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ค ำน ำ 

  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในฐานะ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ร่วมกับสถานศึกษา ในการด าเนินการให้ส าเร็จตามยุทธศาสตร์    
โดยมีกิจกรรมด าเนินการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 2. การ
ผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4.  การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5. ICT 
เพ่ือการศึกษา 6. การบริหารจัดการ และทิศทางในการด าเนินงาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้หน่วยงานน าไปเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตามที่ก าหนดเป้าหมายไว้ในแผน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงานบูรณาการการ   
ท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการด าเนินการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป  

  ขอขอบคุณคณะท างาน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
 

      สารบัญ 
                                                                                                           หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภูมิ ฉ  
แผนภาพโครงสร้างการบริหารองค์กร 1 
ท าเนียบผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      2 
รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วม                                                       3 
ส่วนที่ 1   บทน า 8 
             สภาพทั่วไป 8 
 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 8 
 โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 9 
              ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา 11 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 22 
             ด้านคุณภาพการศึกษา 23 
             ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 25 
             ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 35 
 ด้านผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 35 
ส่วนที ่3  ทิศทางการจัดการศึกษา 42 
 แนวทางปฏิรูปการศึกษา 42 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 “มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 45 
 นโยบายรัฐบาล 46 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 56 
 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  53 
 นโยบายเฉพาะ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 56 
 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 56 
 วิสัยทัศน์ 57 

 พันธกิจ 57  
   ค่านิยมองค์กร 58
 เป้าประสงค์หลัก 58 
 ผลผลิต  58 
   จุดเน้น 58 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
 

    สารบัญ (ต่อ) 
   

                                                                                                         หน้า 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ 65 
 งบพ้ืนฐาน (งานประจ า)    65 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 66  
ส่วนที่ 5   การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 70 
             ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 70 
             กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 70 
             ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ               71 
ภาคผนวก  
  โครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560         72 
  ปฏิทินโครงการการบริหาร-พัฒนาคุณภาพการศึกษา         145 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2557   
 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1    
 คณะผู้จัดท า   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
 

      สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี       หน้า 

ตารางที ่ 1  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน  11 
                 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ตารางที ่ 2   แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  12 
ตารางที่  3   แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  13 
ตารางที ่ 4   แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้องปีการศึกษา 2559  14 
ตารางที่  5   แสดงจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจ าแนกตามวิทยฐานะ  15 
ตารางที่  6   แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนก ตามขนาดโรงเรียนและอ าเภอ ปีการศึกษา 2559  16 
ตารางที ่ 7  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกระดับชั้นที่เปิดสอน จ าแนกตามสังกัดรายอ าเภอ   17 
                ปีการศึกษา 2559 
ตารางที่ 8     แสดงจ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2559  18
ตารางที่ 9   แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา รายอ าเภอ ปีการศึกษา 2559       19 
ตารางที่ 10   แสดงจ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559    20 
ตารางที่ 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)       23  
                  ปีการศึกษา 2556-2558 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตารางที่ 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)       24  
                   ปีการศึกษา 2556-2558 รายสาระวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตารางที่ 13  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 3,6 และ       25 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามระยะเวลาปีการศึกษา 2558 
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ตารางที่ 14    แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาต่อ  26 

ตารางที่ 15  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาต่อ      27 
                และไม่ศึกษาต่อ  
ตารางที่ 16   แสดงข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน และจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียน     30 
  อ่านไม่ออก จากการประเมินด้านการเขียน ระหว่างครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 
  ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ตารางที่ 17   ข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนและจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียน     31 
  เขียนไม่ได้ จากการประเมินด้านการเขียน ระหว่างระหว่างครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี          หน้า 

ตารางที่ 18   ตารางแสดงข้อมูล สรุปการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน       32 
  ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ในการประเมิน  
  ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ตารางที่ 19    แสดงร้อยละของนักเรียน ตามระดับการประเมินการอ่านออก/อ่านคล่อง    33 
    ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 (30 มิถุนายน 2559) และ ครั้งที่ 2  
  (31 สิงหาคม 2559) 
ตารางที่ 20   แสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับการประเมินการเขียนได้/เขียนคล่อง    34 
                  ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 12 (30 มิถุนายน 2559) และครั้งที่ 2 
   (31 สิงหาคม 2559) 
ตารางที่ 21   แสดงผลการรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2559    35     
ตารางที่ 22   แสดงผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559    38   
ตารางที่ 23   แสดงข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    40 
  ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1    
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                       สารบัญแผนภูม ิ

 
แผนภูมิที่                   หน้า                                                                                                                 

แผนภูมิที ่ 1  แสดงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม  12 
  ศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2559 
แผนภูมิที ่ 2  แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  13 
  นครสวรรค์ เขต 1 จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2559 
แผนภูมิที่ .3  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน  14 
  สถานศึกษาปีการศึกษา 2559  16 
แผนภูมิที่  4  แสดงจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ  15 
  ปีการศึกษา 2559 
แผนภูมิที่  5  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามสังกัดและอ าเภอปีการศึกษา 2559  16 
แผนภูมิที่  6  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559  17 
แผนภูมิที่  7  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียน รายอ าเภอ ปีการศึกษา 2559  20 
แผนภูมิที่  8  แสดงจ านวนนักเรียนพิการทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 จ าแนก  21 
                   ตามประเภทความพิการ  
แผนภูมิที่  9  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  23 
  ปีการศึกษา 2557-2558 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนภูมิที ่ 10 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   24 
  ปีการศึกษา 2557-2558 รายสาระวิชา 
แผนภูมิที ่ 11  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาต่อ   27 
แผนภูมิที่  12   แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาต่อ  29 
แผนภูมิที่  13  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ที่ศึกษาต่อ  29 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน                         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

  

  

กลุ่มนโยบายและแผน 
  

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการ 
จัดการศกึษา 

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

คณะกรรมการ 

คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รองผู้อ านวยการฯ (1) 

 นายสัญชัย  พวงมาล ี

 

รองผู้อ านวยการฯ 

 นายสุรพล เพ็งน้อย 

 

ผู้อ านวยการ 

-ว่าง - 

รองผู้อ านวยการฯ 

นายปัญญา  จันทร์เกดิ 

 

รองผู้อ านวยการฯ 

นายวิวรรธน์ เกตุเทศ 

 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสนิทรัพย ์

 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 

 กลุ่มอ านวยการ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศกึษา 

 

แผนภาพโครงสร้างการบริหารองค์กร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 



2 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

  

  

  

                        
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสัญชัย  พวงมาลีนายสัญชัย  พวงมาลี  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ช านาญการพิเศษช านาญการพิเศษ  

 

นายวิวรรธน์  เกตุเทศนายวิวรรธน์  เกตุเทศ  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ช าช านาญการพิเศษนาญการพิเศษ  

 

นายปัญญา จันทร์เกิดนายปัญญา จันทร์เกิด  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ช านาญการพิเศษช านาญการพิเศษ  

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 11  

ท าเนียบผู้บริหารท าเนียบผู้บริหาร  

ส านัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 

  

                                    นายสุรพล  เพ็งน้อยนายสุรพล  เพ็งน้อย  
                รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
                                        ช านาญการพิเศษช านาญการพิเศษ  
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ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1  
อ. เมืองฯ 

นายสัญชัย  พวงมาล ี
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
นายสมหมาย  ลอดชะ 

 

 
 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 

ภาคีเครือข่าย กต.ปน. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

โรงเรียนเครือข่าย 1 
อ.เมืองฯ 

1. บ้านสระงาม  
2. วัดบ้านมะเกลือ 
3. วัดบึงน ้าใส 
4. วัดนิเวศวุฒาราม 
5. วัดคลองคาง 
6. บ้านคุ้งวารี 
7. ศิริราษฎร์สามัคคี 
8. วัดยางงาม 
   (ประชาพัฒนา) 

โรงเรียนเครือข่าย 2 
อ.เมืองฯ 

1. วัดวังยาง  
2. อนุบาลนครสวรรค ์
3. วัดท่าทอง 
4. วัดศรีสวรรคส์ังฆาราม 
5. บ้านบ่อดินสอพอง 
6. วัดกลางแดด 
7. วัดตะเคียนเลื่อน 
   (รังสีวุฒากาสอุปถัมถ์) 
8. วัดวังไผ ่
9. วัดสุบรรณาราม 
10. ชุมชนวัดเกาะหงษ์  
    (นิโรธธรรมรังสรรค์) 
     
 

 

 

โรงเรียนเครือข่าย 3 
อ.เมืองฯ 

1.บ้านปากดง  
2.วัดหนองปลิง 
3.วัดรังงาม 
4.บ้านช่อกระถิน 
  พัฒนา 
5. วัดบ้านไร ่
6. บ้านเขากะลา 
7.วัดพระนอน 
  

 

เครือข่ายท่ี 2  
อ. เมืองฯ 

นายสัญชัย  พวงมาล ี
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
นายสมหมาย  ลอดชะ 

 

 
 

เครือข่ายท่ี 3  
อ. เมืองฯ 

นายสัญชัย  พวงมาล ี
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
นายสมหมาย  ลอดชะ 
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ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 

ภาคีเครือข่าย กต.ปน. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 4   
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์

 

โรงเรียนเครือข่าย 4 
อ.เมืองฯ 

1.ชุมนุมสงฆ์  
2.วัดหาดทรายงาม 
3.วัดหัวถนน 
4.วัดบางม่วง 
5.วัดเกรียงไกรเหนือ 
6. วัดเกาะแก้ว 
7.อนุบาลเมือง 
  นครสวรรค์ (เขากบ 
  วิวรณ์สุขวิทยา) 
8. วัดท่าล้อ 
9. วัดวังหิน 
10. ชุมชนวัดบ้านแก่ง 
11.วัดเกรียงไกร   
     (โพธ์ิประสิทธ์ิ) 

 

โรงเรียนเครือข่าย 5 
อ.เมืองฯ 

1. วัดสันติธรรม  
2. วัดหนองโรง 
3. วัดศรีอุทุมพร 
4. วัดดอนใหญ ่
5. บ้านสามัคคีธรรม 
6. วัดสวรรค ์
    ประชากร 
7. วัดทัพชุมพล 
8. วัดหนองเขนง 
9. บ้านสุวรรณประชา 
   พัฒนา 

โรงเรียนเครือข่าย 6 
อ.เมืองฯ 

1. วัดเนินมะขามงาม 
2. วัดเขามโน 
3. วัดหนองกระโดน 
4. วัดวังสวัสด ี
5. บ้านหรหมเขต 
6. วัดศรีอัมพวัลย ์
7. ศรีพูลราษฎร์สามัคค ี
8. วัดสมานประชาชน 
9. วัดบริรักษ์ประชาสาร 

 

เครือข่ายท่ี 5   
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์

 

เครือข่ายท่ี 5  
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
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รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 

ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กศจ./กต.ปน. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1                
อ. โกรกพระ   

 

นายสุรพล  เพ็งน้อย 
นายสมหมาย  ลอดชะ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

  

เครือข่ายท่ี 2              
อ.โกรกพระ  

นายสุรพล  เพ็งน้อย  
นายสมหมาย  ลอดชะ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

  

เครือข่ายที่ 1             
อ. เก้าเลี้ยว    

นายสัญชัย  พวงมาลี  
นางยมนพร  เอกปัชชา                     

เครือข่ายท่ี 2              
อ. เก้าเลี้ยว       

นายสัญชัย  พวงมาลี   
นางยมนพร  เอกปัชชา                                        

                   

โรงเรียนเครือข่าย  1      
อ.โกรกพระ 

1.วัดบางมะฝ่อ  
2. วัดท่าซุด (เจรญิศิลป์) 
3. บ้านบางมะฝ่อ 
4. ชุมชนวัดบ้านหว้า  
   (ประชาสาทวิทย์) 
5. บ้านโพธิ์งาม 
6. วัดมโนราษฎร ์
7. ภาณุฑัตกรีฑาเวทย ์
8. ราษฎรุ์อุทิศ 
9.. สระวิทยา 
10. บ้านเนินเวียง 

โรงเรียนเครือข่าย 2       
อ.โกรกพระ 

1.บ้านคลองม่วง  
2.วัดหนองพรมหน่อ 
3.วัดนากลาง 
4.วัดเนินกะพี  
5.วัดศาลาแดง 
6. อนุบาลโกรกพระ  
   (ประชาชนูทิศ) 
7.บ้านเขาถ ้าพระ 
8.บ้านเนินศาลา 
9.บ้านหาดสูง 
10.บ้านกระจังงาม 
11.บ้านเขาปูน 
 
 

 

 

โรงเรียนเครือข่าย  1         
อ.เก้าเลี้ยว 

1. อนุบาลเก้าเลี ยว 
2. บ้านแหลมยาง 
3. ศึกษาศาสตร ์
4. วัดมหาโพธิใต ้
5. ชุมชนวัดมหาโพธิ 
    เหนือ 
6. บ้านทุ่งตาทั่ง 
7. บ้านหนองหัวเรือ 
8. วัดหนองเต่า 
9. วัดหนองแพงพวย 
10. บ้านยางใหญ่ 
11. บ้านห้วยรั ว 
 

โรงเรียนเครือข่าย  2       
อ.เก้าเลี้ยว 

1.วัดหัวดงใต้  
(บางทองประชาสรรค์)  
2. วัดหาดเสลา 
(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมถ์) 
3. วัดหัวดงเหนือ 
4. โอสถสภาอุปถมัภ ์
5. สังข์บุญธรรมราษฎร์
นุสรณ์ 
6.บ้านคลองคล้า 
7.บ้านเนินพะยอม 
8. วัดดงเมือง 
9.วัดมรรครังสฤษดิ์ 
10.ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 
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รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 

ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กศจ./กต.ปน. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

      เครือข่ายท่ี 1   
       อ.ชุมแสง 
 
นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
น.ส.สุรางค์  ชูสิงห์ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสกุ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

 

