรียน
อนุบาลนครปฐม เป็นต้น 
              ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
 1.ด้านการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน และ การออกกลางคัน เมื่อมีการติดตามนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
ตามเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พบว่า ยังมีประชากรวัยเรียนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่า ได้เข้า
เรียนที่ใด หน่วยงานและสถานศึกษาต้องจัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เฝ้าระวังอย่าให้มีเด็กตก
หล่นหรือขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ ่งในปีการศึกษา 2561 มีข้อมูลนักเรียนออกกลางคันเพิ ่มขึ ้นจากปี
การศึกษา 2560 จึงควรมีการวางแผนดำเนินการพัฒนาต่อยอดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน ขาดเรียนบ่อย หรือมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันมาเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 2. การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   
                  เด็กพิการ แม้ว่าทุกคนจะมีแผน IEP ทุกคน แต่พบว่าในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอน และพี่เลี้ยง
เด็กพิการ แต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ    ไม่เท่ากัน 
บางโรงเรียนขาดครูที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิเศษเรียนรวม  ครูผู้สอน และ
พี่เลี้ยงเด็กพิการมีไม่ครบทุกโรงเรียน และบางโรงเรียนไม่ได้อยู่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเกลี่ยอัตรากำลังครู  ผู้มี
หน้าที่คัดกรองบางคนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองนักเรียนอย่างแท้จริง และไม่เห็นความสำคัญของ
การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และ ขาดการนิเทศติดตามอย่างเข้มข้นในการจัดการศึกษาของ
นักเรียนพิเศษเรียนรวมจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  จึงควรมีการจัดอบรมหลักสูตรผู้คัดกรองให้กับคุณครู
อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน  ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลในการจัดการศึกษานักเรียนพิเศษ
เรียนรวม   ควรจัดสรรงบประมาณในส่วนของการจัดการศึกษานักเรยีนพิเศษเรยีนรวมใหก้ับโรงเรียนตามความ
เหมาะสม  และควรมีครูประจำการตำแหน่งครูพิเศษทุกโรงเรียน 
 เด็กด้อยโอกาส โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความเข้าใจในเรื่องการคัดกรองนักเรียนยากจน และ 
ยากจนพิเศษไม่เท่าเทียมกัน อาจส่งผลให้มีนักเรียนยากจนบางคนเสียโอกาสในการได้รับการสนับสนุน รวมทั้ง 
โรงเรียนที่ระบุนักเรียนในโปรแกรม DMC เป็นนักเรียนยากจน แต่พบว่าในข้ันตอนการคัดกรองนักเรียนยากจน
ในระบบ CCT มีการดำเนินการคัดกรองไม่ครบ 100 % ทั้งนี ้อาจเนื ่องมาจากการวินิจฉัยในเบื้องต้นอาจ
คลาดเคลื่อน จึงควรมีการพัฒนาครูหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่คัดกรองนักเรียนยากจนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และสภาพที่แท้จริงของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อสามารถช่วยเหลือนักเรียน
ด้อยโอกาสได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

จ ำนวน
ประชำกร สพฐ. เอกชน เทศบำล สำธิต พระปริยัติธรรม รวม สพฐ. เอกชน เทศบำล สำธิต พระปริยัติธรรม รวม

3 - 5 ปี 14,339   7,566   2,919   1,614   361     -       12,460 52.77   38.58   55.29   22.37   -        86.90   
6 - 11 ปี 30,854   22,750 5,943   3,337   753     -       32,783 73.73   26.12   56.15   22.57   -        106.25 
12 - 14 ปี 16,422   14,541 978     1,504   1,114   19 18,156 88.55   6.73     153.78 74.07   1.71      110.56 

รวม 61,615   44,857 9,840   6,455   2,228   19        63,399 72.80   21.94   65.60   34.52   0.85      102.90 

จ ำนวนนักเรียน (ในระบบโรงเรียน)
ประชำกรวัยเรียน

อัตรำกำรเข้ำเรียน
กลุ่มอำยุ

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562
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         เด็กที ่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนขาดความรู ้ ความเข้าใจในเรื ่องการคัดกรองผู้ท ี ่มี
ความสามารถพิเศษ  ทำให้อาจเสียโอกาสในการรับการสนับสนุนเพื่อให้สามารถพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึง 
ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดกรองค้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทั้ง 10 ประเภท และควร
ส่งเสริมให้มีเวทีการแข่งขันและรางวัลมากขึ้น 

3. การพัฒนาด้านสุขภาวะของนักเรียน ควรส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลโรงเรียนเพื่อจัดหา
อาหารกลางวันที่มีคุณภาพและเพียงพอกับนักเรียน และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการ 
จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
99.18 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพ ื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Environmental 
Education Sustainable Development: EESD) 

100 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา 

100 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจสอดคล้องกับหลัก 
Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 

100 

 
ปญัหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ 
ปัจจุบันมีปัญหาฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  ในบริเวณกว้าง โดยเฉพาะกรุงเทพ

และปริมณฑล พื้นที่จังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนและประชาชน 
จึงควรรณรงค์ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และโรงเรียน
คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) โครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการพลังงานในสถานศึกษา ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งขยาย
ผลการดำเนินงานจากโรงเรียนสู่ครอบครัวนักเรียน เพื่อให้เกิดการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในครัวเรือน
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต เกิดความตระหนัก
ถึงความสำคัญของพลังงาน  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ ์                                    ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสง่รายงานการประเมินตนเอง (Self – 
Assessment Report SAR) ร้อยละ 100 ภายในเวลาทีก่ำหนด และมผีลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวมระดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 100 
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

100 

2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป (ระดับปฐมวัย 
และ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ยังไม่ประเมิน 

3. ผลการประเมินการบรหิารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

ดีเยี่ยม 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA: Integrity & Transparency 
Assessment) ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

86.88 

5. ค่าคะแนนผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KRS)  4.6696 

6. ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ARS) ของของ สพป.นครปฐม เขต 1 ดีเยี่ยม 

7. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

100 

8. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาใช้วิจ ัยนวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีในการบริหาร 

100 

9. ผลงานซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงผลการดำเนินงานทีบ่รรลุเป้าหมาย ประสบ
ความสำเรจ็ตามภารกจิ แสดงถึงประสทิธิภาพในการบริหารจัดการและเป็น
แบบอย่างได้อย่างน้อย 1 ช้ินงาน 5 กลุ่ม/หน่วย ข้ึนไป 

2 ช้ิน 

10. ร้อยละของครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป 99.60 

11. ร้อยละ 70 ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป 48.76 

2. สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 

  
 

12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

100 

13. ร้อยละ 90 ของผู ้ร ับริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจใน       
การบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง การให้บริการระดับมากข้ึนไป 

93.55 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ครบทั้ง 4 ด้าน 

100 

3. สร้างความเข้มแข็งใหส้ถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ มอีิสระ  



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563–2565) 
   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 28 
 

กลยุทธ ์                                    ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

นำไปสู่การกระจายอำนาจ 4 ด้าน 

 15. ร ้อยละ 80 ของสถานศึกษามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน (มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน/ปฐมวัย) และพัฒนาสู่ระดับสากล 

100 

16. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 

100 

17. โรงเรียนขนาดเลก็มจีำนวนลดลงจากปีทีผ่่านมา 2 แห่ง 

18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเลก็มผีลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

100 

 
➲ การบรหิารงบประมาณประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

 
หมายเหตุ : การบริหารงบประมาณ นับรวมการเบิกจ่ายและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (PO) ด้วย 

    

สรุปกำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2562

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ

1 งบบุคลากร 2,826,271.00    2,518,909.33    89.12 307,361.67  10.88

2 งบด าเนินงาน 73,085,611.00   72,630,772.32   99.38 454,838.68  0.62

3 งบลงทุน 46,625,180.00   46,447,832.00   99.62 177,348.00  0.38

  - ค่าครุภัณฑ์ 5,720,980.00    5,658,171.00    98.90 62,809.00   1.10

  - ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 40,904,200.00   40,789,661.00   99.72 114,539.00  0.28

4 งบเงินอุดหนุน 132,009,804.00 131,980,509.00 99.98 29,295.00   0.02

5 งบรายจ่ายอ่ืน -                -                -    -            

254,546,866.00 253,578,022.65 99.62 968,843.35 0.38ภำพรวม

หน่วย : บาท

ท่ี หมวดรำยจ่ำย ยอดจัดสรร(โอน)
เบิกจ่ำย/PO คงเหลือ



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563–2565) 
   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 29 
 

 โดยสรุป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 บริหารงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมจำนวน 254,546,866 บาท เบิกจ่าย(รวมจำนวนที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อม
ปี(PO)) ทั้งสิ้น 253,578,022.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.62 คงเหลือ 968,843.35  ทั้งนี้เป็นยอดเบิกจ่ายจริง  
227,794308.65 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายรวม 99.58 กันไว้เบิกเหลื่อมปี(PO) ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 
2562 จำนวน 25,783,714 บาท จำแนกเป็น เป็นงบดำเนินงาน 3,778,314 บาท  และงบลงทุน จำนวน 
22,055,400 บาท 
 เมื่อพิจารณางบประมาณคงเหลือ 968,843.35  เป็นงบบุคลากร จำนวน 307,361.67 บาท  งบ
ดำเนินงาน มีคงเหลือ 454,838,.68 บาท ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่คงเหลือจากแผนงานบูรณาการฯ ซึ่งต้อง
บริหารงบประมาณตามวัตถุประสงค์ เหลือจ่ายต้องส่งคืน ส่วนงบลงทุน คงเหลือ จำนวน 177,348.00 บาท ซึ่ง
ส่วนใหญ่คงเหลือจากรายการจัดสรรงบประมาณใกล้สิ้นปีงบประมาณเพื่อปรับปรุงซอ่มแซมโรงเรียนบ้านคลอง
ตัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินการขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายได้ทัน 
  
 

-             ผลการดำเนินตามนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” 
-         ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

                             
ประกอบด้วยนโยบาย 3 ประการ 

ห้องเรียนคุณภาพ 

ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า 
มีสถานศึกษาที่สมัครร่วมประเมินห้องเรียนคุณภาพช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งสิ้น 1,012 
ห้อง จากห้องเรียนทั้งสิ้น 1,082 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 93.53  ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับดีข้ึนไป มี
จำนวน 1,012 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ของห้องเรียนที่ขอรับการประเมินทั้งหมด  โดยพบว่าห้องเรียน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.21 มีคุณภาพอยู่ระดับ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563–2565) 
   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 30 
 

      ผลการจัดระดับคุณภาพของโรงเรียนโดยพิจารณาจากห้องเรียนคุณภาพ  

ระดับคุณภาพ 
มีห้องเรียนคุณภาพ 

ระดับ ดีเยี่ยม 
จำนวนโรงเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนโรงเรียน

คุณภาพ 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 121 54 44.63 
ดีมาก ร้อยละ 70 -79 121 5 4.13 

ดี ร้อยละ 60 - 69 121 28 23.14 
รวม  121 87 71.90 

    ผลการจัดระดับโรงเรียนพิจารณาจากห้องเรียนคุณภาพ ที ่ได้รางวัลโรงเรียนคุณภาพ  ระดับดี 
จำนวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.14 ระดับดีมาก จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.13 และระดับดี
เยี่ยม 54 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.63 สรุปมีรางวัลโรงเรียนคุณภาพ(ที่ประเมินจากห้องเรียนคุณภาพ)ระดับ
ดี ดีมาก และดีเยี่ยม รวมทั้งสิ้น 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.90 ของโรงเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนรางวัล
ห้องเรียนคุณภาพระดับดีมากข้ึนไป จำนวน 59 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.76 (ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย
กำหนด ร้อยละ 70) 

 
    

โรงเรียนคุณภาพ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคณุภาพ 

 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ปี 2561 ปี 2562 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
     ตัวบ่งช้ีที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
         ประเด็นการพิจารณาท่ี 1  ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
         ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

        ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

        ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

ดีเย่ียม ดีมาก 

        ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การนำผลการดำเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
          ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ  ดีเย่ียม - 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563–2565) 
   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 31 
 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ปี 2561 ปี 2562 
สามารถเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
         ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) 

ดีเย่ียม ดีเย่ียม 

          ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การสง่เสริม สนับสนนุ ใหม้ีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย  
เพื่อให้บุคลากรมโีอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ดีเย่ียม - 

         ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้
กระบวนการวิจัย 

ดีเย่ียม - 

    ตัวบ่งช้ีที่ 3 : การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
         ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดีเย่ียม - 
           ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานขององค์คณะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ดีเย่ียม - 

         ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ
บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

ดีมาก ดีเย่ียม 

         ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ดีมาก ดีเย่ียม 
สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 1 ดีเยียม ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
    ตัวบ่งช้ีที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
          ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถ่ิน
และสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 

ดีเย่ียม - 

        ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและความต้องการของสถานศึกษา 
         ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 สง่เสริม สนับสนนุสถานศึกษาให้จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ                                

ดีมาก - 

         ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง              

ดีเย่ียม - 

         ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผลและนำผลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ดีเย่ียม - 

         ประเด็นการพิจารณา 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีมาก ดีเย่ียม 

         ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 จัดทำวิจัย ส่งเสริมการวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ ดีมาก - 
         ประเด็นการพิจารณาท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ดีมาก - 

         ประเด็นการพิจารณาท่ี 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา รวมท้ังเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                             

ดีเย่ียม - 

   ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
        ประเดน็การพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใชง้บประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และ
ความต้องการ 

ดีมาก ดีเย่ียม 

        ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ ดีมาก - 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ ดีเย่ียม - 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ ดีเย่ียม - 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ดี ดี 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
ปัญหาและความต้องการ 

ดีมาก - 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ปี 2561 ปี 2562 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ดี - 

        ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความ
เป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ดี ดี 

        ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดีมาก - 
    ตัวบ่งช้ีที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดทำสำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียน ดีเย่ียม - 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การดูแลอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม ดีมาก - 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ดีมาก - 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน ดีเย่ียม - 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีมาก - 
        ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดีมาก - 
   ตัวบ่งช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดีเยี่ยม ดีมาก 
         ประเด็นการพิจารณา  การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจ
หลัก 4 ด้าน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ดีเย่ียม ดีมาก 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
      ตัวบ่งช้ีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ดีมาก ดี 
      ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

              2.1 ระดับปฐมวัย ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
              2.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดีมาก ดีเย่ียม 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
          ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 

ดีเย่ียม - 

          ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT)  

ดีเย่ียม ดีมาก 

          ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test  : O-NET ) 

ดี - 

           ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  

                   4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
                   4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดีเย่ียม ดีเย่ียม 
           ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551    

ดีเย่ียม - 

          ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ดีเย่ียม - 

          ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับ ดีมาก - 
       ตัวบ่งช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่าเทียมกัน  
ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ดีมาก ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ปี 2561 ปี 2562 
           ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 จำนวนประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ดีเย่ียม - 

             ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง ดีเย่ียม - 
             ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนของผูเ้รียนท่ีจบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  และมัธยมศึกษาปีท่ี 6                

ดีเย่ียม - 

           ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

- ดีเย่ียม 

      4.1 เด็กพิการเรียนรวม ดีเย่ียม ดีมาก 
      4.2 เด็กด้อยโอกาส n/a ดีมาก 
      4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดี ดีเย่ียม 

       ตัวบ่งช้ีที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

พอใช้ พอใช้ 

       ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีเย่ียม 

(337.50) 
ลำดับท่ี 5 
จาก 225 

เขต 

ดีเย่ียม 
(198.5 
จาก 

225.50
คะแนน) 
ลำดับ..... 