โรงเรียนเครือข่าย 1        
อ.ชุมแสง 

1. วัดพันลาน 
2. วัดปากคลองปลากด 
3. วัดดอนสนวน 
4. ชุมชนวัดคลอง 
    ปลากด 
5. วัดทับกฤชเหนือ 
6. วัดแสงรังสรรค์ 
7. บ้านท่าจันทน์ 
    (ส้าลีประชานุ   
    เคราะห์) 
8. อนุบาลชุมแสง 
   (วัดทับกฤชกลาง) 

โรงเรียนเครือข่าย 2     
อ.ชุมแสง 

1. บ้านเนิน 
2. ชุมชนวัดเกยไชย
เหนือ 
3. บ้านท่าจันทน์ (ศักดี)  
4. วัดท่านา 
5. บ้านต้นโพธ์ิ    
    (ประชานุกูล) 

 

โรงเรียน เครือข่าย 3  
อ.ชุมแสง 

1.วัดดงกะพี  
2.วัดบางเคียน 
3. วัดหนองขอน 
4. บ้านบึงหมัน 
5. บ้านท่าเตียน 
6. บ้านประชาสามัคคึ 
7.บ้านวังใหญ ่
8. วัดวังใหญ่ 
9. วัดท่าไม้ 
10. วัดบ้านลาด 
11. บ้านท่ากร่าง 
12. วัดคลองยาง 
      “ประชาพัฒนา” 
13. บ้านเนินสะเดา 

 

โรงเรียน เครือข่าย 4               
อ.ชุมแสง 

1.วัดหนองโก 
2.วัดคลองเกษมเหนือ 
3.วัดไผ่สิงห์ 
4.วัดหนองโพลง 
5.วัดพิกุล 
6. บ้านดงขุย 
7. วัดหนองกุ่ม 
8. วัดโพธ์ิหนองยาว 
9. วัดบางไซ 
10.วัดหัวกะทุ่ม 
11.วัดฆะมัง 

     เครือข่ายท่ี 2   
       อ.ชุมแสง 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
น.ส.สุรางค์  ชูสิงห์ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสกุ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

 

       เครือข่ายท่ี 3   
         อ.ชุมแสง 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
น.ส.สุรางค์  ชูสิงห์ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสกุ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

 

  เครือข่ายท่ี 4   
   อ.ชุมแสง 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
น.ส.สุรางค์  ชูสิงห์ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสกุ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 
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รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 

ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กศจ./กต.ปน. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1              
อ.พยุหะคีรี    

 

นายสุรพล  เพ็งน้อย    
นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์ 
นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง 

เครือข่ายท่ี 2                
อ.พยุหะคีรี    

 นายสุรพล  เพ็งน้อย    
นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย ์
นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง 

เครือข่ายท่ี 3                       
อ.พยุหะคีรี       

 นายสุรพล  เพ็งน้อย    
นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์ 
นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง 

โรงเรียนเครือข่าย 1        
อ.พยุหะคีรี 

1. วัดสุวรรณรัตนาราม 
2. บ้านสระเศรษฐี 
3. วัดใหม่  
4. วัดน ้าทรง 
5. บ้านดอนกระชาย 
6. วัดท่าโก 
7. ประชาอุทิศ 
8. อนบุาลพยุหะคีรี 
9. วัดหนองคล่อ 
10. วัดยางขาว 
11.วัดคลองบางเดื่อ 
   

โรงเรียนเครือข่าย 2        
อ.พยุหะคีรี 

1.บ้านสระบัว 
2.บ้านหนองไม้แดง 
3.วัดหนองหมู 
4. เนินมะกอก 
5.เขาสระนางสรง 
6.วัดบ้านบน 
7. วัดเขาบ่อพลับ 
8. วัดหัวงิ ว 
9. บ้านย่านมัทรี 
10.พยุหะศึกษาคาร 
11. บ้านเขาไม้เดน 
12.บ้านประดู่เฒ่า 

 

โรงเรียนเครือข่าย 3           
อ.พยุหะคีรี 

1.บ้านหนองเต่า 
2.บ้านห้วยบง 
3.บ้านใหม่ศึกษา 
4.วัดโป่งสวรรค ์
5.ย่านคีร ี
6.บ้านธารหวาย 
7.บ้านซับผักกาด 
8.วัดหนองกลอย 
9.สามแยกเจ้าพระยา 
10.เขาสามยอด 
11.เขาทอง 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

สภำพทั่วไป 
 

ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 347/1 ถนนสวรรค์วิถี 
ต ำบลปำกน้ ำโพ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งำน 20 ตำรำงวำ  
มีอำคำรท ำกำร  2  หลัง เป็นอำคำรคอนกรีต 3 ชั้น ทั้ง 2 หลัง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่  5  อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 
อ ำเภอเก้ำเลี้ยว อ ำเภอโกรกพระ อ ำเภอชุมแสง และอ ำเภอพยุหะคีรี โดยจัดกำรศึกษำ 3 ระดับ คือ  
ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น และกำรจัดกำรศึกษำเอกชน ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553
ประกำศ  ณ วันที่ 13  กันยำยน พ.ศ.2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553 เพ่ิมเติม ประกำศ ณ วันที่ 28 ตุลำคม 
พ.ศ.2553 ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพฒันำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
 (2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำม   
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 (5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศกึษำเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนกำรศึกษำ 
 (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
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 (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (12) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ 
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
 1. โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรใช้รูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจโดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  เป็นที่ปรึกษำมอบนโยบำยผ่ำนบอร์ดคณะกรรมกำรกำรบริหำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  มีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม  หัวหน้ำงำนในกลุ่มศึกษำนิเทศก์  เป็นองค์คณะบุคคลขับเคลื่อนพิจำรณำด ำเนินงำน
และแก้ไขปัญหำตำมนโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1   
 2. กำรด ำเนินกำรตำมโครงสร้ำงในรูปแบบเครือข่ำย 
  2.1 ระดับเขตพ้ืนที่โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  
เขต 1  มอบนโยบำยผ่ำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน โดยแบ่งเป็น 
2 เครือข่ำย คือ 
   1. เครือข่ำยประถมศึกษำ 17 เครือข่ำย 

   2. เครือข่ำยกำรศึกษำเอกชน 
 มีองค์คณะกรรมกำรขับเคลื่อน ประกอบด้วยรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  เป็นที่ปรึกษำประธำนเครือข่ำย  ผู้บริหำรโรงเรียนในเครือข่ำยเป็นกรรมกำร
ด ำเนินกำรบริหำรงำน กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน คือ งำนบริหำรวิชำกำร งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำร
บุคคล และงำนบริหำรทั่วไป 
  2.2 กำรด ำเนินกำรระดับอ ำเภอ โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1  มอบนโยบำยผ่ำนคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ ประกอบด้วย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  ประธำนอ ำเภอ ประธำนเครือข่ำย ศึกษำนิเทศก์เป็นองค์คณะ
บุคคลพิจำรณำกำรด ำเนินงำน/ประสำนส่งเสริมกำรท ำงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1  และวำงแผนจัดงำนนักขัตฤกษ์ต่ำง ๆ 
 กระบวนกำรขับเคลื่อน                                                                                   
 กระบวนกำรขับเคลื่อนระบบกำรบริหำรไปสู่ควำมส ำเร็จ มีกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนหลัก 3 
ประกำร ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรให้กำรบริกำร 
 2. กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร 
 3. กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพด้ำนวิชำกำร  



10 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

  2.3 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ แผนปฏิบัติกำร และมำตรฐำนกำรศึกษำของกลุ่มเครือข่ำย 
โรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำถำนศึกษำ และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
   2. วิเครำะห์กำรวำงแผนงบประมำณ ก ำกับ ตรวจสอบ และติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถำนศึกษำใน    
กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   4. ประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย กำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ รวมทั้งกำรด ำเนินงำน ด้ำนศำสนำ 
ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   5. ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำ 
   6. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
   7. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผล
สถำนศึกษำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   9. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
สถำนศึกษำเอกชนรวมทั้งบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กำรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ  
สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   10. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ 
ศิลปะและวัฒนธรรมของสถำนศึกษำ ในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   11. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในระดับสถำนศึกษำ กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   12. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
   13. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี 1  แสดงจ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
          นครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมต ำแหน่งสำยงำน และวุฒิกำรศึกษำ 

ที ่ ต ำแหน่งสำยงำน 
ระดับกำรศึกษำ 

รวม 
ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ ำกว่ำ  ป.ตร ี

1 ผู้อ ำนวยกำร 0 1 0 0 1 

2 รองผู้อ ำนวยกำร (โครงสรำ้ง) 0 2 0 0 2 

3 รองผู้อ ำนวยกำร (เงื่อนไข) 1 4 0 0 5 

4 ศึกษำนิเทศก ์ 3 12 0 0 15 

5 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค.(2) 0 24 27 2 53 

6 พนักงำนรำชกำร 0 1 0 0 1 

7 ลูกจ้ำงประจ ำ 0 0 1 8 9 

8 ลูกจ้ำงช่ัวครำวส ำนักงำน 0 0 0 4 4 

9 เจ้ำหน้ำท่ีคุรสุภำเขตพื้นท่ี 0 1 0 0 1 

10 ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ลูกเสือ)  0 0 0 1 1 

11 ข้ำรำชกำรมำช่วยรำชกำร 0 0 1 0 1 

  รวมท้ังสิ้น 4 45 29 15 93 

  ร้อยละ 4.30 48.39 31.18 16.13 100 

 จำกตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมต ำแหน่งสำยงำน และวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำ มีบุคลำกรทั้งหมด จ ำนวน 93 คน 
และมีผู้จบปริญญำโทมำกที่สุด จ ำนวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 48.39 รองลงมำ จบปริญญำตรี จ ำนวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.18 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 1   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559  

 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
   นครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2559 

ต ำแหน่ง 

วิทยฐำนะ 
ไม่มีวิทยฐำนะ
(ปฏิบัติงำน 

ปฏิบัติกำร ช ำนำญ
งำน) 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญกำร 
พิเศษ 

เชี่ยวชำญ 
เชี่ยวชำญ 

พิเศษ 
รวม 

ผอ.สพท. 0 0 1 0 0 1 

รอง ผอ.สพท. 0 0 7 0 0 7 

ศึกษำนิเทศก ์ 0 1 12 2 0 15 
บุคลำกรตำมมำตรำ 
38 ค.(2) 

11 20 22 0 0 53 

รวม 11 21 42 2 0 76 
ร้อยละ 

14.47 27.63 55.26 2.63 0.00 100 
  

  จำกตำรำงที่ 2   แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1  จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ มีบุคลำกรทั้งหมด จ ำนวน 76 คน และมี
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ มำกท่ีสุด จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 55.26 รองลงมำ วิทยำฐำนะช ำนำญกำร 
จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 27.63 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

แผนภูมิที่  2   แสดงจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่บนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 1  จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2559 

                
ตำรำงท่ี 3  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
               ปีกำรศึกษำ 2559 

ต ำแหน่ง จ ำนวน  ร้อยละ 

ข้ำรำชกำรคร ู 1,396 81.73 

พนักงำนรำชกำร 5 0.29 

ลูกจ้ำงประจ ำ (นักกำรภำรโรง 93 อัตรำ) 93 5.44 

ลูกจ้ำงชั่วครำว   

ครูขำดแคลนข้ันวิกฤต (15 อัตรำ) 15 0.88 

นักกำรภำรโรง (19 อัตรำ) 19 1.11 

ธุรกำรโรงเรียน (65 อัตรำ) 65 3.81 

นักกำรภำรโรง (49 อัตรำ) 49 2.87 

พี่เลี้ยงเด็กพิกำร (52 อัตรำ) 45 2.63 

ครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์(21 อัตรำ) 21 1.23 

รวมลูกจำ้งช่ัวครำว 214 12.53 

รวมทั้งหมด 1,708 100 

   จำกตำรำงที่ 3  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ มีทั้งหมด จ ำนวน 1.708 คน มำกที่สุด มีข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 1.396 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.73 รองลงมำ ลูกจ้ำงประจ ำ นักกำรภำรโรง  มีจ ำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 5.44 ตำมล ำดับ 
เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 3 



14 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

แผนภูมิที่ 3  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 
                ปีกำรศึกษำ 2559     

                       

ตำรำงท่ี 4  แสดงอัตรำส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้อง ปีกำรศึกษำ 2559  

 จ ำนวน 
นักเรียน : คร ู นักเรียน : ห้อง 

 โรงเรียน นักเรียน คร ู ห้องเรียน 

168 21,311 1,396 1,526 15 : 1 14 : 1 

  จำกตำรำงที่ 4  แสดงอัตรำส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้อง ปีกำรศึกษำ 2559  
พบว่ำ อัตรำส่วนนักเรียน : ต่อครู เท่ำกับ 15 : 1 และอัตรำส่วนนักเรียน : ห้อง เท่ำกับ 14 : 1 

ตำรำงท่ี  5  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ  
                ปีกำรศึกษำ 2559 

ต ำแหน่ง 
วิทยฐำนะ 

ไม่มีวิทยฐำนะ ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ 

เชี่ยวชำญ
พิเศษ 

รวม 

ผอ.สถำนศึกษำ 0 5 139 4 0 148 
รอง ผอ.สถำนศึกษำ 0 2 14 0 0 16 

คร ู 113 280 800 4 0 1,197 

ครูผู้ช่วย 35 0 0 0 0 35 

รวม 148 287 953 8 0 1,396 

ร้อยละ 10.60 20.56 68.27 0.57 0.00 100 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

  จำกตำรำงที่  5  แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำม 
วิทยฐำนะ ปีกำรศึกษำ 2559  พบว่ำ มีข้ำรำชกำรครูทั้งหมด จ ำนวน 1,396 คน และมีวิทยำฐำนะช ำนำญกำร
พิเศษ มำกที่สุด จ ำนวน 935 คน คิดเป็นร้อยละ 68.27 รองลงมำวิทยฐำนะช ำนำญกำร จ ำนวน 287 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.56 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 4 

แผนภูมิที่  4 แสดงจ ำนวนข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ   จ ำแนกตำมวิทยฐำนะ  
  ปีกำรศึกษำ 2559 

                  

ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

ตำรำงท่ี  6  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 

ที ่ อ ำเภอ 

จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน (7 ขนำด) รัฐบำล 

รวม ร้อยละ 

ขนำดที่ 
1 

ขนำดที่ 
2 

ขนำดที่ 
3 

ขนำด
ที่ 4 

ขนำดที่ 
5 

ขนำดที่ 
6 

ขนำดที่ 
7 

1 -120 
คน 

121 -
200 คน 

201 -
300 คน 

301 -
499 
คน 

500 -
1,499 
คน 

1,500 -
2,499 
คน 

>= 
2,500 
คน 

1 
เมือง
นครสวรรค ์

37 9 3 4 0 1 1 55 32.74 

2 โกรกพระ 14 5 1 0 1 0 0 21 12.50 
3 ชุมแสง 27 7 2 0 1 0 0 37 22.02 
4 เก้ำเลีย้ว 12 6 2 1 0 0 0 21 12.50 
5 พยุหะคีร ี 26 5 1 0 2 0 0 34 20.24 
  รวม   116 32 9 5 4 1 1 168 100 
  ร้อยละ 69.05 19.05 5.36 2.98 2.38 0.60 0.60 100   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

 จำกตำรำงที่  6  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ  
จ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด จ ำนวน 168 โรงเรียน และมีโรงเรียนขนำดที่ 1 มำกที่สุด จ ำนวน 116 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 69.05 รองลงมำ โรงเรียนขนำดที่ 2 จ ำนวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.05 ตำมล ำดับ 
เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 5 

แผนภูมิ  5  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 

               

ตำรำงท่ี 7  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกระดับชั้นที่เปิดสอน จ ำแนกตำมสังกัด รำยอ ำเภอ  

    ปีกำรศึกษำ 2559 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ไมม่นัีกเรียน ก่อนประถม ประถม
ก่อนประถม-
ประถมศึกษา

ก่อนประถม-
มัธยมต้น

มัธยต้น
ก่อนประถม-
มัธยมปลาย

รัฐบาล 0 0 2 44 9 55
เอกชน 0 5 2 4 2 1 3 17

0 5 4 48 11 1 3 72

รัฐบาล 0 0 2 11 8 0 0 21
เอกชน 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 2 12 8 0 0 22

รัฐบาล 1 0 3 25 8 0 0 37
เอกชน 0 3 0 3 0 0 0 6

1 3 3 28 8 0 0 43

รัฐบาล 0 0 0 20 1 0 0 21
เอกชน 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 20 2 0 0 22

รัฐบาล 0 0 1 27 6 0 0 34
เอกชน 0 0 0 1 0 0 1 2

0 0 1 28 6 0 1 36

1 0 8 127 32 0 0 168

0 8 2 9 3 1 4 27

1 8 10 136 35 1 4 195

1.95 15.6 5.13 69.74 17.95 0.51 2.05 100

ชุมแสง

ที่ สงักัด
ระดบัการศึกษาทีเ่ปดิสอน  รวม

ทัง้หมด
อ าเภอ

1

2

3

เมอืงนครสวรรค์

โกรกพระ

รวม

รวม

รวม

เกา้เล้ียว

พยุหะคีรี

รวม

5

4

รวม

รวมรัฐบาล

รวมเอกชน

รวมทัง้หมด

ร้อยละ  
  จำกตำรำงที่  7  แสดงจ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน  จ ำแนกตำมสังกัด  

รำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ โรงเรียนเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษำถึงประถมศึกษำ มำกที่สุด 

จ ำนวน  136 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.74 รองลงมำเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษำ ถึง มัธยมศึกษำตอนต้น 

จ ำนวน 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.95 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 6                            

แผนภูมิที่ 6  แสดงจ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอนปีกำรศึกษำ 2559 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

 ตำรำงท่ี  8  แสดงจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ  ปีกำรศึกษำ 2559 

ชั้นเรียน 
 รัฐบำล  เอกชน รวมทั้งหมด 

ชำย หญิง รวม ห้อง ชำย หญิง รวม ห้อง ชำย หญิง รวม ห้อง 

อ. 3 ขวบ 0 0 0 0 768 743 1,511 52 768 743 1,511 52 

อ.1 1,209 1,042 2,251 168 902 908 1,810 61 2,111 1,950 4,061 229 

อ.2 1,110 1,020 2,130 173 904 882 1,786 60 2,014 1,902 3,916 233 

รวม
อนุบำล 

2,319 2,062 4,381 341 2,574 2,533 5,107 173 4,893 4,595 9,488 514 

ป.1 1,283 1,180 2,463 181 882 904 1,786 48 2,165 2,084 4,249 229 

ป.2 1,230 1,110 2,340 180 917 858 1,775 49 2,147 1,968 4,115 229 

ป.3 1,312 1,189 2,501 181 937 946 1,883 52 2,249 2,135 4,384 233 

ป.4 1,306 1,182 2,488 180 915 971 1,886 49 2,221 2,153 4,374 229 

ป.5 1,389 1,180 2,569 180 924 964 1,888 48 2,313 2,144 4,457 228 

ป.6 1,352 1,110 2,462 179 918 893 1,811 46 2,270 2,003 4,273 225 

รวม
ประถม 

7,872 6,951 14,823 1,081 5,493 5,536 11,029 292 13,365 12,487 25,852 1,373 

ม.1 497 334 831 36 627 607 1,234 27 1,124 941 2,065 63 

ม.2 383 297 680 34 646 617 1,263 29 1,029 914 1,943 63 

ม.3 354 242 596 34 591 552 1,143 27 945 794 1,739 61 

รวม ม.
ต้น 

1,234 873 2,107 104 1,864 1,776 3,640 83 3,098 2,649 5,747 187 

ม.4 0 0 0 0 270 372 642 14 270 372 642 14 

ม.5 0 0 0 0 235 357 592 13 235 357 592 13 

ม.6 0 0 0 0 233 272 505 13 233 272 505 13 

รวม ม.
ปลำย 

0 0 0 0 738 1,001 1,739 40 738 1,001 1,739 40 

รวม
ทั้งหมด 

11,425 9,886 21,311 1,526 10,669 10,846 21,515 588 22,094 20,732 42,826 2,114 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2559 ระบบ DMC 

  จำกตำรำงที่  8  แสดงจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน จ ำแนกตำมชั้นเรียนและเพศ  ปีกำรศึกษำ 2559 
พบว่ำ มีนักเรียนทั้งหมด จ ำนวน 42,826 คน ห้องเรียนทั้งหมดจ ำนวน 2,114 หอ้ง จ ำแนกเป็นสถำนสังกัด 
รัฐบำล จ ำนวน 21,311 คน ห้องเรียน 1,526 ห้อง สังกัดสถำนศึกษำเอกชน จ ำนวน 21,515 คน  
ห้องเรียน จ ำนวน 588 ห้อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ตำรำงท่ี 9  แสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  รำยอ ำเภอ  ปีกำรศึกษำ 2559 

 

อ ำเภอ 
ประเภท 

สถำน  
ศึกษำ 

ก่อนประถม ประถม มัธยมตอนต้น 
มัธยมตอน

ปลำย 
รวมท้ังสิ้น 

ร้อย
ละ 

นักเรียน 
ห้อง 

เรียน 
นักเรียน 

ห้อง 

เรียน 
นักเรียน 

ห้อง 

เรียน 
นักเรียน 

ห้อง 

เรียน 
นักเรียน 

ห้อง 

เรียน 

เมือง       
นคร 

สวรรค ์

รัฐบำล 2,040 122 6,974 392 995 35 0 0 10,009 549 23.37 

เอกชน 3,517 119 8,131 205 3,015 66 1,483 33 16,146 423 37.70 

รวม 5,557 241 15,105 597 4,010 101 1,483 33 26,155 972 61.07 

โกรกพระ 

รัฐบำล 408 39 1,302 127 427 24 0 0 2,137 190 4.99 

เอกชน 175 5 339 10 0 0 0 0 514 15 1.20 

รวม 583 44 1,641 137 427 24 0 0 2,651 205 6.19 

ชุมแสง 

รัฐบำล 576 64 2,332 219 437 24 0 0 3,345 307 7.81 

เอกชน 847 31 1,143 35 0 0 0 0 1,990 66 4.65 

รวม 1,423 95 3,475 254 437 24 0 0 5,335 373 12.46 

เก้ำเลี้ยว 

รัฐบำล 553 45 1,822 130 14 3 0 0 2,389 178 5.58 

เอกชน 56 3 206 6 54 3 0 0 316 12 0.74 

รวม 609 48 2,028 136 68 6 0 0 2,705 190 6.32 

พยุหะคีรี 

รัฐบำล 804 71 2,393 213 234 18 0 0 3,431 302 8.01 

เอกชน 512 15 1,210 36 571 14 256 7 2,549 72 5.95 

รวม 1,316 86 3,603 249 805 32 256 7 5,980 374 13.96 

รวม
ทั้งสิ้น 

รัฐบำล 4,381 341 14,823 1,081 2,107 104 0 0 21,311 1,526 49.76 

เอกชน 5,107 173 11,029 292 3,640 83 1,739 40 21,515 588 50.24 

รวม 9,488 514 25,852 1,373 5,747 187 1,739 40 42,826 2,114 100 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2559 ระบบ DMC 

                            จำกตำรำงที่ 9  แสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  รำยอ ำเภอ ปี
กำรศึกษำ 2559 พบว่ำ อ ำเภอ เมืองนครสวรรค์ มีนักเรียนมำกที่สุด จ ำนวน 26,155 คน คิดเป็นร้อยละ 61.07 
รองลงมำ อ ำเภอพยุหะคีรี จ ำนวน 5,980 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96 ตำมล ำดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 7 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

แผนภูมิที่ 7   แสดงร้อยละของจ ำนวนนักเรียน รำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2559 

                

ตำรำงท่ี  10 แสดงจ ำนวนนักเรียนพิกำรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  จ ำแนกตำม 

               ประเภทควำมพิกำร  (ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล SET ณ วันที่ 10  มิถุนำยน 2559) 

จ ำนวนโรงเรยีน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนนกัเรียนพิกำรตำมประเภทควำมพิกำร 

โรงเรียน

ทั้งหมด 

โรงเรียน 

ที่มี 

เด็กพิกำร 

นักเรียน

ทั้งหมด 

นักเรียน

พิกำร

ทั้งหมด 

กำร 
มอง 
เห็น 

กำร 

ได้ยิน 

สติ 

ปัญญำ 

ร่ำง 

กำย 

กำร

เรียนรู ้

กำร

พูด

และ

ภำษำ 

พฤติ 

กรรม 

อำ 

รมณ์ 

ออ 

ทิส 

ติก 

พิกำร

ซ้อน 

168 135 21,311 1,564 10 6 69 46 1,272 17 18 52 74 

ร้อยละ 80.36  7.34 0.64 0.38 4.41 2.94 81.33 1.09 1.15 3.32 4.73 

 

 จำกตำรำงที่  10 แสดงจ ำนวนนักเรียนพิกำรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 จ ำแนกตำม

ประเภท ควำมพิกำร  (ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล SET ณ วันที่ 10  มิถุนำยน 2559) พบว่ำ โรงเรียนที่มีนักเรียน

พิกำร จ ำนวน 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.36  มีนักเรียนพิกำรทั้งหมด จ ำนวน 1,564 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.34  เมื่อพิจำรณำตำมประเภทควำมพิกำร พบว่ำ มีนักเรียนบกพร่องทำงกำรเรียนรู้มำกท่ีสุด จ ำนวน 1,272 

คน รองลงมำ นักเรียนพิกำรซ้อน จ ำนวน 74 คนเปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 8  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

แผนภูมิที่  8   แสดงจ ำนวนนักเรียนพิกำรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  จ ำแนกตำม 

               ประเภทควำมพิกำร  (ข้อมูลจำกฐำนข้อมูล SET ณ วันที่ 10  มิถุนำยน 2559) 
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ส่วนที่ 2  

         ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือส่งเสริมให้ระบบกำรศึกษำเป็นระบบที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้ได้มำตรฐำนที่หลักสูตรก ำหนด กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมหลักกำรและจุดหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
      กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ในภูมิภำคส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อ
ว่ำ “กศจ. กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ให้มีคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “อกศจ.” เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำก กศจ. และคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล และคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
รวมทั้งบุคลำกรที่เก่ียวข้อง ได้ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้กับ
สถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือให้คุณภำพกำรศึกษำเพิ่มข้ึน “กศจ.” ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
 (2) ศึกษำธิกำรภำคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธำนกรรมกำร 
 (3) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และผู้แทนส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นกรรมกำร 
 (4) ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด ประธำน
หอกำรค้ำจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมกำร 
 (5) ผู้แทนภำคประชำชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวนสอง
คน เป็นกรรมกำร 
 (6) ผู้แทนขำ้รำชกำรครูในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้ง โดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวนสอง
คน เป็นกรรมกำร 
 (7) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กฎหมำย ด้ำนบริหำรงำนบุคคล หรือด้ำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวนไม่เกินสำมคน เป็นกรรมกำร 
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 (8) ศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร ให้คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคท ำหน้ำที่เป็น กศจ. 
1. ด้านคุณภาพการศึกษา  
ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
   ปีกำรศึกษำ 2556 - 2558  รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6    

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา การพัฒนา 

+เพ่ิม –ลด 
(ปีกศ.57-58) 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 2556 2557 2558 

ภำษำไทย 45.36 45.93 50.54 4.61 48.82 48.39 49.33 

คณิตศำสตร ์ 44.33 41.68 44.58 2.90 41.99 41.76 43.47 

วิทยำศำสตร ์ 39.41 43.82 43.34 -0.48 42.09 41.55 42.59 

สังคมศึกษำ 39.80 51.64 48.61 -3.03 47.98 47.64 49.18 

ภำษำอังกฤษ 33.89 37.49 40.17 2.68 38.73 36.61 40.31 

ที่มำ : ส ำนักทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 
  จำกตำรำงที่ 11. ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขั้น ป.6 ปี
กำรศึกษำ 2556,2557 และ 2558 พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2557 
ใน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี
กำรศึกษำ 2556 พบว่ำคะแนนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำทั้ง 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และเมื่อเปรียบเทียบกับ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2558 มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สูงกว่ำ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ใน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และสูง
กว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่  ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคม
ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมและภำษำอังกฤษ  เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 9 
แผนภูมิที่ 9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
   ปีกำรศึกษำ 2557 - 2558   รำยสำระวิชำ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
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  ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET)  
        ปีกำรศึกษำ 2556 - 2558  รำยสำระวิชำ ชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 3    