 
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                                ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS) 
                               สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 
 

นโยบาย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 5.00 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 4 สถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และ       
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเย่ียม 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.78 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

5 ดีเย่ียม 

ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน   
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 19.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเย่ียม 
     ตัวช้ีวัดย่อยที่ 19.2 ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 5 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห์ 4 ดีมาก 

ประเมินผลตามระดับคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีสองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 

4 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดที่ 27 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  

                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 27.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 5 ดีเย่ียม 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 27.2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเย่ียม 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 27.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ประเมิน  
ตัวช้ีวัดที่ 30 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม       การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

5 ดีเย่ียม 

ตัวช้ีวัดที่ 35 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

5 ดีเย่ียม 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเย่ียม 
ตัวชีวัดที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเย่ียม 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3.71 ดีมาก 

ตัวช้ีวัด 54 ร้อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา   
              ตัวช้ีวัดย่อยที่ 54.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
              ตัวช้ีวัดย่อยที่ 54.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเย่ียม 
              ตัวช้ีวัดย่อยที่ 54.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 55 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน   
              ตัวช้ีวัดย่อยที่ 55.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 1 ปรับปรุง 
              ตัวช้ีวัดย่อยที่ 55.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. และ สพม.) 1 ปรับปรุง 
              ตัวช้ีวัดย่อยที่ 55.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะ สพม.) ไม่ประเมิน  

 

นโยบาย/ตัวช้ีวัด ระดับ 
คุณภาพ 

คำอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 59 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 
                  ตัวช้ีวัดย่อยที่ 59.1 ระดับปฐมวัย (เฉพาะ สพป.) 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

                 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 59.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพป.และ สพม.) 5 ดีเย่ียม 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4.33 ดีเย่ียม 
ตัวช้ีวัดที่ 69 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
                 มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5 ดีเย่ียม 

ตัวช้ีวัดที่ 78 โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 78.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
                ตัวช้ีวัดย่อยที่ 78.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.57 ดีเย่ียม 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

นโยบาย/ตัวช้ีวัด ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการ 
ประเมิน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง       
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

80 100.00 บรรลุ 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฯ 

 
80 

 
100.00 

 
บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ผู้เรียนและพื้นท่ี 
ตัวช้ีวัดที่ 21 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เร่ือง
การอ่าน (Reading Literacy) 

80 100.00 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 22 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เร่ือง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 

80 83.38 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เร่ือง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

80 83.38 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 97.82 ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 100 99.91 ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 80 100.00 บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ข้ัน (IS: Independent Study) 100 100.00 บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 33 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100.00 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 34 ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 60 99.34 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 36 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย ลดลง ลดลง
2.22% 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 38 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

80 99.18 บรรลุ 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
ตัวช้ีวัดที่ 52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 80 100.00 บรรลุ 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

   

ตัวช้ีวัดที่ 57 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100.00 บรรลุ 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
ตัวช้ีวัดที่ 75 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ มีรูปแบบ มีรูปแบบ บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 77 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง ลดลง ลดลง บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100.00 บรรลุ 

 

ประเมินผลเทียบค่าเป้าหมาย 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563–2565) 
   

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 36 
 

 
  3.2 ระดบัคุณภาพของผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ARS) ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   ผล ระดับดีมาก ค่าคะแนน 2.86 
    

 
 

 โดยสรปุ ผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการของ สพฐ.ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 พัฒนาโดยรวมระดบัดีเยี่ยม และ ตัวช้ีวัดส่วนใหญ่บรรลเุป้าหมาย มี เพียง 2 ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

โดยสรุป ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน และผลการประเมินผู ้บริหารองค์การ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ค่าคะแนนรวม 4.46696  หรือคิดเป็นร้อยละ 89.34 
ค่าคะแนนอยู่ใน ระดับมาตรฐานขั้นสูง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ต้อง
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบ ัติราชการเพื ่อให้ได้ค่าคะแนน ในระดับคุณภาพ  ทั ้งนี ่ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.68997 ระดับ คุณภาพ ทั้ง 3 องค์ประกอบ 

รำยกำรประเมิน คะแนน คะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก

 องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภำพในกำรด้ำเนินงำนตำมภำรกิจพื นฐำนฯ (Function Base) (น ้ำหนัก 14.2857) 4.6852 0.70278
     1.1 ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนรำยบุคคล (น ้ำหนัก 4.7619) 4.2856 0.21428
     1.2 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยจำก รำยงำน (IMD 2019) (น ้ำหนัก 0) - -
     1.3 ระดับคะแนนเฉล่ียผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั นพื นฐำน(O-NET) (น ้ำหนัก 4.7619) 4.77 0.2385
     1.4 ร้อยละควำมส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลบุคลำกรด้วยระบบEMIS (น ้ำหนัก 4.7619) 5 0.25
 องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภำพในกำรด้ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วนฯ  
     (Agenda Base) (น ้ำหนัก 0)

- 0

     (ยกเลิกตัวชี วัด)2.1 โครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร (น ้ำหนัก 0) - -
     2.2 ร้อยละกำรชี แจงประเด็นส้ำคัญท่ีทันต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำมี) (น ้ำหนัก 0) - -
 องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภำพในกำรด้ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื นท่ี/ท้องถ่ินฯ(Area Base) (น ้ำหนัก 0) - 0
 องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมฯ (Innovation Base) (น ้ำหนัก 0) - 0
     4.1 ควำมส้ำเร็จของกำรลดขั นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรในคู่มือส้ำหรับประชำชนของส่วนรำชกำร (น ้ำหนัก 0) - -

 องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรท่ีมีควำมส้ำคัญเชิงยุทธศำสตร์ฯ (Poteantial Base) (น ้ำหนัก 0) - 0

     5.1 กำรประเมินผลส้ำเร็จของกำรด้ำเนินกำรขับเคล่ือนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส่วนรำชกำร (น ้ำหนัก 0) - -

 กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (น ้ำหนัก 80.9524) 4.42845 3.76418
     6.1 กำรลดพลังงำน (น ้ำหนัก 9.5238) 5 0.5
     6.2 มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ (น ้ำหนัก 4.762) 5 0.25
     6.3 กำรประหยัดงบประมำณ : ระดับควำมส้ำเร็จของกำรจัดท้ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น ้ำหนัก 4.7619) 5 0.25
     6.4 กำรก้ำกับดูแลกำรทุจริต (น ้ำหนัก 4.7619) 4 0.2
     6.5 ภำวะผู้น้ำ (มำตรฐำนเขตฯ มำตรฐำนท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ตัวบ่งชี ท่ี 1 กำรบริหำร
           จัดกำรท่ีดี) (น ้ำหนัก 4.7619)

5 0.25

     6.6 ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำร (น ้ำหนัก 14.2857) 5 0.75
     6.7 กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำร (น ้ำหนัก 0) - -
          6.7.1 กำรใช้ระบบ Video Conference (น ้ำหนัก 9.5238) 3.5 0.35
          6.7.2 ควำมม่ันคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) (น ้ำหนัก 4.7619) 5 0.25
     6.8 กำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในองค์กำร (น ้ำหนัก 19.0476) 3.7934 0.75868
     6.9 กำรเสริมสร้ำงขวัญก้ำลังใจ/กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ (น ้ำหนัก 4.7619) 4.11 0.2055
     6.10 กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน (น ้ำหนัก 0) - -

รวม ( น ้ำหนัก 95.2381) 4.46696

       ระดับมำตรฐำนขั นต้่ำ
       ระดับต้องปรับปรุง

สรุปผลกำรประเมินส่วนรำชกำร

ค่ำคะแนนเฉล่ียแบบถ่วงน ้ำหนัก เท่ำกับ 4.46696

       ระดับคุณภำพ
       ระดับมำตรฐำนขั นสูง (89.34)
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 งบประมาณ 2562  
ตัวชี้วดั

ที ่
ประเด็นตัวชี้วดั คะแนน

ประเทศ 
สพป.นครปฐม เขต 1 คะแนนเขต

ตรวจฯที่ 4 คะแนน ระดับ ผล รวมคะแนน 
ตามผู้ใหข้้อมูล 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.46 89.49 A ผ่าน IIT   
2 การใช้งบประมาณ 87.65 77.13 B ไม่ผ่าน IIT   
3 การใช้อำนาจ 93.45 83.57 B ไม่ผ่าน IIT 24.35 - 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 90.63 76.40 B ไม่ผ่าน IIT   
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.71 79.22 B ไม่ผ่าน IIT   
6 คุณภาพการดำเนินงาน 92.61 95.24 AA ผ่าน EIT   
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.34 88.70 A ผ่าน EIT 27.06 - 
8 การปร ับปร ุ ง ระบบการ

ทำงาน 
85.02 86.66 A ผ่าน EIT   

9 ก า ร ก า ร เ ป ิ ด เ ผยข ้ อมู ล 
ปรับปรุงระบบการทำงาน 

85.84 91.21 A ผ่าน OIT 35.47 - 

10 การป้องกันการทุจริต 73.50 86.16 A ผ่าน OIT   
 คะแนนเฉลี่ย 85.58 86.88 A - - 86.88 87.28 

 

สรุป ผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พ.ศ. 2558 – 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA ลำดับท่ี 
2558 71.40  - - - 
2559 79.68  เพิ่มข้ึน + 8.28 - 
2560 82.54  เพิ่มข้ึน +2.86 129 
2561 82.43  ลดลง - .11 139 
2562 86.88 เพิ่มข้ึน +4.45 98 

ข้อมูลอ้างอิงจาก      http://www.uprightschool.net/ 

           โดยสรุป ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แต่ก็ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป ทั้งนี้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการดำเนินงานที่มีค่าคะแนน
ค่อนข้างต่ำเป ็นการประเมินแบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ซึ่งพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า
ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี) 

http://www.uprightschool.net/
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ประเมินตัวชี้วัดประเด็นการใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต มีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำ (คะแนนระดับ B น้อยกว่าร้อยละ 80) หน่วยงานจึงควรมีกจิกรรม
เสริมพลังอำนาจ การสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนการปรับปรุงการกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่น ศรัทธาให้กับบุคลากรภายในองค์การในด้านดังกล่าวให้สูงข้ึน 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษา (SWOT Analysis)                     
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีมีคุณภาพตัง้กระจาย 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถบริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
และทุกกลุ่ม (โรงเรียนมาตรฐานสากล , โรงเรียนในฝัน , 
โรงเรียนดีประจำตำบล , โรงเรียนประชารัฐ ฯลฯ) 
S2 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ที่เข้มแข็ง ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ภายนอกจาก สมศ.  
S3 มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาภายในองค์กร
ที่เข้มแข็ง ที่เอ้ือต่อการพฒันาการศึกษา  
S4 มีสื่อเทคโนโลยี digital platform ทีเ่พียงพอและ
ทันสมัย 
S5 มีงบประมาณเพยีงพอสำหรับบริหารจดัการ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา (งบสพฐ. , งบแลกเปา้ , งบพฒันา
จังหวดั , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , การระดมทุน
และทรัพยากร ฯลฯ) 
S6 ครูมีความรู้ด้านเทคโนโลย ีสามารถจัดการเรียนรู้
ด้วยช่องทางที่หลากหลาย   

S7  มีนโยบายและทิศทางการพฒันาที่ชดัเจนและ
ต่อเน่ือง (นครแหง่คณุภาพการศึกษา) 

S8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้มแข็ง  

S9 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแขง็
(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน , การสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม , การแนะแนว , การติดตามสอดส่องโดย
เจ้าหน้าทีค่วบคุมความประพฤตินักเรียน ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

W1 ผู้เรียนที่มีความต้องการพเิศษ ได้รับการพฒันาไม่เต็มตาม
ศักยภาพ เช่น ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ดนตรี  
W2 คุณภาพของผู้เรียนโดยรวมส่วนใหญย่งัตำ่กว่าเกณฑ์
(ร้อยละ 50) โดยเฉพาะกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  
W3 ผู้เรียนบางส่วนยงัมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และขาดจิตอาสา 
W4 ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนส่งผลให้มีเวลา 
ในการทบทวนพัฒนาผู้เรียนน้อยลง 
W5  ครูบางคนสอนวิชาที่ไม่ถนัด(ไม่ตรงสาขาที่จบ) สง่ผลต่อ
คุณภาพการศึกษา(ไม่สามารถสอนได้ครอบคลุมตัวชี้วดั) 
W6 ครูรุ่นใหม่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครู ไม่มีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู ขาดเทคนิคการถ่ายทอดสู่นักเรียน 
W7 ครูและผู้เรียนส่วนใหญ่มีปญัหาภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร(การสอนไม่มุ่งเน้นเร่ืองการสื่อสาร) 
W8 ส่ือ และเทคโนโลยีนำมาใช้จดัการเรียนการยงัไม่เต็มศักยภาพ  
เช่น ห้องปฏิบตัิการต่าง ๆ  
W9 กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นพบ
ความถนัดของตัวเอง  
W10 ขาดบคุลากรเฉพาะทางปฏิบัตงิานในหน่วยงานและ
สถานศึกษา (ด้านการเงิน, ด้านICT, การออกแบบ ,วิศวกร) 
W11 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน
ยังไม่เปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21  
W12 โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึ้นสง่ผลต่อการใช้
ทรัพยากรที่ไม่คุ้มคา่ และโอกาสในการเรียนรู้ของ 
นักเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 มีสถาบันการศึกษาทุกระดับทัง้ในระบบ นอกระบบ 
รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสงู กระจายใน
พื้นที่ เอ้ือต่อการสง่เสริมสนับสนุน ร่วมมือในการพฒันา
การศึกษาทุกด้านและทุกระดบั เพื่อจดัการเรียนการ
สอนได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน 
O2 มีแหลง่เรียนรู้ สถานประกอบการบางแหง่รองรับ
ผู้เรียนสายอาชีพในแต่ละระดับการศึกษาสง่เสริม 
ให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
O3 เครือขา่ยภายนอก หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคประชาชน 
ประชาสังคม ทุกภาคสว่น มีความเข้มแขง็และให้
ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาและให้การสนับสนุน
อย่างต่อเน่ือง 
O4 มีแหลง่เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภมิูปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย ด้านประวัตศิาสตร์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
O5 ความก้าวหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ 
การสื่อสารที่ทันสมัย ราคาถูก เขา้ถงึไดง้า่ย เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของครู ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสมรรถนะที่ต้องการ  
O6 มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการงบประมาณ 
สู่พื้นที่เอ้ือต่อการบริหารจดัการเพื่อพฒันาการศึกษา
ตามความต้องการจำเป็นของพื้นที่และสถานศึกษา 
 

T1 โครงสร้างประชากรลดลงต่อเน่ืองในอีก 10-15 ปี
ข้างหน้าส่งผลต่อการมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
T2 สภาพสังคมที่อ่อนแอ ครอบครัวแตกแยก   
T3 สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ส่งผลให้ผู้เรียน
บางส่วนอยู่ในภาวะกลุ่มเสีย่งมีปัญหาดา้นการเรียน  
มีการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และมีแนวโน้ม 
จะออกกลางคัน 
T4  นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย (การบริหาร 
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก , BBL ICU เป็นต้น) ส่งผลให้เกิด
การปฏิบตัิที่ไม่ต่อเน่ือง 
T5 ปัญหาชุมชนสุ่มเสีย่งยาเสพตดิ   
T6 ระบบการตดิตามงานของหน่วยเหนือการสัง่การซ้ำซ้อน
ไม่บูรณาการ 
T7 งบประมาณท่ีจัดสรรผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถึงโรงเรียน ไม่ทันต่อความต้องการ เช่น โครงการอาหาร
กลางวัน เป็นต้น 
T8 มีภาระงานเพิ่มเติมจากหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
T9 นโยบายในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นครู 
ไม่ตรงกับวิชาชีพ(ไม่มีใบประกอบวิชาชพีครู) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      บทที่ 2 
                   นโยบายที่เกีย่วข้อง 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 

   
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 42 
 

บทท่ี 2 

นโยบายที่เก่ียวข้อง 
ความเป็นมาและความสำคญั 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือการบริหาร ด้วยกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
(Strategy Management) ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การขับเคลื่อนกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล(การควบคุมกลยุทธ์)  ซึ่งกระบวนการวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับนโยบายและข้อกฎหมาย และระเบียบ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
บริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา สำหรับ
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  ดังนี ้

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 

ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560หมวด 5 หน้าที ่ของร ัฐ มาตรา 54  
บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 กำหนดว่า 
“ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 
บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  

ย ุทธศาสตร ์ชาต ิ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ ว ันท ี ่  8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและ
ทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) 
โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา
ชาติ วิสัยทัศน์  เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รบัการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ดังนี ้
  1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) 
มีตัวชี ้วัดที ่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ย
เพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบรกิารการศึกษาที่มคุีณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทยีม 
(Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย    
ในการศึกษา 15 เป็นต้น 
       3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)  มีตัวชี ้วัดที ่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน และคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร ่วมกับนานาชาติ (Programme for International 
Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงข้ึน เป็นต้น 
 4. ระบบการบริหารจดัการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมนิ คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 
  5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      
ด้านการศึกษาดีขึ ้น สัดส่วนผู ้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ ้น เมื ่อเทียบกับผู ้เร ียนสามัญศึกษา และจำนวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันอับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 

  ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมายดังนี้ 
              1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมสีมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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    2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที ่มีความ
เช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
    2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี
เป้าหมาย ดังนี้ 

   3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

   3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

   3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้            
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

   3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

   3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
   3.6 ระบบการผลติครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
   3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเป้าหมาย ดังนี้ 
  4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มคุีณภาพ 
  4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคน

ทุกช่วงวัย 
  4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง

เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื ่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี

เป้าหมาย ดังนี้ 
  5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ

แนวคิด  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุภาพชีวิตที่

เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
   6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบรหิารจัดการการศึกษามีความคล่องตวั 
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้  
   6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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   6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพื้นที่ 
   6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
   6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 

3. นโยบายและจุดเนน้กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการ 
1. ให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกำกับ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว      รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในพื้นที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได ้ เพ่ือดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 
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ระดับกอ่นอนบุาล 
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนในด้านสุขภาพ

และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่เช่ือมโยงกับระบบโรงเรียนปกต ิ
ระดับอนุบาล 
เน้นสร้างความร่วมมือกบัพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะทีส่ำคัญด้านต่าง ๆ  เช่น ทกัษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทกัษะ
การรูจ้ักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษา 
          มุ่งคำนึงถึงพหปุัญญาของผูเ้รียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี ้
 1. ปลูกฝักความมรีะเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระวนการการลูกเสือ และยุวกาชาด 

2. เรียนภาษไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูดว้ยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดจิิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทลัเป็นเครื่องมอืการเรียนรู ้
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกึทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูใหม้ีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มโีครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรบัสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 
มุ่งตอ่ยอดระดบัประถมศกึษา ด้วยจุดเน้น ดังนี ้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 

และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่ เ ช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพ 

และการมีงานทำ เช่น ทกัษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์ 
ระดับอาชีวศึกษา 
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน  

ภูมิภาค หรือประเทศ รวมทัง้การเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี ้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผู้้เรียนมีทกัษะและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสำหรบัใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทลั เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืสำหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนทีส่ำเร็จหลักสูตร สามารถทำงานทำ ด้วยจุดเน้น ดงันี ้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทลั เพือ่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัต ิ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตัองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ  เน้นการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย    

ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกำหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากำลังตาม 

ความต้องการจำเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ

หน่วยจัดการศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... โดยปรับปรุงสาระสำคัญ

ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพื ้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล / 

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณา
สื่อสาร อธิบายทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาใหม้ี 
ประสิทธิภาพ และจัดทำแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู
ให้มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นำเสนอต่อ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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4. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

ในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่อมล้ำ ให ้ผ ู ้ เร ียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา  

โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 

 เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง   
พลโลกที ่ด ี (Global Citizen) พร ้อมก้าวส ู ่สากล นำไปสู ่การสร ้างความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ 

4. ผู ้เรียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู ้พิการ) กลุ ่มชาติพันธุ ์ กลุ ่มผู ้ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ มีความรู้  และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

 นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์     อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 

ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้น
การจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เช้ือชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั ้นพื้นฐานที ่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
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  เป้าประสงค์ 
1 . ผ ู ้ เร ียนทุกคนที ่ม ีพฤติกรรมท ี ่แสดงออกถึงความร ักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ผ ู ้ เร ียนท ุกคนมีท ัศนคติท ี ่ด ีต ่อบ้านเมือง ม ีหล ักค ิดที ่ถ ูกต้อง เป ็นพลเมืองดี  
ของชาติ ม ีคุณธรรม จร ิยธรรม มีค่านิยมที ่พ ึงประสงค์ ม ีจ ิตสาธารณะ มีจ ิตอาสา ร ับผ ิดชอบ 
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับ ภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  5. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ท ุรก ันดาร เช ่น พ ื ้นท ี ่ส ูง ชายแดน ชายฝ ั ่ งทะเล และเกาะแก ่ง เป ็นต ้น ได ้ร ับการบร ิการ  
ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

  ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ร ้อยละของผู ้ เร ียนที ่ม ีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท ี ่ด ีต ่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. ร ้อยละของผ ู ้ เร ียนม ีความร ู ้  ความเข ้าใ จ และม ีความพร ้อมสามารถร ับมือ 
กับภัยคุกคามทุกร ูปแบบที ่ม ีผลกระทบต่อความมั ่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  4.  ร ้อยละของผ ู ้ เ ร ี ยนในเขตพ ัฒนาพ ิ เศษเฉพาะก ิจจ ั งหว ัดชายแดนภาคใ ต้  
ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื ้นที ่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื ้นที ่สูง ชายแดน ชายฝั ่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริกา ร ด้าน
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่ม ีค ุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบท  
ของพื้นที่ 
  6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเดจ็พระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  7. จำนวนสถานศึกษาท ี ่จ ัดบรรยากาศสิ ่ งแวดล้อม และจ ัดก ิจกรรมการเร ียนรู้  
ให้ผู ้เร ียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

  มาตรการ 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี 

 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีด่ี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ 

มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม และประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต 

มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ         
ทุกระดับความรุนแรง ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

   โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง  ๆ  เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

 นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ  

และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ 
ในการยกระด ับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู ่เป ้าหมายการเป ็นประเทศที ่พ ัฒนาแล้ว  
มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
ให้ม ีความเป็นเล ิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ ่งท ี ่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน  
โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด 
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ  
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
เป ็นนวัตกร เป็นผ ู ้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื ่น ๆ สอดคล้องกั บความต้องการ 
ของประเทศ มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ภายใต้สังคมที่เป็น  
พหุวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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  เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
    3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

  ตัวชี้วัด 
1. จำนวนผ ู ้ เร ียนมีความเป็นเล ิศทางด ้านว ิชาการ ม ีท ักษะความรู ้ท ี ่สอดคล้อง 

กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
  2. ผ ู ้ เร ียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที ่จำเป็นด้านการร ู ้ เร ื ่อง  
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ ด้านการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

  มาตรการ 
พัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยนเต็ มตามศั กยภาพ  นำไปสู ่ ความเป็นเ ลิศด้ านวิ ชาการ   

ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 

 นโยบายท่ี 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เริ ่มตั ้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย  ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทาง          
การศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเร ียนทุกคน ทุกช่วงว ัย  ตั ้งแต ่ช ่วงปฐมวัย  ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา ผู ้เรียนที ่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ม ีความพร้อมทั ้งทางด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเง ินที ่เหมาะสม  สามารถดำรงชีวิต 
อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื ่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ม ีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีว ิตในศตวรรษที ่ 21 คร ู และบุคลากร  
ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที ่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ  
ของความเป็นครู มีความรู ้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  
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ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู ้อำนวยการการเรียนรู้ 
ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรยีนรู้
เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

  เป้าประสงค์ 
1 . หล ักส ูตรปฐมวัยและหล ักส ูตรแกนกลางการศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ม ีการพ ัฒนา 

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
  2. ผู ้เร ียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
  4. ผ ู ้ เร ียนได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานทำ  
 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
  5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
  7 . คร ู  ม ีความร ู ้ความสามารถในการจ ัดการเร ียนการสอน และเป ็นแบบอย่าง 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  ตัวชี้วัด 
1. ผ ู ้ เ ร ี ยนท ุ กระด ับม ี สมรรถนะสำค ัญตามหล ั กส ู ตร  ม ีท ั กษะการ เ ร ี ยนรู้  

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ที ่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ร้อยละของผู ้เรียนที ่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้ นฐาน       

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
4. ร ้อยละผ ู ้ เร ียนที ่จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษาป ีท ี ่  6 ช ั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  3  

ชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ 6 มีท ักษะการเรียนร ู ้ท ี ่ เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

5. ผู ้เร ียนทุกคนมีท ักษะพื ้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู ่ในส ังคม  
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้  ภายใต้สังคม 
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”เป็น“Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

  มาตรการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดบัการศึกษา 
 ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ใ ห ้ ม ี ก า ร พ ัฒ น า ห ล ั ก ส ู ต ร แ กน กล า ง ให ้ เ ป ็ น ห ล ั ก ส ู ต ร 

เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 เอื ้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู ้เรียน 
เป ็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั ้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

  2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
   2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
                    2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

      ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
                 2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา  

  ผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษา  ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา  มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทำนำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  มีทักษะพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ  
  เ ป็ นการจ ัดการศ ึ กษาและพ ัฒนาสมรรถภาพสำหร ับ เด ็ กพ ิ การและ 

เด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก

ระดับการจัดการศึกษา 
 เป ็นมาตรการในการประย ุกต ์ใช ้ เทคโนโลย ีดิจ ิท ัล ในการส ่งเสร ิมสน ับสนุน 

ให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้าง
สังคมฐานความรู ้(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 การพ ัฒนาคุณภาพคร ู จ ึงต ้องดำเน ินการต ั ้ งแต่การผลิต และการพ ัฒนาครู  

อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา  
เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื ่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน 
เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เช่ียวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ 
และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
   4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 

   การผลิตครูที ่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน  
การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญใน
อาชีพและหน้าที ่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู ้สอน”  เป็น 
“Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน มีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
 นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐาน และ

การลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา  
นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที ่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  

และการลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู ้เรียนทุกคน  
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่
ใดของประเทศ อยู ่ในชุมชนเมือง พื ้นที ่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแล  
เป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ  ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล 
ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบท  
ของพื้นที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนใหเ้ด็กวัยเรยีนทุกคนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น
ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพือ่
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และ
งบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
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  เป้าประสงค ์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง 

ในระดับพื้นที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพื ่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื ่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื ่อสร้างหลักประกันสิทธิ  
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

  ตัวชี้วัด 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

3. ผ ู ้ เร ียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อ ุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจ ิท ัล (Digital Device)  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท  ด้านประเภท 
ขนาด และพื้นที่ 

6. สถานศึกษานำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (Digital Technology)  มาใช ้ เป ็นเคร ื ่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ ้มครองนักเร ียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

8.  สถานศ ึกษาท ี ่ม ี ระบบฐานข ้อม ูลประชากรว ัย เร ียนและสามารถนำมาใช้  
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  มาตรการ 
  1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

2.  การยกระดับสถานศึกษาในสั งกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้ม ีคุณภาพ  
และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท      อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ 

 เป ็นมาตรการเพ ื ่อการลดความเหลื ่อมล้ำ  และสร ้างโอกาสให ้ผ ู ้ เร ียนเข ้าถึง 
การบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที ่ภูมิศาสตร์  สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั ้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ ่มเติม เพื ่อช่วยเหลือผู ้ขาดแคลนทุนทรัพย์  จัดสรรงบประมาณ 
และทร ัพยากรทางการศึกษาอ ื ่นเป ็นพิ เศษให ้เหมาะสมสอดคล้องก ับความต้องการจำเป็น 
ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
  4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 

 นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา  

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรงุ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 

โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

 

  เป้าประสงค์ 
1.  สถานศึกษา นัก เร ียนได้ ร ับการส่ ง เสร ิมด ้ านความรู ้  การสร ้ างจ ิตสำน ึ ก  

ด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลย ีมาจ ัดทำระบบสารสนเทศการเก ็บข ้อมูล 

ด้านความรู้ เรื ่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักส ูตร กิจกรรมเร ื ่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  

การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 

โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน จาก 225 เขต  
มีนโยบายส่งเสริมความรู ้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู ้การผลิตและบริ โภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปรมิาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน 
9. สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษา 225 เขต ม ีการทำนโยบายการจัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึก   

ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน  ชุมชน 
เร ียนร ู ้ด ้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุร ักษ์ส ิ ่งแวดล้อมเพื ่อเป ็นแหล่งเร ียนรู้   
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint 
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวจิัย
ด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผา่นกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรยีน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

  มาตรการ 
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้

และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 

และอื่น ๆ 
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากร

ให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
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4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค       
ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศกึษา 
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 

5. จ ัดจ ้างผ ู ้ เช ี ่ยวชาญในการจัดทำ  Road Map เป ็นท ี ่ปร ึกษาในการดำเน ินการ 
ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อ
ดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเช่ือมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให ้มีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ
สำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา 
ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริม าณขยะใน
สำนักงานและสถานศึกษา 

11. ส ่งเสร ิมการพ ัฒนาสื ่อนว ัตกรรม และบ ูรณาการสาระการเร ียนร ู ้และแผน 
การจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู ้เร ื ่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร  
กับสิ ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที ่ดีสู ่ส ังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ 
และสิ ่งแวดล้อมที ่ด ีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที ่ เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและฉลาก 
ที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13 .  พ ัฒนานว ั ตกรรม โดยใช ้ ก ระบวนการ  BBL/PLC และ  Decision – Making  
การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำ เสีย  
ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเร ียนคาร ์บอนต่ำส ู ่ช ุมชนเช ิงน ิ เวศและการจ ัดการมลพิษ 
และสิ ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม  
การบร ิโภคที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อนำความรู ้มาประยุกต์ใช ้และจัดทำโครงงานด้าน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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16.ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา    
จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่
ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบ
รางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

 
 นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

เป็นนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ  
ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานสำนักงานเป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล  Digital Technology เช ่น Cloud Technology Big DataTechnology และ 
Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ 
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

  เป้าประสงค์ 
1.  สถานศ ึกษา หร ือกล ุ ่ มสถานศ ึกษา ม ีความเป ็นอ ิสระในการบร ิหารและ 

จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนใหเ้ป็นหน่วยงาน
ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที ่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื ่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื ่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
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  ตัวชี้วัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้

เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที ่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
    เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ  

ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั ่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา 
หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 

2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เป็นหน่วยงาน 
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับสำนักงาน
ส่วนกลาง  และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  ให้เป ็นหน่วยงานที ่ท ันสมัย  พร้อมที ่จะปรับตัว 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมชิอบ  
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที ่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม  
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา  
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 เป็นมาตรการที่เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู ้ เร ียนทุกคน สอดคล ้องกับย ุทธศาสตร ์ชาต ิท ี ่ต ้องการปฏิร ูปการคลัง 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการดำเนินการเพื ่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู ้เร ียน  
ที่ร ับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู ้เรียน  
สามารถกำหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 เป ็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัล (Digital Technology) มาใช้ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลใน
การวางแผนการพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย ์ของประเทศ นำ Cloud Technology มาให ้บร ิการ 
แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่ืองโยงกันทั้งองค์กร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 

   
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 64 
 

5. นโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 

             
 
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่ 
“นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ประกอบด้วย  
 1. ห้องเรียนคุณภาพ ในระดับการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2. สถานศึกษาคุณภาพ  
   3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ  
ในการขับเคลื่อนสู่คุณภาพด้วยบันได 6 ข้ัน สู่ความสำเร็จ 
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 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศในการจัดการศึกษา ส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ ใครเรียนให้แก่
ผู้เรียน สร้างความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่าง ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สร้างแรงจูงใจภายใน และภายนอกที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดี
งามให้แก่นักเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

  1. ห้องเรียนคุณภาพ 
       ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย ห้องเรียนคุณภาพในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาประถมศกึษา 
และระดับการศึกษามัธยมศึกษา มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 
 1. การส่งเสร ิมด้านกายภาพของห้องเร ียน เป็นการจัดบรรยากาศ และการจัด
สภาพแวดล้อมในช้ันเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
  2. กระบวนการจัดการเรียนรู ้ที ่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอคดคล้องกับพัฒนาของเด็ก และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน มีการประเมินพัฒนาการเด็ก และมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน  
  3. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการออกแบบ และผลิตสื่อ นวัตกรรม 
ที่ช่วยสร้างความสนใจ ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบ วินัยให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการออกแบบการเรียนรู้ 
  4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ
การดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 
 

   2. สถานศึกษาคณุภาพ 
 สถานศึกษาคุณภาพ (Quality School) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 เป็นสถานศึกษาที่นำหลักการ และนโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
ไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาทั้งระบบ 
(Whole School Approach)  มีองค์ประกอบสำคัญ ประกอบด้วย 

 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบท และความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2. ระบบฐานข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และบริบทของชุมชน และสังคมแวดล้อม 

 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
มีความเข้มแข็ง 

 4. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

 5. การนิเทศภายในที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียน
ให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
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  ๓. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณภาพ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติมี
ระบบการตรวจสอบการประเมินผล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานมีความเป็นมาตรฐานซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นองค์ช้ันนำที่มีผลการปฏิบัติ
เป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีองค์ประกอบสำคัญ ประกอบด้วย 
  1. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการประจำปี (KRS) อยู ่ในลำดับที่ 1-10 มีผลการประเมินตัวชี ้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ สพฐ.ประจำปี (ARS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มีผลการประเมิน
การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน และ มี
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 ข้ึนไป 
  2.  ม ุ ่ ง เน ้นการกระจายอำนาจ (Decentralization)  และการเสร ิมพล ังอำนาจ 
(Empowerment) เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  3. สร้างสังคมอุดมสุข ประกอบด้วย การมีระเบียบวินัย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
สวัสดิการของบุคลากร การใช้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

  อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การจะขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไปสู่ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ และ
ตระหนักในความสำคัญร่วมกันระหว่างโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นผู้นำสู่การปฏิบตัิ
ให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านห้องเรียนคุณภาพ สถานศึกษาคุณภาพ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณภาพ โดยต้องมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อสร้างกรอบแนวคิด ความก้าวหน้าให้แก่ ผู้บริหารในการเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างสมรรถนะให้ครูผู้สอนสามารถจัดการสอบแบบ Active Learning 
เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติภายใต้บริบท และนครแห่งคุณภาพ
การศึกษาโดยมีการเช่ือมโยงดังนี้ 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      บทที่ 3 
             ทิศทางการจัดการศึกษา 

                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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บทท่ี 3 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

                                
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปณิธาน 
 

 วิสัยทัศน์ 
 

มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่อนาคตเด็กอนาคตชาติ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
เป็นองค์กรชั้นนำสู่นครแห่งคุณภาพการศึกษา 
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1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

     4. พฒันาผูบ้รหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 
5. สง่เสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อ

พัฒนาสู่ Thailand 4.0  
8. สง่เสรมิให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 

 

 

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

 
 
 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
2. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

4. ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย 

  เป้าประสงค์ 
 

ค่านิยม : QUALITY 

  พันธกิจ 
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มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่การแข่งขัน 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. ผู ้เร ียนที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู ้พิการ) กลุ ่มชาติพันธุ ์ กลุ ่มผู ้ด้อยโอกาส ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและคุณภาพ
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
  

 
 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. จัดการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและสร้างเสรมิศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4. จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการและการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 1 :  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอ บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1.2 เสริมสร้างความปลอดภัยนักเรียนทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ 2 : จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิม่ขีดวความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาและสรา้งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                                        
2.1  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมอือาชีพ 

 

 

  ยุทธศาสตร์ 
 

  กลยุทธ์ 
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ยุทธศาสตร์ 4 : จัดการดา้นโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยการมสี่วนร่วม 

     4.2  ส่งเสรมิ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนทุกระดับ      

 

ยุทธศาสตร์ 5 : จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             

ยุทธศาสตร์ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6.1 พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสทิธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

                     6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทกุประเภทให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
     เป้าหมาย  : พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกทีด่ี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)  มีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
  แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดทำหลกัสูตรบรูณาการ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการพระบรมราโชบาย ฯ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือ สร้างความเข้มแข็ง
สภานักเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกรูปแบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ โรคติดต่อร้ายแรง (COVID-19)  
อุบัติเหตุ มลพิษ (PM2.5) ฯ 
  3. กำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำกับติดตามการปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง 
  4. ยกระดับสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มข้ึน
อย่างน้อยอำเภอละ 1 ศูนย์ 

   แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา  
     1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ                 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 
    2. จัดทำโครงการและกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    3. ออกแบบโดยบูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการ กิจกรรม(เสริม)                
จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสรมิพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที ่พึงประสงค์ อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรมให้เป็นวิถีประจำวัน 
   4. พัฒนาสถานศึกษาเพื ่ อยกระดับสถานศึกษาพอเพียง  เข้ ารับการประเมินเป็น 
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
   5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและ โรคติดต่อร้ายแรง (COVID-19)  อุบัติเหตุ มลพิษ(PM2.5) ฯ 
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    6. กำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ดำเนินกิจกรรม
ตามมาตรการ/แนวทาง ฯ กำกับติดตามการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินงานตามช่องทางที่
กำหนด เช่น  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ /สถานศึกษาสีขาว  กิจกรรมลูกเสือ และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลีย่นพฤติกรรม กิจกรรมบ้านหลังเรยีน โครงการป้องกนั
สารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) เป็นต้น 
   7. จัดระบบดูแล ติดตามและช่วยเหลือนักเรยีนที่เข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือนักเรยีนอย่างทันการณ์ 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน สอดส่องความประพฤตินักเรียนโดยการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง หน่วยงานและชุมชน
  

ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
Base line ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง           
กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี                                 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที ่น ้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงร ัชกาลที ่  10 และหลักปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู ้ เร ียนให้ม ีค ุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 100 

3. ร้อยละสถานศึกษาที ่จัดบรรยากาศสิ ่งแวดล้อม  และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ  ย ึดม ั ่นการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที ่ด ีต ่อบ้านเมือง      
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 

100 100 100 100 100 

4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่
ด ีต ่อบ ้านเมือง  มีหลักค ิดที ่ถ ูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ          
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์    
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื ่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี      
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

100 100 100 100 100 

5.จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับดีขึ้นไป  ตั้งแต่
ร้อยละ 90 ขึ้นไป  

100 97.15 
(3849/ 
3962) 

100 100 100 

6.จำนวนผู ้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านในระดับดี  ขึ้นไป ตั้งแต่
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

100 96.52 
(582/ 
603) 

90 97.00 100 
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ตัวช้ีวัด 
Base line ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
7. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

100 99.91 100 100 100 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   
             เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเน้น
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ    
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา รวบรวมเครื่องมือวัดแววและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
ดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  2. สง่เสรมิพัฒนาเด็กทีม่ีความสามารถพิเศษให้ได้รบัการพัฒนาเต็มศักยภาพ 10 ด้าน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่การพฒันา
ผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 
  4. จัดทำโครงการ/กิจกรรม และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงานโครงการและ
กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรยีนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนาทั้งด้านวิชาการด้านอาชีพ 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคล  10 ด้าน 

  แนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา 
  1. วัดแววผู้เรียน/คัดกรอง จำแนกกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นรายบุคคล  10 ด้าน 

ได้แก่ด้านผู้นำ  ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ ด้านนักคณิตศาสตร์ ด้านนักวิทยาศาสตร์ ด้านนักภาษา 
ด้านนักกีฬา ด้านนักดนตรี จัดทำสารสนเทศเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

  2. ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย  

  3. พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

  4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื ่อปรับเปลี ่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ  

  5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใหผู้้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

  6. ปรับเปลี ่ยนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนของผู ้เรียน มุ ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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  ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
Base line ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ 2 : จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

n/a  n/a  80    80 90 

2. ร้อยละของผูเ้รียนที่มีความสามารถพเิศษได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

n/a  100 100 100 100 

3. ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จำเป็นตามแนวทางการประเมิน PISA  

 
       

 3.1 ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  n/a 100 100 100 100 

 3.2 ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) n/a 83.38 90 92 94 

 3.3 ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  n/a 83.38 90 92 94 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
     เป ้าหมาย : ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั ้งแต่ช ่วงปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู ้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู ้ได้ด้วยตนเอง  
มีความสามารถในการวางแผนชีว ิตและการวางแผนทางการเง ินท ี ่ เหมาะสม สามารถดำรงชี วิต  
อย่างมีคุณค่า สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  

   ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ปรับบทบาทเป็นครูยุคใหม่ จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
หรือ ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสรา้งนวัตกรรมการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
     1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน 
(ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
     1.2 ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการ 
การเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ รวมทั้งปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
  แนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา 
  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนาผู ้เรียนเป็น
รายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และ ปรับเปลีย่นการจดัการเรียนรูใ้ห้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรยีน
และบริบทของพื้นที่ 
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  2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
        ❖ ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
   เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด) และทักษาด้านดิจิทัล
พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงข้ึน 

  แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
  2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัยการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  3. สนับสนุนครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่กำหนดให้สถานศึกษา 
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วยแนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ  ที่หลากหลาย 
เช่น Montessori  PBL BBL ฯลฯ 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนและประเมินห้องเรียนคุณภาพและสถานศึกษาคุณภาพ ระดับปฐมวัย 

  6. นิเทศ กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน 
  แนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา 
  1. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น 
เรียนรู้อย่างมีความสุข เช่น Montessori  PBL BBL ฯลฯ เป็นต้น 
  2. จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งอภิบาลเด็ก
ปฐมวัยการดูแลให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
  3. ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
  5. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและ
การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
  6. พัฒนาห้องเรียน และ สถานศึกษาให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ และสถานศึกษาคุณภาพ ระดับปฐมวัย 
  7. นิเทศภายในเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
 

     ❖ ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ  เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีความรู้ และ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล(Digital) และใช้ดิจิทัล
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เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
  2. ประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเพื่อวางแผนพัฒนา
ผู้เรียนด้วยบันได 6 ข้ันสู่ความสำเร็จ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
  4. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  5. ติดตาม และตรวจสอบให้ผู ้เร ียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนและประเมินห้องเรียนคุณภาพและสถานศึกษาคุณภาพ ระดับประถมศึกษา 

  7. นิเทศ กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง  
   แนวทางดำเนินการของสถานศึกษา 
  1. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  2. จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และการตั ้งคำถาม   ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  ความรู้และ
ทักษะในด้านศิลปะ  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
  3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต 
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
  4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต 
มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
  5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
  6. จัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 
  7. พัฒนาห้องเรียนและสถานศึกษาให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ และสถานศึกษาคุณภาพ ระดับ
ประถมศึกษา 
  8. จัดการอาหารกลางวันให้ผู้เรียนอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบและวินัยการคลัง 
  9. นิเทศภายในเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  10.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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   ❖ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย 

มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ใน
การเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
  แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มพีัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมให้มีคุณลักษณะ เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพ  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีทักษะ
ทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่สาม      
  2.ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ 
วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียนด้วยบันได 6 ข้ันสู่ความสำเร็จ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและ วางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 
  4. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  5. จัดทำโครงการและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรยีนที่มคีวามรูแ้ละทักษะด้านวิทยาศาสตร ์เป็นนักคิด      
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย 
และสนับสนุนให้ผู ้ เร ียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี  สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนและประเมินห้องเรียนคุณภาพและสถานศึกษาคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา 

  7. นิเทศ กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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  แนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา 
  1. ส่งเสริมครูให้จดัการเรยีนรู้ใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  2. ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือบันได ๕ ขั้น (Independent 
Study : IS) 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education)  เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา  
ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
  4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ  
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรม สนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ เมื่อถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด 
ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
  5. ส่งเสริมการเรยีนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 
  6. พัฒนาห้องเรียนและสถานศึกษาให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ และสถานศึกษาคุณภาพ ระดับ
มัธยมศึกษา 
  7. นิเทศภายในเปน็เครื่องมือในการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 

  8. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

        ❖ ผู้เรียนที่มคีวามต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
  จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและ เด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่

หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียนรวมให้ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล รวมทั้งผู้เด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท 
  2. กำกับติดตามการจัดเก็บข้อมูลเด็กพิการในโปรแกรม SET และข้อมูลอัตราจ้างอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
  3. ส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ติดตามสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน 
ในระบบคัดกรองนักเรยีนยากจน (CCT) ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงตามสภาพความเป็นจริง และ
ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด 
  4. สนับสนุนครูอัตราจ้างพีเ่ลี้ยงเดก็พิการใหส้ถานศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี
ต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

  7. กำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการจดัการเรียนรูส้ำหรับผู้พิการเรียนรวม 
และการช่วยเหลอืนักเรียนยากจนและยากจนพเิศษอย่างต่อเนื่อง 
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  แนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา 
  1. ดำเนินการคัดกรองนักเรียนพิการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนพิการในโปรแกรม SET ให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
  2. จัดทำแผนพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล (IEP) สำหรบัเดก็พิการเรียนรวม 
  3. ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาสื่อ และจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียนรวมตามแผน
จัดการเรียนรู้รายบุคคล 
  4. คัดกรองนักเรียนยากจน และยากจนพิเศษอย่างทั่วถึง และรายงานข้อมูลในระบบคัดกรอง
นักเรียนยากจน (CCT) 
  5. ระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือนักเรยีนยากจนอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังนักเรียนออกกลางคัน 
  6. ดำเนินการตามระบบแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  7. รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ง 