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา การพัฒนา 

+เพ่ิม –ลด 
(ปีกศ.57-58) 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ 
ประเทศ 2556 2557 2558 

ภำษำไทย 41.43 32.64 39.63 6.99 41.81 42.89 42.64 

คณิตศำสตร ์ 25.53 30.32 30.85 0.53 32.19 32.42 32.40 

วิทยำศำสตร ์ 37.83 37.77 36.67 -1.1 37.74 37.88 37.63 

สังคมศึกษำ 39.19 45.38 44.11 -1.27 45.53 46.42 46.24 

ภำษำอังกฤษ 28.54 29.30 39.68 0.38 30.01 30.16 30.62 

ที่มำ : ส ำนักทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติ ปีกำรศึกษำ 2559 
  จำกตำรำงที่ 12  ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556,2557 และ 2558 พบว่ำมีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงกว่ำปีกำรศึกษำ 
2557 ใน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีกำรศึกษำ 2556 พบว่ำคะแนนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำใน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศำสตร์ สังคม
ศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่ำ ใน
ปีกำรศึกษำ 2558 มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  และใน
ระดับสังกัด ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรมและภำษำอังกฤษ  เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 10 
แผนภูมิที่ 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
                 ปีการศึกษา 2557 - 2558 รายสาระวิชา   
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2. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา   

ตารางท่ี 13  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นอนุบำล 2 ประถมศึกษำปีที่ 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
  จ ำแนกตำมระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ 2558    
 

ระยะเวลา อนุบาล 2 ป.3 ป.6 ม.3 รวม 

นักเรียนจบทั้งหมด 2,237 2,486 2,484 617 7,824 

เรียนจบภำยในเวลำ 1 ปี 13 0 0 0 13 

เรียนจบภำยในเวลำ 2 ปี 2,224 0 0 0 2,224 

เรียนจบภำยในเวลำ มำกกว่ำ 2 ปี 0 0 0 0 0 

เรียนจบภำยในเวลำ 3 ปี 0 2,479 2,479 617 5,575 

เรียนจบภำยในเวลำ 4 ปี 0 6 4 0 10 

เรียนจบภำยในเวลำ 5 ปี 0 0 1 0 1 

เรียนจบภำยในเวลำ มำกกว่ำ 5 ปี 0 1 0 0 1 

รวม 2,237 2,486 2,484 617 7,824 

   

  จำกตำรำงที่ 13 จ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นอนุบำล 2 ประถมศึกษำปีที่ 3 , 6 และชั้น
มัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 จ ำแนกตำมระยะเวลำ ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่ำ นักเรียนชั้นอนุบำล 2 เรียนจบภำยในเวลำ 2 ปี 
ภำยในเวลำ 2 ปี จ ำนวน 2,224 คน เรียนจบภำยในเวลำ 3 ปี ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน  2,479 คน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวน  2,479 คน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน  617 คน 
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ตารางที่ 14  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2558   ที่ศึกษำต่อ   
                 

รายการ 

นักเรียนต้องการเรียนต่อ  

ร้อยละ จังหวัด
เดิม  

สพท เดิม   

จังหวัด
เดิม  

ต่าง สพท   
ต่างจังหวัด   กทม.   

จังหวัดเดิม 
ต่างสังกดั   

ต่างจังหวัด 
ต่างสังกดั   

รวม 

นักเรียนจบทั้งหมด 1,475 515 19 5 446 24 2,484 
  

โรงเรียนเดิม 533 3 0 0 0 0 536 21.58 

โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 928 488 14 2 274 19 1,725 69.44 

โรงเรียนสังกัดเอกชน 2 13 0 0 17 2 34 1.37 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสำมัญ 0 1 0 0 0 2 

3 0.12 

กศน. 2 1 0 0 2 0 5 0.20 

อื่น ๆ 4 8 5 3 94 1 115 4.63 

โรงเรียนอื่น สังกัด อบจ. 6 1 0 0 59 0 66 2.66 

รวม 1,475 515 19 5 446 24 2,484 100 

ร้อยละ 59.38 20.73 0.76 0.20 17.95 0.97 100 
  

ที่มำ : จำกข้อมูลจำกกลุ่มนโยบำยและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนำคม  2559  
  จำกตำรำงที่ 14  จ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่ศึกษำต่อ ปีกำรศึกษำ 2558   
พบว่ำ นักเรียนศึกษำต่อโรงเรียนอ่ืน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 1,725 
ค น  
คิดเป็นร้อยละ 69.44  รองลงมำเรียนต่อโรงเรียนเดิม  จ ำนน 536 คน คิดเป็นร้อยละ 21.58  และ 
น้อยที่สุด เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญ จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 และอ่ืน ๆ 
จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25  จำกข้อมูลดังกล่ำว สำมำรถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 11 
แผนภูมิที่ 11  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2558 ที่ศึกษำต่อ   
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ตาราง 15 แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558  ที่ศึกษำต่อและไม่ศึกษำต่อ 

  รายการ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
นักเรียนจบท้ังหมด 367 250 617   
ศึกษาต่อ         
ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรยีนเดมิ 0 0 0 0.00 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดมิ 75 75 150 24.31 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในต่ำงจังหวัด 1 1 2 0.32 

ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ใน กทม. 1 0 1 0.16 

สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 156 86 242 39.22 

สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 6 12 18 2.92 

ศึกษำต่อสถำบันอื่น ๆ 95 65 160 25.93 

รวมศึกษำต่อ 334 239 573 92.87 

ร้อยละ 54.13 38.74 92.87   
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ตาราง 15 แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558  ที่ศึกษำต่อ และ 
   ไม่ศึกษำต่อ 

  รายการ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
ไม่ศึกษาต่อ         
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคอุตสำหกรรม 1 0 1 0.16 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคกำรเกษตร 11 2 13 2.11 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนกำรประมง 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนค้ำขำย ธุรกิจ 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนบริกำร 1 0 1 0.16 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนรับจ้ำงทั่วไป 10 4 14 2.27 
ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนอื่น ๆ 8 5 13 2.11 
บวชในศำสนำ 0 0 0 0.00 
ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 1 0 1 0.16 
อ่ืน ๆ 1 0 1 0.16 

รวมไม่ศึกษำต่อ 33 11 44 7.13 
ร้อยละ 5.35 1.78 7.13   

 จำกตำรำงที่ 15 จ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 ที่ศึกษำต่อ
และไม่ศึกษำต่อ พบว่ำ นักเรียนศึกษำต่อทั้งหมด จ ำนวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 92.87 ศึกษำต่อสถำบัน
อำชีวศึกษำของรัฐบำล มำกที่สุด จ ำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมำ ศึกษำต่อสถำบันอ่ืน ๆ
จ ำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93 ตำมล ำดับนักเรียนไม่ศึกษำต่อ จ ำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.14   ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนรับจ้ำงทั่วไปจ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 รองลงมำ ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำน
อ่ืน ๆ จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ตำมล ำดับ จำกข้อมูลดังกล่ำวสำมำรถแสดงได้ในแผนภูมิที่ 12 
และ 13 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558  ที่ศึกษำต่อ 
     

 

 

แผนภูมิที่ 13 แสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558  ทีไ่ม่ศึกษำต่อ  
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ตารางท่ี 16   แสดงข้อมูลแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียน  และจ ำนวนโรงเรียน ที่มีนักเรียน 
  อ่ำน ไม่ออก จำกกำรประเมินด้ ำนกำรเขียน  ระหว่ ำง ครั้ งที่  1   และ ครั้ งที่  2  
  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559 
 

รายการ 
ผลการประเมิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

จ ำนวนนักเรียน (คน/ร้อยละ) จ ำนวนโรงเรยีน (โรง/ร้อยละ) 
อ่านไม่ออก คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 (-/+) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 (-/+) 

 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 
 

จ านวน 129 57 -72 49 37 -12 

ร้อยละ 5.69 2.52 -3.17 29.17 22.02 -7.15 

 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 จ านวน 44 61 17 24 18 -6 
ร้อยละ 2.04 2.82 0.78 14.29 10.71 -3.58 

 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 จ านวน 38 63 25 10 17 7 

ร้อยละ 1.69 2.82 1.13 16.07 10.12 5.95 
อ่านไม่คล่อง        

 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 จ านวน 23 29 6 14 18 4 

ร้อยละ 1.02 1.28 0.26 8.33 10.71 2.38 
 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 จ านวน 39 56 17 20 18 -2 

ร้อยละ 1.70 2.47 0.77 11.90 10.71 1.19 
 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 จ านวน 17 20 3 10 13 3 

ร้อยละ 0.77 0.91 0.14 5.93 7.74 1.81 
ภาพรวมนักเรียน 
อ่านไม่อ่านไม่คล่อง 

จ านวน 290 286 - 4 127 121 -6 
ร้อยละ 2.16 2.14 -0.02 75.60 72.02 -3.58 

 

   จำกตำรำงที่ 16  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่ อ่ำนไม่ออก  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3  และ
นักเรียนที่ อ่ำนไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษำปีที่  4 – 6  โดยเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียน  และ จ ำนวน
โรงเรียน ระหว่ำงครั้งที่  1  และ ครั้งที่ 2  ประจ ำภำคเรียนที่  1  ปีกำรศึกษำ 2559  โดยมีนักเรียนเข้ำ
สอบครั้งที่  1 จ ำนวน  13,432  คน  ครั้งที่ 2  13,384  คน  ผลกำรประเมิน พบว่ำ จ ำนวนนักเรียนอ่ำน
ไม่ออก/อ่ำนไม่คล่องมีจ ำนวนลดลง ร้อยละ 0.02  โดย ครั้งที่ 1  มีนักเรียนอ่ำนไม่ออก/อ่ำนไม่คล่อง  290  
คน  ครั้งที่ 2  ลดลง 4  คน จ ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน อ่ำนไม่ออก/อ่ำนไม่คล่อง มีจ ำนวนลดลง ร้อยละ 
3.58  โดยครั้งที่ 1  มีจ ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนอ่ำนไม่ออก/อ่ำนไม่คล่อง  127  โรงเรีย น  ครั้งที่ 2  
ลดลง  6  โรงเรียน 
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ตารางที่ 17  ข้อมูลแสดงกำรเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียน  และจ ำนวนโรงเรียน ที่มีนักเรียนเขียน 
                ไม่ได้ จำกกำรประเมินด้ำนกำรเขียน  ระหว่ำง ครั้งที่ 1  และ ครั้งที่ 2 ภำคเรียนที่ 1   
  ปีกำรศึกษำ 2559 
 

รายการ 
ผลการประเมิน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จ ำนวนนักเรียน (คน/ร้อยละ) จ ำนวนโรงเรยีน (โรง/ร้อยละ) 

เขียนไม่ได้ คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 (-/+) คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 (-/+) 
 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

 
จ านวน 74 108 34 30 47 17 
ร้อยละ 3.26 4.77 1.51 17.86 27.98 10.12 

 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2 จ านวน 27 64 37 27 33 6 
ร้อยละ 1.25 2.96 1.71 16.07 19.64 3.57 

 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 จ านวน 43 61 18 20 28 8 
ร้อยละ 1.91 2.73 0.82 11.90 16.67 4.77 

 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4 จ านวน 36 38 2 11 17 6 

ร้อยละ 1.60 1.68 0.08 6.55 10.12 3.57 
 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5 จ านวน 42 67 25 16 17 1 

ร้อยละ 1.83 2.95 1.12 9.52 10.12 0.54 
 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 จ านวน 24 34 10 14 14 0 

ร้อยละ 1.08 1.55 0.46 8.33 8.33 0 
ภาพรวมนักเรียน 
เขียนไม่ได้ 

จ านวน 246 372 126 118 156 38 
ร้อยละ 1.83 2.78 0.95 70.24 92.86 22.62 

 
   จำกตำรำงที่  17  แสดงจ ำนวนนักเรียนที่  เขียนไม่ ได้   ชั้นประถมศึกษำปีที่  1 – 6 
โดยเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียน  และ จ ำนวนโรงเรียน  ระหว่ำงครั้งที่ 1  และ ครั้งที่ 2 ประจ ำภำคเรียน
ที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559  โดยมีนักเรียนเข้ำสอบครั้งที่ 1  จ ำนวน  13,432  คน  ครั้งที่ 2  13,384  คน  
ผลกำรประเมิน พบว่ำ จ ำนวนนักเรียนเขียนไม่ได้  มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.95  โดย ครั้งที่ 1  มี
นักเรียนเขียนไม่ได้  246  คน  ครั้งที่ 2 เพ่ิมขึ้น 126  คน  จ ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเขียนไม่ได้  มี
จ ำนวนเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 22.62  โดย  ครั้งที่ 1  มีจ ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนเขียนไม่ได้  118  โรงเรียน   
ครั้งที่ 2  เพิ่มข้ึน  156  โรงเรียน 
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ตารางท่ี 18  ตำรำงแสดงข้อมูล สรุปกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน  
  ระดับประถมศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559  ภำคเรียนที่ 1  ในกำรประเมิน ครั้งที่ 1   
  และ ครั้งท่ี 2 
 

คร้ังท่ี 
จ านวน
นักเรียน 

ความสามารถด้านการอ่าน ความสามารถด้านการเขียน 

ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ผ่าน

เกณฑ ์

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ปรับปรุง/
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

อ่านไม่
ออก 

ปรับปรุง/
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

เขียน
ไม่ได้ 

คร้ังท่ี 1 
จ านวน 
(คน) 

13,432 
 

12,715 427 290 12,188 958 286 

ร้อยละ 94.66 3.18 2.16 90.74 7.13 2.13 

คร้ังท่ี 2 
จ านวน 
(คน) 