  3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนบัสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนทุกระดับ
การจัดการศึกษา  
   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ 
และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วย DLTV เพื่อแกป้ัญหาวิกฤติ และเป็น
นวัตกรรมทางเลือกในการจัดการเรียนรูส้ำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  2. จัดหาพัฒนาข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนใน
รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
  3. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรยีนเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  6. สง่เสรมิสนบัสนุนให้ผูป้กครองมสี่วนร่วมในการกำกบัติดตามช่วยเหลือนกัเรียน 
  แนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา 
    1. จัดการเรียนรู้ทางไกล ด้วย DLTV ในสถานการณ์วิกฤติโรค COVID-19  
  2. ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียน 

ในรูปแบบของดจิิทลัเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
        3. จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจทิัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    4. จัดกิจกรรมการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาผู้เรียนใหผู้เ้รียนเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรูผ้่านระบบดิจทิัล 
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  4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
          การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึง

ความสำคัญในอาชีพและหน้าที ่ของตน โดยพัฒนาให้ เป็นครู  เป ็นคร ูย ุคใหม่ ปร ับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในช้ันเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และ
วิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรูใ้ห้ผูเ้รยีน มีบทบาทเป็นนักวิจยั
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน  
      แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1.  สำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง ( Need Assessment) เพื ่ อวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
   3. ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำ
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
  4. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่กำหนดที่เช่ือมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
         6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ ๓ สอดคล้อง
กับภารกิจและหน้าที่ของตน 
  7. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR)  
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
       8. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั ้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
  9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
(Differentiated Instruction) 
      10. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู ้และทักษะในการสร้างเครื ่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
  11. ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   12. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
   13. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 
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  14. ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนด
ด้านคุณภาพและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  15. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

   1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื ่อใช้ในการพัฒนาผู ้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

        2) จัดทำหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง ฯ 
สอดคล้องกับความต้องการของครู เพื่อการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับวิชาชีพครู (วิทยฐานะ) 

   3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

   4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 

   5) พัฒนาครูใหม้ีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
  แนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา 
  1. วางแผนการพฒันาสง่เสรมิให้ครผููส้อนเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach”  
  2. สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN) 
  3. จัดทำแผนพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  4. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการที่หลากหลายตอบสนอง
ความต้องการและนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  5. ส่งเสรมิการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่ปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach”  
  6. นิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนรูท้ี่เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach”  
  7. พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการ โดยการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 

  8. พัฒนาตนเองด้วยหลักสูตร Online ที่มีคุณภาพ และสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาตนเองกับ
การพัฒนาวิชาชีพ (วิทยฐานะ) 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
Base line ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์         
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี
ขึ้นไปทั้ง 4 ด้าน 

94.63 90.56 
(พัฒนากา
รสมวัย) 

>85 92 92 

2. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

n/a n/a 100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 100 100  100 100 100 

4. ร้อยละผู ้เร ียนชั ้น ป.6 ที ่จบหลักสูตร มีผลการประเ มิน      
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  ผ่านในระดับดีขึ้นไป  
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

95.25 89.75 
(ดีขึ้นไป) 

95 95 100 

5. ร้อยละผู ้เร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ที ่จบหลักสูตร มีผล     
การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน  ผ่านใน
ระดับดีขึ้นไปตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

93.53 89.05 
(ดีขึ้นไป) 

93 95 95 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและสื่อสาร
ภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ผลประเมินภาษาอังกฤษ   
ป.1-ม.3 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 ขึ้นไป ทุกชั้น) 

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

>80   >85  >90 

7. คะแนนเฉลี ่ยร้อยละผลการทดสอบความสามารถพื ้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

 
   เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 3 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

      - ด้านภาษา      (54.48) -3.81 -0.24     
      - ด้านคำนวณ    (48.97) -2.76 6.03     
      - ด้านเหตุผล     (47.78) -14.32 0.74     

8. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป         
มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น  

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ5    

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5   

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5   

     - ด้านภาษา     (1911/3226)= 59.24  -1.93 -1.71     

     - ด้านคำนวณ   (1403/3226)= 43.49 -1.23  10.86     

     - ด้านเหตุผล    (1460/3226)= 45.26  -22.40 2.62     
9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้น 
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น  

 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3  

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3  

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3  

     - วิชาภาษาไทย      (57.87) -6.87 8.99      

     - วิชาคณิตศาสตร์    (39.74) -4.26 -0.44      
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ตัวชี้วัด 
Base line ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
     - วิชาวิทยาศาสตร์   (41.01) -3.50 0.15      

     - วิชาภาษาอังกฤษ   (39.95) 1.93 1.68      
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากกว่า 
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

 ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5  

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5  

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 5  

     - วิชาภาษาไทย      (1631/3578) = 45.58 -20.50  25.41      
     - วิชาคณิตศาสตร์    ( 962/3577) = 26.89 -4.31  3.26      

     - วิชาวิทยาศาสตร์   ( 794/3578) = 22.19 -7.31  1.07      
     - วิชาภาษาอังกฤษ  ( 827/3578) = 23.11 7.07  0.96      
11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 เพิ ่มขึ้น  
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3  

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3  

 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 

 เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 3 

     - วิชาภาษาไทย        (51.87)   4.47      
     - วิชาคณิตศาสตร์      (25.70)   2.5      
     - วิชาวิทยาศาสตร์     (34.98)   3.38      

     - วิชาภาษาอังกฤษ    (27.25)   -0.3      
12. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 

เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3 

 เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3 

 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3 

     - วิชาภาษาไทย      (183/459) = 39.87 9.15  12.59      

     - วิชาคณิตศาสตร์    ( 7/459)   = 1.53 -0.44  0.23      

     - วิชาวิทยาศาสตร์   ( 11/455)  = 2.42 2.42  3.04      

     - วิชาภาษาอังกฤษ   ( 3/459)   = 0.66 0.00  0.04      
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ      
5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 

ร้อยละ 100 100 100 100 

14. ร้อยละของสถานศึกษาที ่จัดการเรียนรู้  และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 

15. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพิ ่มท ักษะ 
การคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นเป็นตอน (Coding) 

n/a 100 100 100 100 
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ตัวชี้วัด 
Base line ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
16. ร้อยละผู ้เรียนที ่จบการศึกษาชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะการเรียนรู้ที ่เชื่อมโยงสู ่อาชีพและ 
การมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง       
ม ีท ักษะอาชีพที ่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที ่เหมาะสมและนำไป
ปฏิบัติได้ (ID plan portfolio) 

 n/a  n/a 100 100 100 

17. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถ ดำรง 
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 n/a  n/a 100 100 100 

18 . ร ้อยละของผู ้ เร ียนมีผลการประเมินสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ n/a >90  >90 >90 

19. ร้อยละผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษา
ต่อในสายอาชีพ ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป (มฐ.3)  

60.81 67.21 
(369/549) 

70 70 72 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
20. ร้อยละครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้ หรือ ผู้อำนวยการเรียนรู้ 

n/a n/a 100 100 100 

21. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Digital Technology  

100 100 100 100 100 

22. ร้อยละสถานศึกษาส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความร ู ้ท ักษะด้านการรู ้ด ิจ ิท ัล (Digital 
Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและ
หน้าที่ของตน 

100 100 100 100 100 

23. ร้อยละสถานศึกษาที่ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ท า ง ด ้ า น ภ า ษ า  ( Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 100 100 100 100 

24. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
และพ ัฒนาในร ูปแบบช ุมชนแห่งการเร ียนร ู ้ทางว ิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

100 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอยา่งท่ัวถึงและเท่าเทียม 
เป้าหมาย : ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอ

กัน โดยการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองระดับท้องถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การจัดการศึกษา 
2. ประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนเช่ือมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน

จัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับอย่างทั่วถึง  เช่น การกำหนดเขตพื้นที่บริการ การจัดสรรโอกาส
ทางการศึกษา การจัดทำนโยบายการรับนักเรียน การวางแผนการรับนักเรียน การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
ระบบการรับนักเรียน ครอบคลุมเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
รายงานการรับนักเรียนและการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  

3. ให้ข้อเสนอแนะ กำกับติดตาม การคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษของสถานศึกษา 
ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT)  

4. พัฒนา ปรับปรุง กำกับติดตามให้สถานศึกษาดำเนินการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรยีนใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม  และกำกับติดตามให้สถานศึกษาดำเนินการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ (แนะแนว 5 บริการ) 

5. ติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณอุดหนุนปัจจัยพื ้นฐานนักเรียนยาก จน และ 
ยากจนพิเศษ เงินกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาของสถานศึกษา 

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนจบ ป.6 เรียนต่อในช้ัน ม.1 ทุกคน และ สนับสนุนให้นักเรียนจบ
ช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อในระดับช้ัน ม.ปลาย ตามความถนัด 

7. สง่เสรมิ สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนโครงการประชารัฐ 

8. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาสู่ 

9. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความปลอดภัยสูง เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

10. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล (Distance 
Learning Television : DLTV) และพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
learning information technology : DLIT) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

แนวทางของสถานศึกษา 
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สำมะโนประชากร

วัยเรียน (อายุ 0-6 ปี) วางแผนการจัดการศึกษา/จัดทำแผนการรับนักเรียน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2. ดำเนินการรบันักเรียนตามปฏิทินทีห่น่วยงานต้นสงักัดกำหนด ติดตามตรวจสอบเด็กวัยเรยีนได้
เข้าถึงบรกิารการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน  
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3. จัดเก็บข้อมูลนกัเรียนพิการ รวมถึงข้อมลูการจ้างครูพีเ่ลี้ยงเด็กพกิารในโปรแกรม SET 
4. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ (จัดทำแผน IEP 

สำหรับนักเรียน 9 ประเภท) เด็กด้อยโอกาส (10 ประเภท) และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (10 ด้าน) 
5. ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเด็ก 4 กลุ่ม  

(เด็กกลุ่มปกติ / กลุ่มเสี่ยง /กลุ่มมีปัญหา /กลุ่มพิเศษ)  และดำเนินการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ (แนะแนว 5 บริการ) 
6. สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และ ยากจนพิเศษ เ งินกองทุน

ความเสมอภาคทางการศึกษาให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
7. ติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและมีแนวโน้มจะออกกลางคัน  
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนจบ ป.6 เรียนต่อในช้ัน ม.1 ทุกคน และ สนับสนุนให้นักเรียน

จบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อในระดับช้ัน ม.ปลาย ตามความถนัด 
9. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน  
 

ตัวช้ีวัด 
Base  ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
กลยุทธ์ 4.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยการมีส่วนร่วม 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

n/a n/a 100 100 100 

2. ร้อยละสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เร ียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100  100 100 100 

3. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

100 86.35 
(2468/ 
2858) 

100 100 100 

4. ร้อยละนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

100  100 100 100 100 

5. ร้อยละของนักเรียนที ่จบการศึกษาภาคบังคับศึกษาต่อขั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 

89.15 90.30 
(549/ 
608) 

90  92.00 92.00 

6. อัตราการออกกลางคันลดลง         ไม่มี นร  
ออกกลางคัน       6.1 ระดับประถมศึกษา 0 0.08 

(19/23384) 
ลดลง ไม่มี นร  

ออก
กลางคัน 

      6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 0 0.82 
(19/2302) 

ลดลง ไม่มี นร  
ออก

กลางคัน 
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ตัวช้ีวัด 
Base  ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที ่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ (กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ) 

100 100 100 100 100 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม ร้อยละ 
80 ขึ้นไป        
      - พิการเรียนรวม  
      - เด็กด้อยโอกาส  
      - เด็กที่มีความสามารถพิเศษ   

 
 
 
 

n/a 
n/a 
n/a 

 
 
 
 

60-69 
60-69 
100 

>80  >80 >80 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ 

9. ร้อยละของผู ้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ  อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ ด ิจ ิท ัล (Digital Device) เพ ื ่อใช ้เป ็นเคร ื ่องมือใน      
การ เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

100  100 100  100  100 

10. ร ้อยละของสถานศ ึกษานำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล(Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื ่องมือในการจัดการเรียนรู ้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100  100 100 100 

11. ร้อยละของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน
ทางไกลเพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพผ ู ้ เ ร ียน  (Distance Learning 
Technology: DLT) 

100 100 100 100 100 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย  : สถานศึกษาจัดการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Goals : 
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แนวทางดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ

การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สง่เสรมิ สนับสนุน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดลอ้ม การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
3. กำหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 10 ประเด็น นำสู่การปฏิบัติ 

กำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
4. พัฒนาสำนักงานเขต (สีเขียว) เน้นการเลือกซื้อ เลือกใช้ และลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า 
5. ปรับปรงุภูมิทัศน์ สะอาดร่มรื่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ผลิตและสนับสนุนให้โรงเรียนผลิตสื่อการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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7. จัดประกวดสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะและคัดแยกขยะ 
ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  

8. นิเทศ กำกับติดตามและรายงานผล 
แนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา 
1 ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการ น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ จัดทำแผนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลดขยะ ขยะพลาสติก    
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

2. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนาสถานศึกษา (สีเขียว) เน้นการเลือกซื้อ เลือกใช้ และลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม และการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
10 ประเด็น 

4. จัดกิจกรรมการเรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมถึง การ”เลือกใช้ ลด”วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5. ผลิตสือ่การเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ คลปิ VDO ด้านการจัดการสิง่แวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
Base line ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1. ร้อยละสถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้อง
และสร ้างจิตสำนึกด ้านการผลิตและบร ิโภคที ่ เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่า
แมลง ฯลฯ 

n/a n/a  >90  95 95 

2. ร ้อยละสถานศึกษามีการนำขยะมาใช ้ประโยชน ์ ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัด
แยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

n/a n/a 50 60  70 

3. ร้อยละสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระ การเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

n/a n/a  100 100  100 

4. ร้อยละนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่ง
เรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน 
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้   

n/a n/a  80 85 90 
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ตัวช้ีวัด 
Base line ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน 

n/a n/a 100 100 100 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม  
 

            เป้าหมาย  :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปรับเปลี ่ยนให้เป็นหน่วยงานที่
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
      แนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและนครแห่งคุณภาพการศึกษา 
  2. ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการและขับเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื ่อน “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” สู ่การปฏิบัติให้บรรลุ
เป้าหมายในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา 
  4. ส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแลติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการจัดการศึกษา ตามภารกิจ 4 ด้าน  
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามภารงาน 4 ด้าน 
  7. สร้าง หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สนับสนุนในการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ครบ 4 ด้าน  
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา จัดเก็บและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  (Big Data 
Technology) มาใช้ในการวางแผนจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการตามแนวทาง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

10. กำกับติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา จัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษาประจำปีประกอบการพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณ 
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แนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา 
1. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้

สอดรับกับนโยบายหน่วยเหนือทุกระดับ และบริบทสถานศึกษาโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
เช่น ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ,คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ขับเคลื่อนนโยบาย นครแห่งคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม 
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาใหเ้ข้มแข็ง 
4. สร้างหรือประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ

ด้านการบริหารจัดการ 4 ด้าน 
   5. พัฒนา ปรับปรุง จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Big Data 
Technology) มาใช้ในการวางแผนจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ด้าน 
   6. บร ิหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามภารงาน 4 ด้าน 
   7. ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ มาร่วมบริหารจัดการศึกษา 