12,888 
 

12,365 429 94 11,558 1,072 258 

ร้อยละ 95.94 3.33 0.73 89.68 8.32 2.00 

เปรียบเทียบ 
ผล เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

ร้อยละ 1.28 0.15 -1.43 -1.06 1.19 -0.13 

 
  จำกตำรำงที่ 18  แสดงผลกำรประเมิน ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน   พบว่ำ   
  1) จ ำนวนนักเรียน ผ่ำนเกณฑ์ด้ำนกำรอ่ำน ในครั้งที่ 1 ร้อยละ 98.66 และ ครั้งที่ 2 ร้อยละ 
95.94   เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบกัน พบว่ำ จ ำนวนนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ ในครั้งที่ 2 เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
1.28   
  2) จ ำนวนนักเรียน ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์  และอยู่ในระดับปรับปรุง ปรับปรุงเร่งด่วน  ด้ำนกำรอ่ำน  
ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ  3.18  ครั้งที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 3.33   และ ด้ำนกำรเขียน ครั้งที่ 1  คิดเป็นร้อย
ละ 7.13  ครั้งที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 8.32  เมื่อเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2  พบว่ำ  จ ำนวนนักเรียน
ที่อยู่ในระดับปรับปรุง และปรับปรุงเร่งด่วน  ในครั้งที่ 2  มีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งด้ำนกำรอ่ำน และกำร
เขียนคิดเป็นร้อยละ  0.15  และ 1.19  ตำมล ำดับ 
  3) จ ำนวนนักเรียนที่ อ่ำนไม่ออก ครั้งที่ 1 มีจ ำนวนทั้งสิ้น  290  คน คิดเป็นร้อยละ  2.16   
ครั้งที่ 2 มีจ ำนวนทั้งสิ้น  94  คน คิดเป็นร้อย0.73  และเมื่อน ำมำเปรียบเทียบ จ ำนวนนักเรียนที่อ่ำนไม่
ออก ครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2  พบว่ำ  มีจ ำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.43   
  4) จ ำนวนนักเรียนที่ เขียนไม่ได้ ครั้งที่ 1 มีจ ำนวนทั้งสิ้น  286 คน คิดเป็นร้อยละ  2.13   
ครั้งที่ 2 มีจ ำนวนทั้งสิ้น  258 คน คิดเป็นร้อย 2.00  และเมื่อน ำมำเปรียบเทียบ จ ำนวนนักเรียนที่เขียน
ไม่ได ้ครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2  พบว่ำ  มีจ ำนวนลดลง  คิดเป็นร้อยละ 0.13    
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ตารางท่ี 19  แสดงร้อยละ ของนักเรียน ตำมระดับกำรประเมินกำรอ่ำนออก /อ่ำนคล่อง   
  ปีกำรศึกษำ 2559  ครั้งที่ 1 (30 มิถุนำยน 2559 ) และ ครั้งที่ 2 
  (31  สิงหำคม  2559) 
 

รายการ 
ร้อยละของนกัเรียนตามระดับผลการประเมินการอ่านออก / อ่านคล่อง 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

อ่านไม่ออก/
อ่านไม่คล่อง 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 38.42 13.15 17.07 13.32 7.28 5.07 5.69 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 57.24 13.38 11.79 8.17 4.64 1.50 3.27 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 78.78 8.64 4.36 3.95 1.30 0.93 2.04 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 66.02 16.81 8.56 4.68 1.76 0.93 1.25 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 88.19 4.75 2.40 1.15 1.07 0.75 1.69 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 36.64 39.33 13.06 6.35 1.70 0.98 1.92 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 83.88 7.68 4.17 2.35 0.58 0.31 1.02 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 33.95 28.64 20.58 11.38 2.97 0.89 1.59 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 85.79 6.23 3.44 1.83 0.65 0.35 1.70 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 28.24 28.63 23.04 12.78 4.05 1.41 1.85 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 91.01 4.25 2.30 0.99 0.32 0.36 0.77 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 29.33 35.52 22.72 8.70 2.09 0.55 1.09 
ภาพรวม        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 77.61 7.45 5.65 3.95 1.88 1.30 2.16 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 41.79 27.06 16.67 8.71 2.88 1.05 1.84  

  ำกตำรำงท่ี 19  แสดง จ ำนวน ร้อยละของนักเรียน ตำมระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน   
ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559  เปรียบเทียบระหว่ำง ผลกำรประเมิน ครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2 พบว่ำ   
  1) นักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรเขียน ในระดับ ดีเยี่ยมในภำพรวม  มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น  และ
เมื่อพิจำรณำ ในแต่ละระดับชั้น พบว่ำ มีจ ำนวนลดลงทุกระดับชั้น  ยกเว้น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
มีนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในระดับดีเยี่ยมเพ่ิมขึ้น 
    2) นักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน  ในระดับปรับปรุงเร่งด่วน  และ  
ระดับอ่ำนไม่ออก อ่ำนไม่คล่อง  มีจ ำนวนลดลง  ส่วนระดับ  ปรับปรุง – ดีมำก  มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 
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ตารางท่ี 20  แสดงร้อยละ ของนักเรียน ตำมระดับกำรประเมินกำรเขียนได้/เขียนคล่อง   
    ปีกำรศึกษำ 2559  ครั้งที่ 1 (30 มิถุนำยน 2559 ) และ ครั้งที่ 2  
   (31  สิงหำคม  2559) 

รายการ 

ร้อยละของนกัเรียนตามระดับผลการประเมินการเขียนได้ / เขียนคล่อง 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับปรุง 
 

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

เขียนไม่ได/้
เขียนไม่
คล่อง 

ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 53.24 14.34 14.03 11.03 3.44 1.41 2.51 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 51.06 13.56 11.97 9.81 5.26 3.58 4.77 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 2        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 26.93 19.03 20.71 19.55 8.40 2.55 2.83 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 45.37 20.83 14.63 10.37 3.70 2.13 2.96 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 29.75 23.80 22.74 15.05 4.71 1.15 2.80 
 ครั้งที่ 2 : 31 สิงหำคม  2559 37.27 23.62 17.76 10.11 5.10 3.40 2.73 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 33.17 23.13 22.34 5.05 3.60 1.42 1.29 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 39.93 23.20 21.07 10.45 2.92 0.75 1.68 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 5        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 18.53 20.18 25.15 21.58 8.76 3.36 2.44 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 20.53 24.85 25.15 18.02 6.61 1.89 2.95 
ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 30.55 25.85 22.19 16.42 2.85 1.17 0.90 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 29.74 24.32 25.00 14.66 3.28 1.46 1.55 
ภาพรวม        
 ครั้งท่ี 1 : 30 มิถุนำยน 2559 32.05 21.05 21.20 16.45 5.29 1.85 2.13 
 ครั้งท่ี 2 : 31 สิงหำคม  2559 37.28 21.72 19.28 12.25 4.49 2.20 2.78 

     จำกตำรำงที่ 20  แสดง จ ำนวนร้อยละ ของนักเรียน ตำมระดับควำมสำมำรถด้ำนกำร
เขียนภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2559  เปรียบเทียบระหว่ำง ผลกำรประเมิน ครั้งที่ 1  และครั้งที่ 2  
พบว่ำ     1) นักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ในระดับ ดีเยี่ยมในภำพรวม  มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น  
และเม่ือพิจำรณำ ในแต่ละระดับชั้น พบว่ำ ส่วนใหญ่มีจ ำนวนมำกขึ้น ยกเว้นชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  มีจ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับดีเยี่ยมลดลง   
   2) นักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน  ในระดับเขียนไม่ ได้  ในภำพรวม พบว่ำ   
มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น  และพิจำรณำในแต่ละระดับชั้น พบว่ำ นักเรียนที่มีควำมสำมำรถในระดับเขียนไม่ได้   
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น  ยกเว้น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  มีจ ำนวนลดลง 
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       3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 3.1 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกลยุทธ์
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์   เขต 1 โดยกำรติดตำมและประเมินผลของ  
ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำร จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ปี 2559  มีผลกำรประเมิน สรุปได้ ดังนี้   
ตารางท่ี 21  แสดงผลกำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2559  

ค่ำคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ 3.57149 

กลยุทธ์ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
 กลยุทธ์ที่ 1          
กำรพัฒนำ
คุณภำพ
ผู้เรียนใน
ระดับ
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน              
(น้ ำหนัก 
29.5) 

1.ระดับควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (น้ ำหนัก 2) 5.0000 
2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำรที่ดีและ
สำมำรถเป็นแบบอยำ่งได้ (น้ ำหนัก 2) 

5.0000 

3.ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ที่มผีลกำรสอบ         
O-NET วิชำตำ่งๆ สงูกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม เพิ่มขึ้น (น้ ำหนัก 1) 

5.0000 

3.1 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มีผลกำรสอน O-NET วิชำ
ต่ำงๆ สงูกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม (เพิ่มข้ึน(คณิตศำสตร์) 

1.0000 

3.2 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มีผลกำรสอบ O-NET วิชำ
ต่ำง ๆ สงูกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มเพิ่มขั้น (วทิยำศำสตร)์ 

1.0000 

3.3 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มีผลกำรสอบ O-NET วิชำ
ต่ำง ๆ สงูกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มเพิ่มขั้น (ภำษำไทย) 

1.0000 

3.4 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกลที่มีผลกำรสอบ  O-NET วิชำ
ต่ำง ๆ สงูกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มเพิ่มขั้น (ภำษำอังกฤษ) 

1.0000 

3.4 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงกำรโรงเรียน มำตรฐำนสำกลที่มีผลกำรสอบ O-NET วิชำ
ต่ำง ๆ สงูกว่ำร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มเพิ่มขั้น (สังคมศึกษำ) 

1.00000 

4.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มนีักเรียนระดับปฐมวยัได้รับกำร เตรียมควำมพร้อม (น้ ำหนัก 3) 5.00000 
5.ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผำ่นกำรประเมิน โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตรน์้อย 
ประเทศไทย (น้ ำหนัก 2) 

4.42110 

6.ระดับควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ด ำเนินกำรส่งเสริมนิสยัรักกำรอ่ำนและ
พัฒนำห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนที่สำมำรถเป็นต้นแบบได้(น้ ำหนัก 2) 

4.10000 

7.ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
(น้ ำหนัก 3) 

4.00000 

8.ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธทีผ่่ำนกำรประเมินผลกำร ด ำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเปน็
โรงเรียนวิถีพุทธ (น้ ำหนัก 2) 

1.59090 

9.ระดับควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ด ำเนินงำน ภำยใตโ้ครงกำรเสริมสร้ำง 1.00000 
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กลยุทธ์ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผำ่นกิจกรรม ลูกเสือ (น้ ำหนัก 2) 
10.ระดับควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำผำ่นกิจกรรม ดังนี้  
    - กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นำฏศิลป์  ศลิปะ)  
    - กิจกรรมสภำนักเรียน (น้ ำหนัก 2.5) 

4.00000 

11.ระดับควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำดำ้นสุขภำวะของนักเรียน (น้ ำหนัก 2) 4.00000 
 12.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่ำนออกเขียนได้ (น้ ำหนัก 3) 5.00000 

13.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมโรงเรียน มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ ด้ำนกำร
สร้ำงจิตส ำนึก กำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย และมลพิษทำงอำกำศ  (น้ ำหนัก 1.5) 

5.00000 

14.ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับกำรพฒันำทักษะดำ้น ภำษำอังกฤษตำมกิจกรรม
ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน (น้ ำหนัก 
1.5) 

5.00000 

กลยุทธ์ที่ 2          
กำรเพิ่ม
โอกำสกำร
เข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนให้
ทั่วถึง
ครอบคลุม
ผู้เรียนให้
ได้รับโอกำส
ในกำรพัฒนำ
เต็มตำม
ศักยภำพและ
มีคุณภำพ 
(น้ ำหนัก 21) 

15.ร้อยละของโรงเรียนคุณภำพระดับต ำบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งำนอำชีพเหมำะสมกับ
ศักยภำพส่งผลให้นักเรียนมีรำยได้ ระหว่ำงเรียนรู้งำนอำชีพเหมำะสมกับศักยภำพส่งผลให้ 
นักเรียนมีรำยได้ระหวำ่งเรียน (น้ ำหนัก 2) 

5.00000 

16.ร้อยละของโรงเรียนคุณภำพระดับต ำบลที่มผีลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
(น้ ำหนัก 2) 

5.00000 

17.อัตรำส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ/ประชำกรกลุ่ม อำยุ 3 -5 ปี (น้ ำหนัก1) 5.00000 
18.อัตรำส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษำ/ประชำกร กลุ่มอำยุ 6 -11 ปี (น้ ำหนัก 1) 5.00000 
19.ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับก่อน  ประถมศึกษำ(น้ ำหนัก 1) 4.92870 
20.ร้อยละของนักเรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคบั (น้ ำหนัก 1) 3.58430 
21.ร้อยละของนักเรียนประถมศกึษำออกกลำงคัน  (น้ ำหนัก 1) 5.00000 
22.ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนตน้ออกลำงคัน  (น้ ำหนกั 1) 5.00000 
23.ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนรำยบุคคลระบบออนไลน์ 
(น้ ำหนัก 1) 

5.00000 

24.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (น้ ำหนัก 
1) 

5.00000 

25 ระดับควำมส ำเร็จของกำรส่งเสริม สนับสนนุ และพฒันำงำนแนะแนวให้มีควำมเข้มแข็ง 
(น้ ำหนัก 3) 

5.00000 

26.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ 
(น้ ำหนัก 3) 

1.00000 

27.ร้อยละกำรยกระดับวิชำกำรโรงเรียนในฝัน (น้ ำหนัก 3) 1.00000 
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กลยุทธ์ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ทื่ 3      
กำรพัฒนำ
คุณภำพครู
และบุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 
 (น้ ำหนัก 7) 

28.ร้อยละของโรงเรียนได้รับกำรจัดสรรอัตรำจ้ำงสำมำรถปฏิบตัิงำนสนบัสนุนกำรสอนได้ 
อย่ำงมีประสทิธิภำพ และอัตรำจ้ำงนักกำรภำรโรงสำมำรถปฏิบตัิงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
(อัตรำจ้ำงวฒุิปริญญำตรีที่ปฏบิตัิงำน สนบัสนุนกำรสอนให้สถำนศึกษำ) (น้ ำหนัก 1) 