9. จัดทำรายงานการประเมินตนเองรายงานตามช่องทางและระยะเวลาที่กำหนด 
 

ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวช้ีวัด 
Base line ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
1. ร ้อยละหน ่วยงาน.และสถานศ ึกษานำนว ัตกรรม  และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

n/a  n/a 100 100 100 

2. สพป.และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีข ้อม ูลผู ้ เ ร ียน
รายบุคคลที ่สามารถเช ื ่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ  นำไปสู ่การ
วิเคราะห์เพื ่อวางแผนการจัดการเรียนรู ้สู ่ผู ้เร ียนได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

n/a 100 100 100 100 

3. สพป .และสถานศ ึกษาม ี แพลตฟอร ์มด ิจ ิ ท ั ล  ( Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการ 

n/a n/a 100 100 100 

กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม 

4. ร ้อยละสถานศึกษาได ้ร ับการกระจายอำนาจการบร ิหาร     
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

100 100 100 100 100 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกระดับดีขึ้น
ไป (ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

n/a n/a 80 85 90 
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ตัวช้ีวัด 
Base line ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 
6. ผลการประเมินการบร ิหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

7. ร้อยละสถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA)คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

n/a n/a  80 85  90 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ  (ITA: 
Integrity & Transparency Assessment) ค่าคะแนนเพิ่มขึ้น  

82.43 86.88 90  95  98 

9. ผลการประเม ินตามมาตรการปร ับปร ุงประส ิทธิภาพ           
ในการปฏิบัติ ราชการประจำปี (KRS) ของ สพป.นครปฐม เขต 1 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับ 
มาตรฐาน

ขั้นสูง 
ร้อยละ
89.34 

ระดับ
คุณภาพ 
ร้อยละ 

90 ขึ้นไป 

ระดับ
คุณภาพ 

 ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

ระดับ
คุณภาพ 

 ร้อยละ 90 
ขึ้นไป 

10. ผลการประเมินตัวชี ้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
ประจำปี (ARS) ของ สพป.นครปฐม เขต 1  

ดีมาก ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

11. ร้อยละของครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ
ระดับ ดีมากขึ้นไป 

n/a 99.60 
(ดีเยี่ยม
82.21+ 
ดีมาก
17.39) 

 80 85 90 

12. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณภาพระดับ            
ดีมากขึ้นไป 

n/a 48.76 
(ดีเยี่ยม
44.63+ 

ดีมาก4.13) 

 80 85 90 

13. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกัน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบทั้ง  4 ด้าน 

100 100 100 100 100 

14. ร้อยละสถานศึกษาได้ร ับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่ 

n/a n/a 80  85 90 

    - โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล          

    - โรงเรียนร่วมพัฒนา          

    - โรงเรียนประชารัฐ          

15. โรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนลดลงจากปีที่ผ่านมา 2 0 ลดลง  2 แห่ง 1 แห่ง 

16. ร้อยละของผู้เรียนที่อยู ่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 

n/a 100 85 90 95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       บทที่ 4 
        สรุปงบหน้าโครงการ กิจกรรม  
                        และงบประมาณ 



2563 2564 2565 2563 - 2565

ยุทธศาสตร์  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 550,000        550,000           550,000           1,650,000     
ยุทธศาสตร์  2  พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 760,000        760,000           760,000           2,280,000     
ยุทธศาสตร์  3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 34,210,000    34,210,000       34,210,000       102,630,000  
ยุทธศาสตร์  4 จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 222,380,000   222,380,000      222,380,000      667,140,000  
ยุทธศาสตร์  5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 590,000        590,000           590,000           1,770,000     
ยุทธศาสตร์  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วม
                 ในการจัดการศึกษา 5,780,000      5,830,000         5,930,000         17,540,000    

รวมท้ังส้ิน 264,270,000   264,320,000      264,420,000      793,010,000  

บทท่ี 4
สรุปงบหน้าโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ยุทธศาสตร์
งบประมาณ (หน่วย : บาท)

หนา้ที ่94

 แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
100 100 100 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.
150,000 150,000 150,000 450,000 กลุ่มนิเทศติดตาม

 

1.1. เสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
"โรงเรียนคุณธรรม"
1.2 สร้างคนดีให้บ้านเมือง

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความ 100 100 100 2 โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน สพป .นครปฐม เขต 1 50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มส่งเสริม

รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.1 พัฒนาตัวแทนประธานนักเรียน
2.2 พัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียนและจัดกิจกรรม

จัดการศึกษา

3. ร้อยละสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และ 100 100 100 ของคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

2.3 คัดเลือกโรงเรียนท่ีด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน ในระดับดีเด่น
2.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มส่งเสริม

3.1 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัดการศึกษา
และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ

100 100 100 3.2 ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3.3 ติดตามสอดส่องความประพฤตินักเรียน

พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต 3.4 ส่งเสริมลูกเสือให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดม่ันในระบอบ

กลยุทธ์  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม

4.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ี

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

หนา้ที ่95

 แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยรวม ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 3.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 4 โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มนิเทศ 
5.ร้อยละผู้เรียนช้ันป.6 และ ม.3 ท่ีจบหลักสูตรมีผล 100 100 100 4.1 การจัดท าคู่มือ/แนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบาย ติดตามฯ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านในระดับดี ด้านการศึกษา ของรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ข้ึนไป ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป พอเพียงสู่การปฏิบัติ น าสู่การปฏิบัติ
6. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ 100 100 100 4.2 ยกระดับสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความม่ันคง

4.3 ติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

550,000 550,000 550,000 1,650,000 รวมท้ังส้ิน

หนา้ที ่96

 แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
80 80 90 1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพ่ือการแข่งขันงานมหกรรม 400,000 400,000 400,000 1,200,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
1.1  จัดการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม
1.2 จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

100 100 100 2 โครงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
2.1 ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และการศึกษาพิเศษ รวมถึงความสามารถทางศิลปะ การแสดงและ
ทักษะชีวิต ระดับชาติ

3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน 80,000 80,000 80,000 240,000 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

4 โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

3. 3. ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการ
ประเมิน

5 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และ 100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา

สมรรถนะท่ีจ าเป็นตามแนวทางการประเมิน PISA วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 

3.1 ด้านการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) 100 100 100 5.1 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
3.2 ด้านการรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy)

90 92 94 5.2 รองสองระดับประเทศ

1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
มีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

กลยุทธ์ เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

หน้าท่ี 97
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

3.3 ด้านการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy)

90 92 94 6  โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ร่วมกับ สสวท.

50,000 50,000 50,000 

150,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
 

760,000 760,000 760,000 2,280,000 - รวมท้ังส้ิน

หน้าท่ี 98
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ

>85 92 92 1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 20,000 20,000 20,000 60,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


 วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีผ่านเกณฑ์
การ

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ประเมินระดับดีข้ึนไปท้ัง 4 ด้าน 1.2 พัฒนาการจัดประสบการณ์ตามแนว Active Learning และส่งเสริม

การใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ทุกโรงเรียน

1.3 ส่งเสริมการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง จ านวน 8 โรงเรียน
1.4 สร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ทุกโรงเรียน

2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


2.1 ประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์
2.2 โรงเรียนเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

2. ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 100 100 100 3  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน 200,000 200,000 200,000 600,000 กลุ่มนิเทศ

3. ร้อยละผู้เรียนช้ัน ป.6 ท่ีจบหลักสูตร มีผล 95 95 100 3.1 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 RT
กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ

การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการ
เขียน

3.2 ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร 
ผ่านในระดับดีข้ึนไป  ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 4  โครงการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 150,000 150,000 150,000 450,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


4. ร้อยละผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสูตร มีผลการประเมินการอ่าน การคิด

93 95 95
4.1 ประชุมช้ีแจงศูนย์สอบในการจัดท าแผนการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ

วิเคราะห์ และการเขียน  ผ่านในระดับดีข้ึนไป 4.2 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน แต่งต้ังคณะกรรมการ /ประชุม/
ส่งมอบข้อสอบ ฯต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 4.4 ตรวจค าตอบข้อเขียน /ส่งกระดาษค าตอบไป สพฐ.

5. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผล เพ่ิม ข้ึน เพ่ิม ข้ึน เพ่ิม ข้ึน 4.5 สังเคราะห์ผลการสอบและน าผลรายงานและวางแผนพัฒนาต่อไป

           3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

กลยุทธ์   3.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

หน้าท่ี 99
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5 โครงการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


(NT) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 5    5    5   

 มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา
     - ด้านภาษา     (1911/3226)= 59.24
     - ด้านค านวณ   (1403/3226)= 43.49
     - ด้านเหตุผล    (1460/3226)= 45.266. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
เพ่ิม 100 100 100
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นข้ันเป็นตอน 
(Coding)7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถ ด ารง ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น
พหุวัฒนธรรม

100 100 100

8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ >80   >85  >90 6 โครงการการพัฒนาทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและส่ือสารภาษาท่ีสาม 300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


และส่ือสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผล
ประเมินภาษาอังกฤษป.1-ม.3 ระดับดีข้ึนไป ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป ทุกช้ัน)

6.1 พัฒนาทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ
6.2 การพัฒนาคู่มือการส่งเสริมทักษะส่ือสารภาษาท่ีสาม (ภาษาจีน)
6.3 การนิเทศติดตาม

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100 100 100
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2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

10. ร้อยละสถานศึกษาท่ีส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูท่ีสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด

100 100 100

11. คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการทดสอบความสามารถ 7 โครงการประเมินความสามารถผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน 100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติข้ันประถมศึกษาปีท่ี 3
 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
   - ด้านภาษา      (54.48)

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

 3

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

 3

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

 3

7.1 ด าเนินการบริหารจัดการสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2,4,5
และมัธยมศึกษาปีท่ี 1,2
7.2 ประชุมช้ีแจงประธานกลุ่มโรงเรียน

  - ด้านค านวณ    (48.97)  7.4 ด าเนินการสอบ
  - ด้านเหตุผล     (47.78)
12. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C)

100 100 100 8 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
เน้นสมรรถนะ สู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21

150,000 150,000 150,000 450,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


13. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรู้ตาม 100 100 100 8.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน 8.2 พัฒนาการเรียนการสอนแนว Active Learning
 (IS: Independent Study) 8.3 ด าเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในการเดินทาง

14. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีทักษะการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงสู่

100 100 100  ไปนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
รูปแบบ Active Learrning

อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความ

 9 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบันได 6 200,000 200,000 200,000 600,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ

 ข้ันสู่ความส าเร็จ

การเงินท่ีเหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 9.1 รู้เขา รู้เรา
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2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

 (ID plan portfolio) 9.2 ลับคมครู18. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน >90 >90 >90 9.3 สู่ฝันนวัตกรรมครู 
15. ร้อยละผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบ
หลักสูตรได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ต้ังแต่ร้อยละ 60
 ข้ึนไป (มฐ.3)

70 70 72 9.4 ติดตามปรับปรุง
9.5 ยกย่อง เชิดชู

16. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษาท่ีผ่าน
มา

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

3  

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

3  

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

3  

10 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET 
10.1 เตรียมความพร้อมทุกด้าน /แต่งต้ังคณะกรรมการ /ก าหนดสนาม
สอบ/ประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดสอบอย่างถูกต้องตามแนวทาง

600,000 600,000 600,000 1,800,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามฯ
 

     - วิชาภาษาไทย      (57.87) 10.2 ด าเนินการจัดสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
     - วิชาคณิตศาสตร์    (39.74) 10.3 ศูนย์สอบรวมกระดาษค าตอบและเอกสารสอบส่งมอบ สทศ .
     - วิชาวิทยาศาสตร์   (41.01)
     - วิชาภาษาอังกฤษ   (39.95)
17. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
5   

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
5   

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
5   

     - วิชาภาษาไทย  (1631/3578) = 45.58
     - วิชาคณิตศาสตร์ ( 962/3577) = 26.89
     - วิชาวิทยาศาสตร์ ( 794/3578) = 22.19
     - วิชาภาษาอังกฤษ ( 827/3578) = 23.11

18. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
3   

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
3   

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
3   

หน้าท่ี 102
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

     - วิชาภาษาไทย        (51.87)
     - วิชาคณิตศาสตร์      (25.70)
     - วิชาวิทยาศาสตร์     (34.98)
     - วิชาภาษาอังกฤษ    (27.25)

19. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
3   

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
3   

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ
3   

     - วิชาภาษาไทย      (183/459) = 39.87
     - วิชาคณิตศาสตร์    ( 7/459)   = 1.53
     - วิชาวิทยาศาสตร์   ( 11/455)  = 2.42
     - วิชาภาษาอังกฤษ   ( 3/459)   = 0.66
20. ร้อยละครูเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการ
จัดการเรียนรู้ หรือ ผู้อ านวยการเรียนรู้ n/a

100 100 100 11 โครงการ "ผอ.พบเพ่ือนครู"มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา
11.1 จัดท าสารสนเทศครู
11.2 วิเคราะห์แนวโน้มและนโยบายการจัดการศึกษาของ

130,000 130,000 130,000 390,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


21. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology

100 100 100 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพป.นครปฐม เขต 1 
11.3 จัดประชุมครู / ผอ.พบเพ่ือนครูมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา

22. ร้อยละสถานศึกษาส่งเสริม และพัฒนาครูและ 100 100 100 11.4  นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้าน 12 โครงการพัฒนาครูยุค 4.0 สู่ SMART CLASSROOMS 60,000 60,000 60,000 180,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
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2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะส่ือสารภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและ
หน้าท่ีของตน

12.1 การผลิตส่ือการเรียนรู้ออนไลน์
12.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ส่ือ นวัตกรรม ผ่านช่องทาง
 https://padlet.com

23 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)

100 100 100 12.3 การนิเทศ ติดตาม การใช้ส่ือ นวัตกรรม
12.4 การยกย่องเชิดชูครูท่ีมีความสามารถในการผลิตส่ือ
12.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ

13 โครงการการนิเทศเพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
13.1 ยกระดับการนิเทศเพ่ือคุณภาพการศึกษา

150,000 150,000 150,000 450,000 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 


13.2  ส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

14 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 500,000 500,000 500,000 1,500,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล

14.1 งานทะเบียนประวัติ

14.2 การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
   14.3  สรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากรในสังกัด
14.4  การด าเนินการเล่ือนเงินเดือน
14.5 การอบรมเพ่ือเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ
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2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

14.6 ประเมินผลงานทางวิชาการและเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน
14.7 ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู
มีและเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว21)

14.8 ประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
14.9 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

15 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ในสถานศึกษา

400,000 400,000 400,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล

15.1 ประชุมคณะท างานก าหนดหลักสูตรวางแผนการท างาน
15.2 อบรมเชิงปฏิบัติผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นเวลา  2 วัน  
      1) ประชุมคณะท างานก าหนดหลักสูตรวางแผนการพัฒนา
      2) อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุในสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
เป็นเวลา 3 วัน 
15.3 สรุป รายงานผลการพัฒนาตามโครงการท่ีก าหนด

16 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

300,000 300,000 300,000 900,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ

17 โครงการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ 50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ
ผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ .
(OBEC AWARDS) 
17.1 คัดเลือกบุคคลดีเด่นในแต่ละสาขาในระดับสถานศึกษา
17.2 คัดเลือกบุคคล/สถานศึกษาดีเด่นในแต่ละสาขาในระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

17.3 ประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
17.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ

18 โครงการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการ

30,000,000 30,000,000 30,000,000 90,000,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล

19 ค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน 
 800,000 800,000 800,000 2,400,000 กลุ่มบริหารการเงินฯ

34,210,000 34,210,000 34,210,000 101,430,000 รวมท้ังส้ิน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  จัดการด้านโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

         4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับ

2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน สามารถเข้าเรียนใน 100 100 100 1 โครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 30,000 30,000 30,000 90,000 กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 1.1 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาและจัดสรร การจัดการศึกษา

100 100 100 1.2 ส่งเสริมเด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
1.3 การรับนักเรียน
1.4 การแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและอาชีพ

3. ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนท่ี
บริการท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้า
เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1

100 100 100

4. ร้อยละนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้
ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

100 100 100

5. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ
ศึกษาต่อข้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า

90  92 92

6. อัตราการออกกลางคันลดลง
   6.1 ระดับประถมศึกษา ลดลง
   6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลดลง
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวท่ี
มีประสิทธิภาพ (กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา
 กลุ่มพิเศษ)

100 100 100 2 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและทักษะชีวิต
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนติดตามนักเรียนเข้าเรียนและเฝ้าระวัง
การออกกลางคัน
2.2 พัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

กลยุทธ์ 4.1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมโดยการมีส่วนร่วม

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2. ร้อยละสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ไม่มี
 นร.
ออก
กลาง

ไม่มี
 นร.
ออก
กลาง
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2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

8. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
 (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม ร้อยละ 80 
ข้ึนไป

100 100 100 2.3 การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ/เด็กด้อยโอกาส
2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 

      - พิการเรียนรวม
      - เด็กด้อยโอกาส
      - เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  
9. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ

100 100 100 3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน
3.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 ส าหรับเด็กปกติ 

150,000,000 150,000,000 150,000,000 450,000,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

10. ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100 100 100 3.2 สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3.3 สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน

11. ร้อยละของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียน
การสอนทางไกลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology: DLT)

100 100 100 4 โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
 จัดท าแผนก ากับติดตามโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา
 จัดเก็บข้อมูล การรายงาน การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

ก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโครงการอาหาร
5 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 50,000 50,000 50,000 150,000 กลุ่มส่งเสริม


5.1 คัดกรองคนพิการทางการศึกษา การจัดการศึกษา
5.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม
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 แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



2563 2564 2565 ท่ี 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

5.3 สถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
5.4 รายงานข้อมูลนักเรียนพิเศษในโปรแกรม SET

6 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)

100,000 100,000 100,000 300,000 กลุ่ม DLICT

6.1 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
6.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
6.3 ถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practices) การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

7 โครงการ ICT เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2563

2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000 กลุ่ม DLICT
 7.1 พัฒนาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา

 7.2 จัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
        1) ส าหรับโรงเรียน
        2) ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

8 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็ง สภาพแวดล้อม ส่ืออุปกรณ์ให้เอ้ือ 70,000,000 70,000,000 70,000,000 210,000,000 กลุ่มนโยบายและแผน

ต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ /กลุ่มบริหารการเงินฯ

 8.1 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบลงทุน 
      ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
8.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมอาคาร ส่ิงก่อสร้าง

222,380,000 222,380,000 222,380,000 667,140,000 รวมท้ังส้ิน

หนา้ที ่109

 แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม            

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
 >90  95 95 1 โครงการสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะเพ่ือสภาพแวดล้อมท่ีดี

ในสถานศึกษาสู่ชุมชนและหน่วยงาน
140,000 140,000 140,000 420,000 กลุ่มส่งเสริม

จัดการศึกษา

 1.1 ขับเคล่ือนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school)
 1.2 ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 1.3 จัดค่ายโรงเรียนสีเขียว

 1.4 ขยายผลการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน

2. ร้อยละสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด

50 60  70  1.5 พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้เพ่ิมข้ึน
 1.6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยกิจกรรม 5 ส 
1.7 คัดเลือกโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบในการน า 3Rs มาประยุกต์

ปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน ใช้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

3. ร้อยละสถานศึกษามีการบูรณาการเร่ืองการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสาระ การเรียนรู้ท่ี
เก่ียวข้อง

100 100 100 2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 - พัฒนาหลักสูตรและ ขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษา

150,000 150,000 150,000 450,000 กลุ่มส่งเสริม
จัดการศึกษา

4. ร้อยละนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยาย
ผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ

 80 85 90 3 โครงการการปรับปรุงและพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้เป็น
ส านักงานสีเขียว และสุขภาวะท่ีดี

300,000 300,000 300,000 900,000  กลุ่มอ านวยการ

1. ร้อยละสถานศึกษามีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ท่ีถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้าน
และชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
 ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

หนา้ที ่110

 แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้มีความสะอาด
 ร่มร่ืน ปราศจากขยะ

100 100 100  3.2 การลดขยะ น าแก้วน้ า ภาชนะส่วนตัวมาใช้เพ่ือรักษาสุขอนามัย
 3.3 ด าเนินการกิจกรรม 5 ส.ประจ าและต่อเน่ือง
 3.4 การป้องกันมลภาวะ PM 2.5
 3.5 จัดท าแผนป้องกันเผชิญเหตุรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ โรคติดต่อ

590,000 590,000 590,000 1,770,000 รวมท้ังส้ิน

5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากร และสถานท่ีให้เป็นส านักงานสี
เขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

หนา้ที ่111

 แผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



กลยุทธ์ 6.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
         6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
80 85 90 1 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามฯ


1.1 ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงว่าด้วย

ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
 80 85 90 2 โครงการการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 80,000.00 80,000.00 80,000.00 240,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามฯ


ปีงบประมาณ 2563 (ก.ต.ป.น)
2.1 จัดท าแผนเคร่ืองมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

90  95 98 2.2 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
2.3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียน
2.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

5. ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการประจ าปี (KRS) 
ของ สพป.นครปฐม เขต 1

ระดับ
คุณภาพ
ร้อยละ 
90 ข้ึนไป

ระดับ
คุณภาพ
ร้อยละ 
90 ข้ึนไป

ระดับ
คุณภาพ
ร้อยละ 
90 ข้ึนไป

3 โครงการการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
การประกันคุณภาพเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปี

50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามฯ


ดีเย่ียม ดีเย่ียม ดีเย่ียม เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้น าเสอนผลงานสถานศึกษา
ต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 

ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
ภายนอกระดับดีข้ึนไป (ระดับปฐมวัย และ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

2. ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

3. ร้อยละสถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
 & Transparency  Assessment : ITA)คะแนนต้ังแต่
ร้อยละ 80 ข้ึนไป4. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency 
Assessment) ค่าคะแนนเพ่ิมข้ึน

6. ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของ
 สพฐ.ประจ าปี (ARS) ของ สพป.

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

หน้าท่ี 112
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



กลยุทธ์ 6.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
         6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 80 85 90 4 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานโดยการมี 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามฯ


ส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 80 85 90  4.1 ขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

 4.2 ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
100 100 100  4.3 ขับเคล่ือนโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

 4.4 ประชุมวางแผนการขับเคล่ือนร่วมกับ สพฐ.

5 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 800,000.00 800,000.00 800,000.00 2,400,000.00 กลุ่มนโยบายและแผน



 80 85 90 5.1 จัดสรรค่าพาหนะรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายไปเรียนรวมใน
โรงเรียนหลัก ตามระยะทางดังน้ี

/กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

5.2 การจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สพป. นครปฐม เขต 1 

5.3 ขับเคล่ือนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

11. โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนลดลงจากปีท่ีผ่านมา 1 แห่ง 2 แห่ง 1 แห่ง 5.4 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรวม
12. ร้อยละของผู้เรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

85 90 95 5.5 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจ าเป็นต้องด ารงอยู่
(Stand Alone) ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย

5.6 เลิกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่มีนักเรียน
5.7 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก “จ๋ิวแต่แจ๋ว” ท่ีมีนักเรียน 8-120
 คน

6 โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 กลุ่มนิเทศติดตามฯ


6.1 ติดตามประเมินผลห้องเรียนคุณภาพ

7. ร้อยละของครูท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียน
คุณภาพระดับ ดีมากข้ึนไป

8. ร้อยละของโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลสถานศึกษา
คุณภาพระดับดีมากข้ึนไป

9. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  4 ด้าน

10. ร้อยละสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนท่ี 
รร ประชารัฐ / รร คุณภาพประจ าต าบล / รร ร่วมพัฒนา

หน้าท่ี 113
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



กลยุทธ์ 6.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
         6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.2 สรุปผลการประเมิน
6.3 ถอดประสบการณ์การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
6.4 ยกย่องเชิงชูเกียรติ
6.5 ทบทวนเกณฑ์ประเมินห้องเรียนคุณภาพ

6.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
7 โครงการการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  

250,000.00 300,000.00 400,000.00 950,000.00 กลุ่มนโยบาย
และแผน/ทุกกลุ่ม

7.1 จัดท านโยบายการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและและสถานศึกษา
7.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
7.3 ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ
      1) ติดตามผลการด าเนินงานระยะคร่ึงแผน/ส้ินแผนและการใช้จ่าย
งบประมาณ รายไตรมาส

       2) สรุปและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณเผยแพร่ 

7.4 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ให้สถานศึกษา
7.5 ติดตามผลตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/ตรวจ
ราชการแบบบูรณาการส านักนายกรัฐมนตรี ฯลฯและหน่วยงานอ่ืน

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา

200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 

หน้าท่ี 114
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



กลยุทธ์ 6.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
         6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

8.1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน กลุ่มอ านวยการ
8.2 การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสพป .นครปฐม 
เขต 1 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหลากหลาย

8.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1
    

กลุ่มอ านวยการ/
ทุกกลุ่ม

    8.3.1 ด าเนินตามนโยบายการประหยัดพลังงานภาครัฐ

    8.3.2 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

    8.3.3 กิจกรรม 5 ส
8.4 เติมใจให้กันสานสายสัมพันธ์สู่องค์กร กลุ่มอ านวยการ
8.5 การเสริมพลังอ านาจเพ่ือสร้างศักยภาพในการท างานให้กับบุคลากร กลุ่มอ านวยการ
    8.5.1 ด าเนินการตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงใน 
สพป.นครปฐม เขต1 และ สถานศึกษา

     8.5.2 ห้ิวป่ินโตไปวัดพัฒนาคุณธรรมเพ่ือท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา
โดยงดใช้ถุงพลาสติก
    8.5.3 การยกย่องเชิดชูบุคลากรดีเด่นประจ าเดือน
    8.5.4 จัดสวัสดิการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
8.6 พัฒนาบุคลาการด้านกฎหมาย ICT ในการบริหารจัดการ กลุ่ม DLICT
ระบบ AMSS++และ SMSS++ My office
8.7 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษารายงานการบริหารงบประมาณใน กลุ่มบริหารสินทรัพย์

หน้าท่ี 115
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



กลยุทธ์ 6.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
         6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
8.8 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน กลุ่ม ตสน.

9 โครงการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณภาพ ตามนโยบาย
นครแห่งคุณภาพการศึกษา"

9.1 การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

กลุ่มอ านวยการ
การศึกษา
9.2 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ สพฐ (ARS)

กลุ่มนโยบาย
และแผน

9.3 การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ (KRS)

กลุ่มอ านวยการ

9.4 ขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณภาพ

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

250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00 กลุ่มนิเทศติดตาม
กลุ่มอ านวยการ

10.1 การพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต

10.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ และสถานศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ โดย สพฐ.

หน้าท่ี 116
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



กลยุทธ์ 6.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
         6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

10.3 ส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต
11 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา

11.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
บุคคล มีส่วนร่วมในการบริหาจัดการและระดมทรัพยากรเพ่ือ

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา

จัดการศึกษา ใน 4 งาน
11.2 สรุปและรายงานผลการระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการศึกษา

11.3 สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

100 100 100 12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 250,000.00 250,000.00 250,000.00 750,000.00 กลุ่ม DLICT
12.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

   12.1.1 ปรับปรุงระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขต

100 100 100 พ้ืนท่ีการศึกษา(AMSS++)/ส านักงานไร้กระดาษ
   12.1.2 การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC)
   12.1.3 พัฒนาระบบคลังข้อมูล Big data ของสพป.นครปฐม เขต 1

   12.1.4 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สพป .
15..สพป.และสถานศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการ

100 100 100    12.1.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารภายในหน่วยงานและสถานศึกษา

   12.1.6 ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video 
Conference)/ระบบทางไกลอ่ืน ระหว่าง สพฐ. สพท.และสถานศึกษา

13. ร้อยละหน่วยงาน.และสถานศึกษาน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจท้ังระบบ

14. สพป.และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology)

หน้าท่ี 117
 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน



กลยุทธ์ 6.1   พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
         6.2 พัฒนาหน่วยงานและสถานศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม

2563 2564 2565 2563 2564 2565 รวม
ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ผู้รับผิดชอบ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

12.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา

13  โครงการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน 
(Area-base)

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 7,500,000.00 

13.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงาน กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (งบประจ า (บริหารจัดการส านักงานเขต/
ค่าธารณูปโภค /จ้างลูกจ้างช่ัวคราว สพป. และอ่ืนๆ)
13.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา
     

ทุกกลุ่มงาน

บริหารจัดการมีส่วนร่วม 4 งาน 
พัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอ านาจแบบ CLUSTER เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

5,780,000.00 5,830,000.00 5,930,000.00 17,540,000.00 รวมท้ังส้ิน    (บาท)
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บทที่ 5 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 
 

5.1 การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 
5.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

ในการดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลักที่จะนำไปสู่
ผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 
          5.1.2 สร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 กับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดรวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
        5.1.3 ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ และสถานศึกษาในสังกัด ให้ความสำคัญและใช้
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหารของหน่วยงาน 
และสถานศึกษา แปลงสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 
           5.1.4 ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565  ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
           5.1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถ
ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จ 
           5.1.6 ประสานงานระดมทรัพยากรสนับสนุนอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
  5.1.7 ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดรับกับนโยบายทุกระดับและบริบท
ของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5.2 การติดตามประเมินผลตามแผน 
 การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563-2565  ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้ 
           1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของ 
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพฒันาการศึกษาในภาพรวม 
          2. จัดทำร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดความสำเร็จในการดำเนินงาน
กำหนดผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และเผยแพร่สู่หน่วยงานและ
สถานศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ           



 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หน้า 120 
 

 3. ผู้รับผิดชอบจัดทำเครื่องมือ และปฏิทินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
กรอบการประเมินและตัวช้ีวัด โดยนำวิธีการติดตามประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมมาใช้ 

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ 
            4. เสริมสร้างกลไกการการมีส่วนร่วม การตรวจสอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
บุคคลภายนอกให้เข้มแข็ง ในการติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของ
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำข้อมูลที่
นำมาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

 5. สร้างการเช่ือมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน       
ด้านสังคมในจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้
ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ
มากขึ้น      

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 



 
 

 ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 
ที่  29  / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ( พ.ศ. 2563 – 2565 ) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร                  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 

---------------------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 มีภำรกิจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
จัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) 
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (2560 - 2579) และกรอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รวมถึงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครปฐม และควำมต้องกำรจ ำเป็น
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน ประกอบด้วย 