5.00000 

29.ร้อยละของสถำนศึกษำที่ครูสำมำรถกลับไปปฏิบัติกำรสอนเพิ่มขึ้น โดย กำรจัดสรรอัตรำ
จ้ำงปฏบิัติงำนแทนนักกำรภำรโรง (น้ ำหนัก 1) 

5.00000 

30.. ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38 ค.  (2) ที่ได้รับกำรพฒันำ (น้ ำหนัก 
1.5) 

5.00000 

31. ระดับควำมส ำเร็จในกำรฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่กำรเปน็ครูมือ อำชีพในประชำคมอำเซียน 
(โครงกำรฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่ กำรเป็นครูมืออำชีพในประชำคมอำเซียน) (น้ ำหนัก 1.5) 

5.00000 

 31.1 ระดับควำมส ำเร็จของหน่วยงำนและผู้มผีลงำนดีเด่นประสพผลส ำเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ 
เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำสพฐ (OBEC AWARDS)คร้ังที่ 5 ประจ ำปี กำรศึกษำ 2558 (น้ ำหนัก 
2) 

2.00000 

กลยุทธ์ที่ 4  
พัฒนำระบบ
กำรบริหำร
จัดกำร 
(น้ ำหนัก 22) 

32. ระดับควำมส ำเร็จของกำรพฒันำระบบกำรควบคุม ภำยใน (น้ ำหนัก 2.4) 5.00000 

32.1 ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในประจ ำปี
ครบถ้วน 

1.78570 

33..ระดับควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรระดบัหน่วยเบิกจำ่ยสำมำรถปฏิบัติงำนดำ้นบัญชไีด้
ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด (น้ ำหนัก 3) 

5.00000 

34..ระดับควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ (น้ ำหนัก 3) 

4.00000 

35..ระดับควำมส ำเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพทุธศักรำช 2551 (น้ ำหนัก 2) 

4.00000 

36..ระดับควำมส ำเร็จของผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี (น้ ำหนัก 2) 1.00000 
37. ระดับควำมส ำเร็จของกำรนเิทศ ติดตำม กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

5.00000 

38. ระดับควำมส ำเร็จของกำรตรวจสอบทำงด้ำนกำรเงินและ บญัชีของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  

4.00000 

39..ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำต้นทุนผลผลิต 2.5000 
39.1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนเพื่อประสิทธิภำพ 1.2500 

 รวม (น้ าหนัก 79.5) 3.57149 

ที่มำ : จำกข้อมูลระบบรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ปงีบประมำณ 2559 
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  ตารางที่ 22   แสดงผลค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมาณ 2559       

รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559 

มิติภายนอก 
 1. ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ /แผน ยุทธศำสตร์ แระทรวง/ตัวชี้วัด

ระหว่ำงกระทรวงที่มีเปำ้หมำยรว่มกัน (joint KPls) และตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรม 
 1.1 ร้อยละของผู้เรียนต้อประชำกรกลุ่มอำยุ 
 1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นต่อประชำกรกลุ่มอำยุ (12-14 ปี)  3.8604 

1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำคุณภำพผู้เรียน  

1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้น พื้นฐำน (O-NET) ป.6 , ม.3 5.0000 
 1.3 ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดบัดีขึ้นไป   5.0000 

1.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผำ่นระบบ TEPE Online 5.0000 

1.5.1.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี สำรสนเทศ (DLIT) 
ส ำหรับโรงเรียนขนำดกลำง 

  4.0000 

1.5.1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี สำรสนเทศ (DLIT) 
ส ำหรับโรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดใหญ่พิเศษ 

5.0000 

1.5.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทยีมตำมตำรำง ออกอำกำศ (DLTV) 5.0000 

2. คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service Level Agreement: SLA)   1.0000 

มิติภายใน 1.57143 

3.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจำ่ยลงทุน   5.0000 

4. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน   

4.1 ไฟฟ้ำ   1.0000 

4.2 น้ ำมนั 1.0000 

5. กำรประหยัดน้ ำ   1.0000 

6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ  

6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 

  1.0000 

6.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรรักษำ คุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และข้อมูลจรำจร
ทำงคอมพิวเตอร์ ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

  1.0000 

6.3 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำให้แก่สถำนศึกษำ 

  1.0000 

6.4 ร้อยละของครูและบุคลำกรที่ได้รับกำรพฒันำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 
 
 

  1.0000 
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รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559 
6.5 ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ หรือโปรแกรมกำรสนับสนนุ 

     ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสนบัสนนุกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
1.0000 

 7. กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร 1.0000 

   ค่ำคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนัก เท่ำกับ  3.40095 
  

มิติภายนอก (น้ าหนัก 58) 3.95297 

1. ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกระทรวงตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ /แผน ยุทธศำสตร์ 
   กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่ำงกระทรวงที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน (Joint KPIs) และ 
   ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรม (น้ ำหนัก 0) 

 

1.1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรกลุ่มอำย (น้ ำหนัก 5) 3.86040 

1.2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรพฒันำคุณภำพผู้เรียน (น้ ำหนัก 13) 4.07462 

1.3 ร้อยละของสถำนศึกษำในสงักัดที่มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับดีขึ้นไป   (น้ ำหนัก 10) 
5.00000 

 
1.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปำ่นระบบ  TEPE Online 
(น้ ำหนัก 10) 

5.00000 
 

1.5.1 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  (DLIT) ส ำหรับ
โรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดกลำง (น้ ำหนัก 6) 

4.50000 

1.5.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทยีมตำมตำรำง   ออกอำกำศ (DLTV) 
น้ ำหนัก 4) 

5.00000 
 

 2. คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service Level Agreenment : SLA)  (น้ ำหนัก 10) 1.00000 

มิติภายใน (น้ าหนัก 17.5) 1.57143 

3. ร้อยละ ควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (น้ ำหนกั 2.5) 5.00000 

4. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำน   (น้ ำหนัก 2.5) 1.00000 

5. กำรประหยัด (น้ ำหนัก 2.5) 1.00000 

6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ (น้ ำหนัก 5) 1.00000 

7. กำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร (น้ ำหนัก 5) 1.00000 

8. ระดับคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำน (น้ ำหนัก 0) 1.00000 

รวม ( น้ ำหนัก 75.5) 3.40095 

ที่มำ : จำกข้อมูลระบบรำยงำนผลตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 28 มกรำคม 2560 
 3.2 ข้อมูลด้ำนงบประมำณและทรัพยำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด รำยละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 23   แสดงข้อมูล ด้ำนงบประมำณ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ได้รับจัดสรร  
                งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2559  

ที ่ รำยกำร 
งบประมำณท่ี
ได้รับอนุมัติ 

เบิกจ่ำย คงเหลือ 
ร้อยละ
ของกำร
เบิกจ่ำย 

หมำย
เหตุ 

1 งบบุคลำกร                     
(แหล่งของเงิน 5811100) 

1,215,910.00 1,088,008.00 127,902.00 89.48   

  

1.1 เงินเดือน,ค่ำจ้ำงประจ ำ 
(เบิกจ่ำยโดยไม่ต้องรับอนุมตัิเงิน
ประจ ำงวด) 

995,580,849.00 995,580,849.00 0.00 100.00   

  

1.2 ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 
(เบิกจ่ำยโดยได้รับอนุมตัิ
งบประมำณ) (แหล่งของเงิน 
58111100) 

1,088,008.00 1,088,008.00 0.00 100.00   

2 งบด ำเนินงำน (แหล่งของเงิน 
5811200) 

76,438,420.95 76,438,420.21 0.74 100.00   

3 งบรำยจ่ำยอื่น  (แหล่งของเงิน 
5811500) 

400,000.00 400,000.00 0.00 100.00   

4 งบเงินอุดหนุน   (แหล่งของเงิน 
5811410) 

4,171,602.00 4,171,602.00 0.00 100.00   

5 งบลงทุน  (แหล่งของเงิน 
5811300) 

          

  ปีงบประมำณ 2557 23,627,500.00 23,627,500.00 0.00 100.00   

  ปีงบประมำณ 2558 60,338,345.00 60,338,345.00 0.00 100.00   

  ปีงบประมำณ 2559 71,879,627.01 70,762,761.01 1,116,866.00 98.45   

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับ
บริหำรจดักำรและพัฒนำคณุภำพ
กำรศึกษำ 600 (ครุภณัฑ์) รหัส
งบประมำณรำยจ่ำย 700(ก่อสร้ำง) 

          

 
งบประมำณภำพรวมทั้งสิ้น 1,234,740,261.96 1,233,495,493.22 1,244,768.74 99.90 

 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559  
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ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2557 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  

มำตรฐำน/ตัวบง่ชี ้
คะแนนที่

ได้รับ 
ระดับ 

คุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 30.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 กำรบริหำรจัดกำรทีด่ี 52.15 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 52.15 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม - - 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 45.70 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 27.00  ดีเยี่ยม  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1  กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 37.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2  กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 30.00 ดีมำก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล - - 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 30.00 ดีมำก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 29.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1  ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเปน็   
               แบบอย่ำงได ้

25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2  สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  ผู้เรียนทุกระดบักำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร 5 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำง 
               กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 

20.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  
               ขั้นพื้นฐำน 

20.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิต ที่ดี  20.00 ดีมำก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7  ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนเท่ำเทียม 
               กันและส่งเสริมกำรศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น 

5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8  ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสยี 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 86.00 ดีเยี่ยม 

ที่มำ : จำกข้อมูล จำกกำรประเมินผลตำมเกณฑ์มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปี 2557  
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

1. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การศึกษาเป็นหัวใจของชาติการสร้างและ
พัฒนาคนเพ่ืออนาคตของประเทศ นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีต้องผลักดันเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยภาพรวมของการศึกษาไทยในปัจจุบันยังเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะภาพสะท้อนคุณภาพของ
เด็กไทย เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) ให้ความส าคัญกับการศึกษามากมีการหยิบยกประเด็นการศึกษาเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ มากล่าวถึงเกือบทุกครั้งผ่านรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย ทุกคืนวันศุกร์ เวลาประมาณ 20.15 น. ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ท าให้มองเห็นภาพปัญหาและ
ข้อเสนอทางออกท่ีเป็นนโยบายในการพัฒนาการศึกษาไทย จึงด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
สะท้อนมุมมองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน 
ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคต โดยมี
ประเด็นหลักๆ ทางการศึกษา ดังนี้ 

  1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมี
เป้าหมายชัดเจนเพื่อสร้างคนไทยและสังคมไทยให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาสามารถจัดได้หลายๆ 
รูปแบบหลายๆ แนวทาง ให้เป็นกลไกของการแสวงหาความรู้สิ่งต่างๆ และบ่มเพาะให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรการศึกษาควรปรับปรุง พัฒนา และน าไปใช้ให้เกิดผลผลิตตรงตามเป้าหมาย โดย
หลักสูตรแต่ละระดับตั้งแต่เล็กจนโตควรให้มีความต่อเนื่องกัน ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานท า มีอาชีพและมีรายได้ หลักสูตรการศึกษาควรก าหนดวิชา
เรียนให้น้อยลงให้เหมาะกับวัยของเด็ก เน้นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เน้นปริมาณรวมถึงควรเป็นหลักสูตรที่มีการ
ปรับพื้นฐานของเด็กให้เท่ากันก่อน และเม่ือถึงเวลาที่เหมาะสมของเด็ก ก็เปิดโอกาสให้เลือกได้ตามความชอบและ
ความถนัดที่ส าคัญเป็นหลักสูตรให้การศึกษาและการเรียนรู้ช่วยบ่มเพาะและสร้างค่านิยมที่เข้มแข็งให้เป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตของคนไทย โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาเป็นแนว
ปฏิบัติมีการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก มีจุดเน้นส าคัญคือ“การใช้
คุณธรรมและความรู้ที่ถูกต้อง การมีสติ ปัญญา ความเพียร จะน าไปสู่ความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง” น า
เรื่องประวัติศาสตร์ สิทธิ หน้าที่เบญจศีล เบญจธรรม เข้ามาในระบบการศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยเกิดความ
รัก ความภาคภูมิใจ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และสถาบันหลักของความเป็นชาติไทยไว้กระบวนการ
เรียนการสอนต้องสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนหนังสือยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เน้นให้อ่านออก เขียน



43 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ได้ และคิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้และขยายไปสู่สังคมและ
ประเทศชาติ การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูต้องเน้นการสอนในห้องเรียนเป็นหลักมากกว่าการสอนพิเศษ
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ปรับวิธีการสอนให้ง่ายขึ้น โดยเน้นให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด 
ปรับปรุงระบบการวัดประเมินผลและประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาไทย โดยวิธีการ
วัดและประเมินต้องมีความเหมาะสมและไม่เป็นภาระต่อครู อาจารย์มากจนเกินไป รวมถึงควรสร้างความผูกพัน 
ความหวังดีต่อกันและกันให้ได้ระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือเป้าหมายร่วมกันคือสร้างเด็กให้มีคุณภาพ 

  2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษาหาวิธีการในการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาให้มากข้ึน โดยสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินเพิ่มขึ้น เช่น การให้กู้ยืมเงินที่ผูกกับรายได้ใน
อนาคตการกระจายทุนการศึกษาให้ทั่วถึง และสนับสนุนทุนการศึกษาในด้านต่างๆที่เป็นความต้องการสร้างคนให้ตรง
กับการน ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความทัดเทียม
กัน และต้องค านึงถึงการสร้างคนเพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตน รวมถึงเพ่ิมโอกาสและ
คุณภาพการศึกษาไทยโดยน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมกระจายไปยังสถานศึกษาในพ้ืนที่ชนบทและ
พ้ืนที่ห่างไกลให้มากขึ้น ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่างๆ เข้าไปบูรณาการกับการศึกษาทางไกล 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางของการเพ่ิมการเรียนรู้ในทุกระดับ และต้องพิจารณาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
นักเรียน ประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะตามบริบทโดยครูต้องก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การจัดท า Smart 
Classroom การพัฒนาระบบ e-learning เป็นต้น รวมถึงการจัดบริการการศึกษาควรพิจารณาให้ครอบคลุม 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม 

  3) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยก าหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษา
ทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐ 
โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การใช้จ่าย
งบประมาณ และการกระจายอ านาจทางการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะอ านวยการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้การปฏิรูป
การศึกษาท้ังระบบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเอกภาพ 

  4) พัฒนาครู ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านครูให้ชัดเจน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกด้านทั้ง
การผลิตและพัฒนาครู โดยผลิตครูมืออาชีพ รับประกันการมีงานท า วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ เปลี่ยนการอบรมครูให้เป็นในเชิงรุก คือ สร้างทีมลงไปท าการฝึกอบรมครูในพื้นที่โดยตรง เพ่ือไม่ต้อง
ให้ครูออกจากห้องเรียนและทอดทิ้งนักเรียน แก้ไขปัญหาการขาดครูในสาขาท่ีขาดแคลน โดยผลักดันให้คุรุสภาออก
ประกาศเพ่ือก าหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ผ่อนปรนให้ผู้ที่มีคุณวุฒิสาขาขาดแคลนสามารถขอ
หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอนได้ โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จากนั้นพัฒนาตนเพ่ือให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูใน
ภายหลัง รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งในระยะสั้นระยะปานกลาง และระยะยาว สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ครูต้องพัฒนา 
คือ ปรับและพัฒนาวิธีการสอนของตนให้มีคุณภาพ ยึดการพัฒนาเด็กเป็นหลัก และใช้เวลาให้มากข้ึนในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าและเกิดคุณภาพต่อตัวเด็ก 
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  5) ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งการผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นเพ่ือกระจายความเจริญไปสู่เขตภูมิภาค โดยบูรณาการการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัยให้
สอดคล้องกัน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน เน้นการสร้างคนให้มีความสามารถ มีทักษะในการท างาน สร้างอาชีพและรายได้ จูงใจให้คนเขา้สู่
ระบบการศึกษาและหันมาเรียนสายอาชีพมากข้ึน ปรับภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษาให้ได้รับการยอมรับ รวมถึง
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ท าข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา เป็นการช่วยให้
นักเรียนนักศึกษาได้ค่าตอบแทนและได้ประสบการณ์จาก  การท างาน ส่วนผู้ประกอบการจะได้แรงงานเมื่อเด็กจบ
การศึกษา ซึ่งช่วยลดภาวะคนตกงานของประเทศลง อีกประการหนึ่งร่วมกันปฏิรูปการอุดมศึกษาในด้านการผลิต
ก าลังคนของประเทศ ที่น าไปสู่คุณภาพของคนให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยทั้งในระบบและนอกระบบควรวางแผนการผลิต
ก าลังคนในแต่ละปี ตามปริมาณและสาขาความต้องการของตลาดแรงงาน แต่ละแห่งควรมีอัตลักษณ์หรือมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นเรื่องเฉพาะ รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีในวิชาชีพต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัด
การศึกษา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ 

  6) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนไทยและประเทศไทยต้องปรับตัว เตรียมพัฒนา
ก าลังคน และสร้างความเข้มแข็งให้ทันต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงพัฒนาประเทศให้เป็น
ศูนย์กลางของอาเซียน โดยการเดินหน้าเรื่องการจดทะเบียน การเตรียมแรงงาน การเพ่ิมคุณวุฒิแรงงานไทย การ
เพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ที่ยังไม่มีงานท า การพัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยีและทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือยืนยันว่าแรงงานไทยมีฝีมือจริง มีความรู้ความสามารถท างานได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถก้าวสู่การเป็นแรงงานขั้นสูงจนถึงระดับผู้บริหารได้ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
เรียนรู้ถึงภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 

  7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย และมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา หันมาให้ความสนใจ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ ให้
เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ให้ทันสมัย เพ่ิมบทบาทของวัดให้เป็น
พิพิธภัณฑ์ สร้างแรงจูงใจในการเข้าชม ได้เรียนรู้อย่างสนุกและเพ่ิมจินตนาการให้กับเด็ก รวมถึงควรน าปราชญ์ชุมชน
ที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ ท าให้เกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากนั้นทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจัดการศึกษาต้องให้แนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน เสรีภาพที่มีขอบเขตภายใต้การเคารพกฎหมายตลอดจนรู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดี 
รู้จักให้เกียรติบุคคลอื่น และทุกคนต้องปรับตัวเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประเทศชาติจึงจะเดินหน้าพัฒนาไปได้ 

  8) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา การศึกษาในปัจจุบันต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย โดยการจัดการศึกษาควรมีการปลูกฝังเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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คอร์รัปชั่นตั้งแต่ยังเด็กๆ มีการบรรจุเข้าไว้ในหลักสูตร อาจสอดแทรกไปในวิชาต่างๆหรือรูปแบบของการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร เช่น โครงการโรงเรียนสีขาวการจัดท าหลักสูตร  
“โตไปไม่โกง” จะช่วยสร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยได้ 

2. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

  ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา  
  วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต 
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลาง พหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 

  ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึนไม่มี
ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป 
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิน
พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและ
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การบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความ
เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

3. นโยบายรัฐบาล  

  นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การ
ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) 
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรร
มาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 

   1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทาง
สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ
หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจาน
วนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณีย
กิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็น ที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความ
สมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 
   2. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ 
ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการ ทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และ การแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี เร่งแก้ไข
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อม่ัน ในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน พ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน 
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เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบ
ป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุก
รูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือนาไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการ ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ 
สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศได้ เสริมสร้างความ
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า นโยบาย การต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบาย
องค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูต
แบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและ
ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น  
  3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะเฉพาะหน้า 
จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการ
เรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใน ทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึง
ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และ
ปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จาเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบในระยะ
ต่อไป จะพัฒนาระบบ การคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ 
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและ
เด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือ
สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่
เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความ
เข้มแข็ง และความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครอง ทางสังคมของแรงงานอาเซียน จัด
ระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป 
โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว แก้ปัญหาการไร้
ที่ดินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้า 
และออกมาตรการป้องกัน การเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและ
วิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ  

  4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดให้มี การปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก ไปพร้อมกัน เพ่ือสร้าง
คุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลด
ความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
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บริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็น ของ
ผู้เรียนไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง ทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล  
เป็นต้น  
 5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐานให้ 
ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพ
บริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้น
การป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่
ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประสานการทางาน
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และ
จริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมาย ที่รัดกุม  
 6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐาน ที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวาก
รากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่
ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทีได้จัดทาไว้ โดยนาหลักการส าคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้
ความส าคัญในการบูรณาการงประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานร่วมนาแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบ การ
พิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศ เกินความจาเป็นและ
แสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่ง 
พิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริม 
 7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน เร่งพัฒนา ความเชื่อมโยงด้านการ
ขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงาน การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผน
ความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล สาหรับ ความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผน
แม่บทความเชื่อมโยง ในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย 
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต และการลงทุนข้าม
แดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรก ให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน 
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
  8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา 
และนวัตกรรมสนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของ
รายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมี
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ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริม ให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย ตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มี เงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย  
  9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทาแนวเขตท่ีดินของรัฐ ให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้ จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขต
ป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้
มีแผนบริหารน้าของประเทศ เพ่ือให้การจัดทาแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เร่งรัด
การควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคในพื้นที่ใด ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดาเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ 
โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง
ขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการ ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  

                10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้าง ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการ
ของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน กับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมาย เอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดย  มิชอบก่อให้เกิด การทุจริต หรือสร้าง
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น การปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการ
ทางธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะ ในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง
และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์
คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการดาเนินการต่อผู้กระทาการทุจริต
ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผล
การประเมินต่อประชาชนอีกทั้งจะท ากรณีศึกษา ที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ่วมทุน การใช้จ่ายเงิน
ภาครัฐ การปฏิบัติโดย มิชอบ ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
ประมวล เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ  
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               11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุงประมวล
กฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไก ของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น
คณะกรรมการ ที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทาง
กฎหมาย และจัดท ากฎหมาย ให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้
ตามหลักเกณฑ์ ที่เปิดกว้างขึ้น ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง 
ของรัฐ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการดาเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิด
ความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย
ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้
ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมนามาตรการทางการเงิน ภาษี 
และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ หรือกระทาผิด ด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 

3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ"นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์"                                                             

  นายแพทยธ์ีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการ
ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทั่วประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 
2559 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขตท่ัวประเทศ เข้าร่วมรับฟัง 

  นายแพทย.์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การพบปะกับ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 225 เขตในครั้งนี้ ถือเป็น
โอกาสดีที่ได้มอบนโยบายเพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายหลักที่ เป็นประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 

  - น้อมน าแนวพระราชด าริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 

  จากการที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เพ่ือถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีนั้น พระองค์ทรงขอให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธาน
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด 
รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซ่ึง
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กระทรวงศึกษาธิการจะน้อมน าแนวพระราชด าริ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัดต่อไป 
  ส าหรับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร มีใจความส าคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ  
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)" 

  ในส่วนของการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช นั้น ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงเฝ้ามองการศึกษาไทย พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่ได้ทรง
พระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา และเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ต่อการพัฒนา
การศึกษาไทย ดังนี้ 

1) นักเรียน 

  1. “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่
จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับ
ตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

  2. “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น  ต้องอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 

  3. “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มีความสามัคคีรู้จัก
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 

  4. “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555)ในบรรดานโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาท้ังหมด มีนโยบายเพียงส่วนน้อยที่จะคิดถึงเด็กกระทรวงศึกษาธิการจึงให้ความส าคัญกับเด็กนักเรียน
อย่างมาก โดยต้องการเห็นเด็กตื่นข้ึนมาอยากไปโรงเรียน สนุกกับการเรียน เด็กอยากเรียน และครูอยากสอน อีกทั้ง
มุ่งเน้นให้เด็กท ากิจกรรมกลุ่มหรือเพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Tutoring) ตัวอย่างเช่น นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่
สามารถให้มุ่งเน้นการท ากิจกรรมกลุ่มได้ หรือหากครูสอนไม่ทันในชั่วโมงเรียน สามารถน าเนื้อหามาสอนเสริมในช่วง
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ได้ แต่ขอให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ไม่ใช่นั่งอยู่แต่ในห้องเรียน โดยต้องกระตุ้นให้เด็ก
กระตือรือร้นที่จะเรียน (Active Learn) และครูกระตือรือร้นที่จะสอน (Active Teach) 

2) ครู 

  1.  “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไมพอและครู
ย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามท่ีต้องการ จึง
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จะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน 
ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่
เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) 

 2.  “ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”  
(6 มิ.ย.2555) 

 3. “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและเงินเดือน
สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยน
ระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและ
ปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 

 4.“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็
ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”      (5 ก.ค.2555) 

  กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของครู นอกจากจะดูแลเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ 
แล้ว ผู้บริหารต้องคิดว่าจะท าอย่างไรไม่ให้ครูย้ายบ่อย เพราะจากงานวิจัยพบว่าการย้ายของครูเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าร้าย
เด็กนักเรียนดังนั้น สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ส านักงาน กคศ.) ต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วย 

 นอกจากนี้ จะมีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนวิทยฐานะของครู เนื่องจากท่ีผ่านมามีครูที่
สอนดีและอยู่กับเด็ก แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนเพราะไม่ได้ท าผลงานทางวิชาการ โดยโรงเรียนจะใช้เกณฑ์การท า
วิทยานิพนธ์หรือท าวิจัยแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยไม่ได้ เพราะบริบทของมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมีความแตกต่าง
กัน ดังนั้น การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะให้ความส าคัญกับปริมาณการสอนของครู กล่าวคือ ครูที่สอนมากควร
ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ไม่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะจากการท าผลงานเหมือนวิทยานิพนธ์ที่ท าให้เกิดกรณี
จ้างคนอ่ืนท า อีกท้ังครูที่ขยันสอนควรได้รับรางวัลด้วยการประเมินเชิงคุณภาพจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็ก และการประเมินเชิงปริมาณคือ การนับจ านวนชั่วโมงสอนของครู ซึ่งครูอาจจะสอนเพ่ิม สอนเสริม หรือไปช่วย
สอนในวิชาอ่ืนก็ได้ แต่ผู้ที่ได้รับวิทยฐานะไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวล เพราะจะไม่ยกเลิกวิทยฐานะ เพียงแต่ปรับหลักเกณฑ์
ให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น นั่นคือ "คนสอนดี สอนมีคุณภาพ ควรได้รับรางวัล แต่หากคนที่สอนดีได้รับวิทยาฐานะ
แล้ว กลับไม่ขยันสอนหนังสือเช่นเดิม ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควร" 

5. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

นอกจากการน้อมน าแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ใส่    เกล้าฯ 
และเป็นนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯโดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 
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ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ เป็นเรื่องส าคัญ ประเทศชาติ
จะม่ันคงได้ต้องสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้
ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งการสร้างความสามารถทางการแข่งขันนั้นต้องมีพ้ืนฐานมาจาก การลงทุน
ในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน และเมื่อมีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์แล้วอาจจะท าให้
เกิด ความเหลื่อมล้ า ระหว่างคนเก่งและคนไม่เก่ง ท าให้ต้องค านึงถึงการลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศด้วย และ
เมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นการเติบโตนั้นอาจกระทบกับ สิ่งแวดล้อม เราจึงต้องค านึงถึงการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการมีหลากหลายโครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น และสุดท้ายคือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการในลักษณะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีทุกท่านมีภารกิจและหน่วยงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี โดยค านึงถึงความถนัด ดังนี้ 
           1. นายแพทย์.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ยุทธศาสตร์ 3 การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ 4 การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 2. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง 
 3. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 จากนี้ไปแนวทางการด าเนินโครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และเหนือสิ่งอื่นใด คือ ทุกโครงการต้องเน้นความโปร่งใส และ Anti-
Corruption 