  1. คณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและแผนปฏิบัติกำร มีหน้ำที่ศึกษำ
วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน นโยบำย ยุทธศำสตร์ จุดเน้นของหน่วยเหนือ ทบทวน  SWOT 
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม/
งบประมำณ เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับนโยบำยเป้ำหมำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  
  1.1 นำยไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์           ประธำนคณะท ำงำน 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1  
   1.2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 รองประธำนคณะท ำงำน 
  (ก ำกับรำชกำรกลุ่มนโยบำยและแผน) 
   1.3 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1   คณะท ำงำน 
  1.4 นำงจรรยำพร  ยอดแก้ว       คณะท ำงำน 

 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
  1.5 นำงกฤษณี  เหล็กอ่ิม  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
   รักษำกำรในต ำแหน่ง ผอ. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    

 1.6 นำงวิไล  เรียนทัพ  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
        รักษำกำรในต ำแหน่ง ผอ. กลุ่มอ ำนวยกำร   

 1.7 นำงพะเยำว์  เอ่ียมสะอำด  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 1.8 น.ส. สุกฤตภัทร  ใจรื่น  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     
 1.9 นำงสมหมำย  ดอกจันทน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

       รกัษำกำรในต ำแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    
 

/1.10 น.ส. อุษำ... 
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 1.10 น.ส. อุษำ  ใหญ่ไล้บำง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
          ปฏิบัติหน้ำที ่ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       

 1.11 นำงลำวัลย์  ศรีวิเศษ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
             ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

 1.12 นำยประถม  แจ้งธรรมมำ  นิติกรช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
    ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มวินัยและนิติกร  

 1.13 น.ส.วิไล  คชศิลำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
  1.14 น.ส.ยุพำ  ทรัพย์อุไรรัตน์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                คณะท ำงำน 

  1.15 นำงพัตรำ  เมฆประยูร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
  1.16 น.ส.ณัฐิกำ  สุริยำวงษ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
 1.17 น.ส.นิภำรัตน์  เชื้อชำย  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 

1.18 นำยประพนธ์  สะสมทรัพย์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
1.19 น.ส.บงกช  ยิ้มหนองโพธิ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
1.20 ประธำนกลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม    คณะท ำงำน 

 1.21 นำยไพชะยนต์ พูนขวัญ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระปฐมเจดีย์  คณะท ำงำน 
 1.22 นำยสุนัย  ทองนวล  ประธำนกลุ่มโรงเรียนบูรพำศึกษำ   คณะท ำงำน 
 1.23 นำงปวริศำ  บุญรอด  ประธำนกลุ่มโรงเรียนปฐมนคร  คณะท ำงำน 
 1.24 น.ส.ปิยำภรณ์  รัตนำกรกุล  ประธำนกลุ่มโรงเรียนก ำแพงแสน 1 คณะท ำงำน 
 1.25 นำยพิบูลย์  แก้วไทรนันท์  ประธำนกลุ่มโรงเรียนก ำแพงแสน 2  คณะท ำงำน 
 1.26 นำยอธิกำนต์  สักคุณำ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนก ำแพงแสน 3   คณะท ำงำน 

 1.27 ประธำนกลุ่มโรงเรียนก ำแพงแสน 4    คณะท ำงำน 
 1.28 นำยเอศรำ  แสนกันค ำ  ประธำนกลุ่มโรงเรียนดอนตูม  คณะท ำงำน 
 1.29 น.ส.ดวงเดือน รื่นนำค  ประธำนกลุ่มโรงเรียนบ้ำนหลวง   คณะท ำงำน 
 1.30 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) คณะท ำงำน 
 1.31 นำงสมใจ  กำยเย็น  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
  1.32 นำงปำริชำติ  ปำนดี เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
  1.33 นำงเพชรรุ่ง  เอ่ียมธนพรรณ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
  1.34. น.ส.สมพร  ศรีวรำสำสน์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
  1.35 นำยอธิพงษ์  รักคง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   คณะท ำงำน 
  1.36 นำงสมพร  เมืองแป้น  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  คณะท ำงำน/เลขำนุกำร  
  1.37  น.ส.สุพิชฌำย์  นรำทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  1.38  น.ส.สุวรรณำ  แดงสวัสดิ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร         คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
  1.39 น.ส.วชิุดำ  ศรีสุวัฒนำนันท์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน      คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2. คณะท ำงำนจัดท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมและรูปเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี มีหน้ำที่ตรวจทำนรำยละเอียด จัดพิมพ์ จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย 

 

/ 2.1 นำงสมพร ... 

 



- 3 - 
 
 2.1 นำงสมพร  เมืองแป้น  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน          ประธำนคณะท ำงำน 

  2.2 น.ส.สุวรรณำ  แดงสวัสดิ์  นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                            คณะท ำงำน 
          2.3 น.ส.วิชุดำ  ศรีสุวัฒนำนันท์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                            คณะท ำงำน 

  2.4 น.ส.สุพิชฌำย์  นรำทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 

 ให้คณะท ำงำนที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จลุลว่งตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
และเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร 

      ทั้งนี้ ตั้งแต ่ 5  เดือน   กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2563 

    สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  2563 
 



หนาที่ 1

จํานวนครู โรงเรียน โรงเรียน ร.ร. แกนนํา ร.ร. แกนนํา โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ

ตาม จ18 ประชารัฐ ในฝน สะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ดีใกลบาน ประจําตําบล

ณ 10 ม.ิย.62 ป กศ.2560  ป กศ.2561

วัดดอนยายหอม เมืองนฐ. 542 527 505 25 

วัดดอนขนาก เมืองนฐ. 92 84 96 6 

วัดตากอง เมืองนฐ. 486 517 430 27  

บานมาบแค เมืองนฐ. 113 122 109 8

วัดเกาะวังไทร เมืองนฐ. 737 776 784 40   

วัดทัพหลวง เมืองนฐ. 454 430 394 22  

วัดมวงตารศ  (สําอางคเจริญผล) เมืองนฐ. 306 289 272 13 

วัดทุงรี เมืองนฐ. 135 131 126 8

บานทุงนอย เมืองนฐ. 111 111 110 7  

บานลําทาโพ เมืองนฐ. 49 61 62 4 

วัดธรรมศาลา เมืองนฐ. 752 816 765 41  

บานตนสําโรง เมืองนฐ. 100 107 123 6

บานนาสราง เมืองนฐ. 83 85 86 5 

หลวงพอแชมวัดตากองอนุสรณ เมืองนฐ. 304 281 254 14  

วัดดอนเสาเกียด เมืองนฐ. 96 102 83 7 

วัดบางแขม เมืองนฐ. 177 176 191 10 

วัดลาดปลาเคา เมืองนฐ. 390 357 334 17  

บานคลองยาง เมืองนฐ. 133 133 123 9

วัดบานยาง เมืองนฐ. 110 101 91 7

บานหนองกะโดน เมืองนฐ. 261 286 263 18  

บานคอวัง เมืองนฐ. 32 36 43 3

วัดพระปฐมเจดีย เมืองนฐ. 2,661 2556 2,436 108

อนุบาลนครปฐม เมืองนฐ. 3,057 2960 2,888 125

วัดไผลอม เมืองนฐ. 896 899 865 41  

วัดพระประโทณเจดีย เมืองนฐ. 228 226 177 16  

วัดโพรงมะเดื่อ เมืองนฐ. 576 570 553 27 

วัดหุบรัก เมืองนฐ. 361 324 337 16  

วัดศรีวิสารวาจา เมืองนฐ. 71 91 95 6

วัดพะเนียงแตก เมืองนฐ. 232 234 227 11   

บานลําพยา เมืองนฐ. 137 136 124 9  

บานหนองหิน เมืองนฐ. 42 83 62 5

วัดวังตะกู เมืองนฐ. 467 450 400 23   

วัดวังเย็น เมืองนฐ. 88 78 71 7 

บานไรตนสําโรง เมืองนฐ. 142 128 127 8 

บานหนองขาหยั่ง เมืองนฐ. 77 65 54 5  

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ชื่อโรงเรียน อําเภอ
2560 2561 2562

จํานวนนักเรียน 10 มิถนายน



หนาที่ 2

จํานวนครู โรงเรียน โรงเรียน ร.ร. แกนนํา ร.ร. แกนนํา โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ

ตาม จ18 ประชารัฐ ในฝน สะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ดีใกลบาน ประจําตําบล

ณ 10 ม.ิย.62 ป กศ.2560  ป กศ.2561

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ชื่อโรงเรียน อําเภอ
2560 2561 2562

จํานวนนักเรียน 10 มิถนายน

วัดใหมดอนทราย เมืองนฐ. 71 90 96 6 

วัดสระกะเทียม เมืองนฐ. 309 309 299 14   

วัดลาดหญาแพรก เมืองนฐ. 52 70 49 5 

วัดรางปลาหมอ เมืองนฐ. 65 68 73 5 

วัดใหมหวยลึก เมืองนฐ. 126 128 138 8  

วัดสามควายเผือก เมืองนฐ. 504 504 455 24 

บานรางมะเดื่อ เมืองนฐ. 157 197 195 10  

บานหนองงูเหลือม เมืองนฐ. 550 521 477 26   

วัดหนองดินแดง เมืองนฐ. 104 104 108 7

วัดหนองเสือ เมืองนฐ. 402 405 389 19    

บานทุงหัวพรหม เมืองนฐ. 93 97 102 6  

วัดทัพยายทาว เมืองนฐ. 62 58 49 4 

บานหนองปากโลง เมืองนฐ. 181 188 182 9 

วัดโพธิ์งาม กําแพงแสน 124 131 147 9

วัดทะเลบก กําแพงแสน 550 565 517 28   

ประถมฐานบินกําแพงแสน กําแพงแสน 1,669 1583 1,546 73   

อนุบาลกําแพงแสน กําแพงแสน 1,561 1591 1,598 68 

วัดทุงกระพังโหม กําแพงแสน 61 50 39 4

วัดบอน้ําจืด กําแพงแสน 288 301 296 17 

บานดอนทอง กําแพงแสน 167 169 158 10

วัดสระพัง กําแพงแสน 78 76 73 6 

วัดหนองปลาไหล กําแพงแสน 134 128 127 8 

อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บานยาง) กําแพงแสน 300 296 278 14  

บานหวยขวาง กําแพงแสน 76 68 57 5

บานรางอีเมย กําแพงแสน 226 254 267 13

บานออกระทิง กําแพงแสน 424 469 464 22    

วัดสองหอง กําแพงแสน 132 127 122 14

วัดลาดหญาไทร กําแพงแสน 161 172 186 14

บานสระน้ําสม กําแพงแสน 198 210 202 11

บานหลักเมตร กําแพงแสน 64 66 62 5 

วัดปลักไมลาย กําแพงแสน 226 236 263 10   

บานหนองขาม กําแพงแสน 122 123 128 9 

บานบอน้ําพุ กําแพงแสน 129 122 122 10 

เมืองเกากําแพงแสน กําแพงแสน 52 49 63 4

วัดนิยมธรรมวราราม กําแพงแสน 377 366 340 21    



หนาที่ 3

จํานวนครู โรงเรียน โรงเรียน ร.ร. แกนนํา ร.ร. แกนนํา โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ

ตาม จ18 ประชารัฐ ในฝน สะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ดีใกลบาน ประจําตําบล

ณ 10 ม.ิย.62 ป กศ.2560  ป กศ.2561

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ชื่อโรงเรียน อําเภอ
2560 2561 2562

จํานวนนักเรียน 10 มิถนายน

บานหนองไมงาม กําแพงแสน 98 99 94 8

วัดหนองศาลา กําแพงแสน 459 456 455 23  

บานหนองกราง กําแพงแสน 143 121 122 8

บานหวยรางเกตุ กําแพงแสน 197 179 148 10 

วัดไรแตงทอง กําแพงแสน 39 42 44 4

วัดหนองจิก กําแพงแสน 124 125 133 8 

วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล กําแพงแสน 230 231 194 11 

บานออกระทุง กําแพงแสน 33 29 24 3

วัดหวยผักชี กําแพงแสน 54 64 63 4

วัดประชาราษฎรบํารุง กําแพงแสน 150 152 138 9 

บานหวยดวน กําแพงแสน 84 82 88 6 

บานดอนซาก กําแพงแสน 127 128 120 8

บานคลองตัน กําแพงแสน 37 34 43 3 

วัดวังน้ําเขียว กําแพงแสน 585 616 563 35   

บานหนองพงนก กําแพงแสน 233 229 205 10

วัดสระสี่มุม กําแพงแสน 539 553 523 29    

บานสามัคคี กําแพงแสน 128 123 120 9

วัดราษฎรวราราม กําแพงแสน 126 136 132 8

บานหนองพงเล็ก กําแพงแสน 115 146 149 8

วัดดอนเตาอิฐ กําแพงแสน 207 194 174 9  

บานหนองเขมร กําแพงแสน 129 116 106 10 

วัดหนองกระทุม กําแพงแสน 169 145 120 8   

วัดหวยมวง กําแพงแสน 100 107 109 7

วัดปทุมทองสุทธาราม กําแพงแสน 85 82 69 8

วัดทาเสา กําแพงแสน 164 162 160 9   

บานบัวแดง กําแพงแสน 153 175 167 9 

วัดกําแพงแสน กําแพงแสน 124 153 169 8

บานหนองโสน กําแพงแสน 129 132 121 9 

วัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) กําแพงแสน 298 296 291 18  

ละเอียดอุปถัมภ ดอนตูม 176 192 154 11   

บานหัวถนน ดอนตูม 65 58 57 5 

วัดสระสี่เหลี่ยม ดอนตูม 134 132 125 10  

วัดสุขวราราม ดอนตูม 128 127 116 8 

วัดบานหลวง ดอนตูม 401 413 406 20  

วัดหนองกระพี้ ดอนตูม 83 79 73 6 



หนาที่ 4

จํานวนครู โรงเรียน โรงเรียน ร.ร. แกนนํา ร.ร. แกนนํา โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ

ตาม จ18 ประชารัฐ ในฝน สะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ดีใกลบาน ประจําตําบล

ณ 10 ม.ิย.62 ป กศ.2560  ป กศ.2561

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

ชื่อโรงเรียน อําเภอ
2560 2561 2562

จํานวนนักเรียน 10 มิถนายน

วัดลําลูกบัว ดอนตูม 65 64 65 5  

บานแหลมกะเจา ดอนตูม 105 103 84 6  

วัดลําเหย ดอนตูม 306 308 258 17    

วัดทุงสีหลง ดอนตูม 84 125 132 7

บานใหม ดอนตูม 72 71 59 7 

บานรางมูก ดอนตูม 29 42 47 4

วัดแหลมมะเกลือ ดอนตูม 109 121 142 7 

วัดตะโกสูง ดอนตูม 141 149 135 14 

วัดสามงาม(คงทองอนุสรณ) ดอนตูม 1334 1392 1417 61  

วัดทุงผักกูด ดอนตูม 63 59 61 6 

วัดกงลาด ดอนตูม 281 295 210 18  

วัดหวยพระ ดอนตูม 93 92 88 7

บานแจงงาม ดอนตูม 139 147 149 9 

วัดเลาเตา ดอนตูม 162 190 177 9 

วัดทุงพิชัย ดอนตูม 123 129 98 9 

บานสามแกว ดอนตูม 80 91 96 6 

33,525 33,705 32,320 1,773 30 ร.ร. 5 ร.ร. 10 ร.ร.

55 ร.ร.(ที่

เหลือ

เปนร.ร.

คูขนาน)

2 ร.ร. 47 ร.ร.รวมทั้งสิ้น



ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำนครปฐม เขต 1

เลขที ่161/4 ถนนเพชรเกษม ต ำบลพระประโทน อ ำเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท ์0-3425-2931 โทรสาร 0-3425-4373 URL : www.nptedu.go.th
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