 4. ศธ.ยุคนี้จะโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption 
 5.  “…ท่านต้องห้ามไม่ให้มีการทุจริตขึ้น แล้วท่านจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอที่มีประสิทธิภาพถ้า
ทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอแช่ง แช่งให้มีอันเป็น พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไปถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมี
ความตั้งใจในธรรม ขอให้ต่ออายุได้ถึงร้อยปี หรือถ้าอายุมากแล้วก็แข็งแรง ประเทศไทยจะรอดพ้นอันตรายอย่าง
มาก” พระราชด ารัสโอวาทพระราชทานแด่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ (8 ต.ค. 2546) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การคอร์รัปชัน (Corruption) มีมานานแล้ว แต่
กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ซึ่งจะ
เป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าใด ๆ 
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ทั้งสิ้น และยืนยันว่าจะไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานของรัฐมนตรีทั้งสามท่านไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใด ๆ 
ทั้งสิ้น หากพบว่ามีใครแอบอ้างก็ขอให้ส่งข้อมูลมาที่กระทรวงศึกษาธิการได้ทันที 

 สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโต
ขึ้นมากับความไม่โกง โดยให้ยึดหลัก “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” กล่าวคือ ปลูกฝังให้ผู้ใหญ่กลัวความผิดจากการโกง 
และให้เด็กเล็กเกลียดการโกง จะได้ไม่กระท าการสิ่งใดที่เป็นการทุจริต 
  6. เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตามแนวทาง School Improvement Projectในระยะเวลา
การท างานที่เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการปฏิรูปห้องเรียนและพร้อมท างานที่
เป็น "รูปธรรม" อย่างแท้จริง โดยโครงการที่ส าคัญคือ จะให้ สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแย่ที่สุดหรือตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ที่เป็น ICU ในทุกภูมิภาคและทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจะต้องไม่ใช่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสานพลังประชารัฐกว่า 7,000 แห่ง เพราะโรงเรียนเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้
โรงเรียน ICU เหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนในด้านต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเหล่านั้นขาดแคลน อีกท้ังนโยบายนี้จะ
ท าให้รู้ว่าโรงเรียน ICU นั้นตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เพื่อที่  กศจ. จะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาได้อย่าง
ตรงจุด 
             ส าหรับการคัดเลือกโรงเรียน ICU นั้น ในจ านวนโรงเรียนกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ พบว่าโรงเรียน  
10,000 แห่ง เป็นห้องเรียนที่ดีอยู่แล้ว เช่น เป็นโรงเรียนระดับ World Class, โรงเรียนประชารัฐ เป็นต้น โรงเรียนอีก 
10,000 แห่ง เป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับกลาง ส่วนโรงเรียนที่เหลืออีก 10,000 
แห่ง เป็นโรงเรียน ICU และอยู่ในสภาพที่แย่ เช่น ครูไม่พอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เด็กติดยาเสพติด เด็กออก
กลางคัน มีปัญหาด้าน IT เป็นต้น หากไม่ดูแลโรงเรียน ICU เหล่านี้ การศึกษาชาติจะตกต่ าลงไปเรื่อย ๆ 
  ในเบื้องต้นจะท าการคัดเลือกโรงเรียน ICU จ านวน 3,000 แห่ง โดยจะพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจก่อน โดย สพฐ. ต้องร่วมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ICU ด้วยในกรณีท่ีโรงเรียนนั้นมีสภาพ
ที่เข้าข่ายโรงเรียน ICU แต่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้จะเปรียบเสมือนกับการมีโรงพยาบาลที่
มีเตียง ICU จ านวน 3,000 เตียง โดย สพฐ. จะท าหน้าที่เสมือนเจ้าของโรงพยาบาลเมื่อได้
โรงเรียน ICU แล้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องร่วมกันวินิจฉัยปัญหาของโรงเรียน จากนั้นจัดท า
แผนการรักษาจากทุกภาคส่วน ซึ่งผู้บริหาร สพฐ. ต้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียน ICU ด้วย เมื่อมี
แผนแล้วจะระดมแก้ปัญหาภายใน 1 ภาคเรียน หากโรงเรียนใดได้รับการพัฒนาจนพ้นจากโรงเรียน ICU แล้วก็
สามารถออกจากเตียง ICU ได้ โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาที่สามารถน าโรงเรียนออกจากเตียง ICU ได้ จะได้รับการ
เลื่อนขั้นตามความดีความชอบอย่างเหมาะสม และถือเป็นเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาความก้าวหน้าในสายงานอีก
อันหนึ่งด้วย   
   ที่ผ่านมาเราไม่สามารถแก้ปัญหาด้านการศึกษาได้ เพราะเราน าหลักเกณฑ์เดียวมาใช้กับโรงเรียนทุก
แห่ง (One Size Fits All) รวมทั้งผู้บริหารไม่ได้ลงไปดูอย่างจริงจัง และในกรณีของโรงเรียน ICU จะได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนในการแก้ปัญหาด้วย ซึ่งนโยบายนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมอย่างแท้จริง เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงมี
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษากับโรงเรียนในเมือง ถึงเวลาแล้วที่จะหันมาให้ความสนใจกับคนที่ยากจน โดยการลง



55 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

พ้ืนที่ส ารวจปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อท าการสอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการ
ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยไม่เกิดการต่อต้านจากชุมชนด้วย เพราะเราสามารถระบุปัญหาของโรงเรียนเหล่านี้ได้
อย่างชัดเจนว่าท าไมต้องท าการยุบรวม 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการพยายามท าให้นโยบายต่าง ๆ 
เป็นรูปธรรมชัดเจน และขอให้ทุกคนรู้หน้าที่ตนเอง ตื่นเช้าขึ้นมาให้คิดว่ามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง ส าหรับคน
ที่ดีอยู่แล้วเราจะไมเ่ข้าไปยุ่ง แต่เราต้องการดูแลคนที่มีปัญหาจริง ๆ ทั้งยังขอยืนยันว่าจะขอเป็นรัฐมนตรีที่มีอ านาจ
มากที่สุดคนสุดท้าย เพราะจะเน้นการกระจายอ านาจไปยังพ้ืนที่ให้มากท่ีสุด และในนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา
โรงเรียน ICU นี้ จะเป็นแนวทางเดียวกับการแก้ไขปัญหาสถานศึกษาของอาชีวศึกษาด้วย โดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้เช่นกันด้วย 

6. นโยบายเฉพาะ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคต
ของ ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง วิสัยทัศน์และ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  
  1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น รูปธรรม 
  2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้  และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ ควบคู่กันไป  โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียนและ การคิด เพื่อให้มี
ความพร้อมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน  
  3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหาทักษะและกระบวนการเรียนการสอน การสอน ประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมินหลักสูตร และการ
สอน การพัฒนาทางวิชาชีพ และสภาพแวดล้อม การเรียนรู้  
  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี ความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถ ในการบริหารจัดการ 
และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
  5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็นอย่างดี  
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  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดานใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ชัดเจนเป็นสถานศึกษาคุณภาพมีประสิทธิภาพ ที่สามารจัดการชัดเจนเป็นสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
  7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 
  8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ ส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน 3 นโยบาย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาระหว่างโรงเรียน เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์วิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร 
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
  9.  เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม  ปราศจาก คอร์รับชั่น 
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ชวัญและก าลังใจ  สร้างภาวะจูงใจ 
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  
  10.  มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท าให้การศึกษาน าการ
แก้ไขปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
  11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาพัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท ามาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นใหม่  เพ่ือใช้ในการติดตาม  ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษา  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2557 
 มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  หมายถึง  การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย   โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  ยึดการสร้างความ
เข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  การกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  มี 4 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี 
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 ตัวบ่งชี้ที่  2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 ตัวบ่งชี้ที่  4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 

 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา  มี 5 ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ตัวบ่งชี้ที่  4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
 ตัวบ่งชี้ที่  5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

 มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ผลการด าเนินงานที่

บรรลุเป้าหมาย  และส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ชุมชน และผู้เรียน  มี  8  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 

  ตัวบ่งชี้ที่  4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  ตัวบ่งชี้ที่  5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
  ตัวบ่งชี้ที่  6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันและศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

  ตัวบ่งชี้ที่  8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

8.  วิสัยทัศน์ (VISION)   
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“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สู่ความเป็นสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย” 

9.  พันธกิจ (MISSION) 

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด มี
ความสามารถตามมาตรฐานสากลด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจตามหลักธรรมาภิบาล 

10.  ค่านิยมองค์กร (VALUES)   
“เชิดชูความเป็นไทย   ใฝ่ใจพัฒนา  จิตอาสาบริการ  รู้งานรับผิดชอบ” 
NESA Core Values : N = Nationality, E = Eagerness, S = service Mind,  
A = Accountability 

11. เป้าประสงค์หลัก  
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ
ความเปน็ไทย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จึงก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
  1.  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพ 
           2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ 
เสมอภาค 
           3.  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  มีทักษะที่เหมาะสมและ 
มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
           4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
            5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1เน้นการท างานแบบบูรณาการการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา 

12. ผลผลิต  

ผลผลิต จ านวน 5 ผลผลิต คอื 

 1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
 2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 3)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสมรรถภาพ 
 4)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5)  ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
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13.  จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 6 จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
 6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  

   1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
                               2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่

สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้  
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  

          2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น  

          2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น  

          2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานทาในอนาคต  

          2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  

2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ] 
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
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3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ได้แก่  

4.1 ผู้พิการ  
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ  
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

   4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
-ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล  
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย  
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง  

          - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

         - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทาในอนาคต  
          - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ

ใช้เทคโนโลยี  
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ  
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึก  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  

  - ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง 
ตามช่วงวัย  

- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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   - ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  

 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ

สถานศึกษา  
   1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
   1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร
ที่ทันสมัย  
   1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
   1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงาน ทุกด้าน ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
4. องคก์ร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ

สถานศึกษา  
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ

กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
            - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สา มาร ถบ ริหารงาน ทุกด้าน ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
           - ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจ าต าบล

โรงเรียนประชารัฐ ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีขึ้นไป  
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน  
           - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ การยก

ย่องเชิดชูเกียรติ  

4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร ทาง
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

          - คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
  1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  

2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้  
ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วน 
การเรียน สายสามัญ  

2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

                    1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
                     2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  
ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

                    1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
                    2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                    3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
                    1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
                    2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน  
ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
                     3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
                     4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
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1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผล
การดาเนินงาน  
   1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
   1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล  
(Educational Maps)  
   1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  
   1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
   1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
   1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
   1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรร 
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
   1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์  
   1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา  

2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  

  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
 ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ  
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1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผล
การด าเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
   - สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่
ก าหนด  

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัด  

การเรียนรู้  
   - ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป  
   - เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 87  

- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพฒันาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  
   - สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ  
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   - ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและน าผลการวิจัย ใช้
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  

2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
   - ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษา 
  - สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดงบประมาณ/โครงการ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้ก ำหนดแนวทำงกำร 
พัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

  งบพื้นฐาน (งานประจ า)  

ที ่ หมวดรายจ่าย/รายการ งบประมาณ (บาท) 
1 ค่ำไฟ 1,200,000.00 
2 ค่ำไปรษณีย์ 120,000.00 
3 ค่ำน้ ำประปำ 66,000.00 
4 ค่ำโทรศัพท์ 84,000.00 
5 ค่ำอินเตอร์เน็ต 96,000.00 
6 ค่ำวัสดุ 1,440,000.00 
7 ค่ำใช้สอย 420,000.00 
8 ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที่ 24,000.00 
9 ค่ำเดินทำงไปรำชกำรของบุคลำกรในเขต 325,000.00 
10 ค่ำถ่ำยเอกสำร 180,000.00 
11 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 240,000.00 
12 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ 315,000.00 
13 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง 180,0000.00 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,692,000.00 
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สรุปงบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1-6 
 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

 
จ านวน 
โครงการ 

 
งบประมาณ 

รวม 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 17 243,426 4,675,060 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 5 570,103 610,100 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน ประกันคุณภำพ
และพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 

5 747,788 869,550 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรผลิตพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ 

2 142,835 185,500 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพ่ือกำรศึกษำ 1 51,590 67,000 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร 6 8,265,386 7,613,918 
รวมงบประมาณ 34 14,021,128 14,021,128 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

383,160 นำงเสำวลักษณ์  สร้อย
สวน 

2 ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

294,000 นำงศิริวรรณ ปัญญำ
พรพิพัชญ์ 

3 กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนสู่กำรประเมินระดับ
นำนำชำติ (PISA) ปี 2018 

115,500 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิต
วิริยะ 

4 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 675,000 นำงสุทิศำ เลำธนไพบูลย์ 
5 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 160,000 นำงเยำว์ลักษณ์ ผำสุก 
6 กำรแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้เรียนสู่

อำชีพและมีงำนท ำ 
50,000 นำยสมหมำย ลอดชะ 

7 ฝึกอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนและระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน 

64,800 นำงพัชรนันท์ ปำนแดง 

8 ค่ำยทักษะชีวิตต้ำนภัยยำเสพติดโดยกระบวนกำรลูกเสือ
ต้ำนภัยยำเสพติด 

360,000 นำงฐกมล  คล้ำยกมล 
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ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9 กำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระสังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมหน่วยงำน 

48,510 นำงยมนพร เอกปัชชำ 

10 กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ใน
ห้องเรียนคุณภำพสู่ศตวรรษที่ 21 หน่วยงำน 

180,026 นำงยมนพร เอกปัชชำ 

11 กำรพัฒนำต่อยอดกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำหน่วยงำน 

10,000 นำงเยำวลักษณ์ ผำสุข 

12 จัดกำรศึกษำเศรษฐศำสตร์อำเซียน 45,276 นำงยมนพร เอกปัชชำ 
13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์โดยใช้

เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
24,000 น.ส.สุรำงค์  ชูสิงห์ 

14 กำรพัฒนำ “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย” 
รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 

50,358 นำงยมนพร เอกปัชชำ 

15 พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 

1,000,000 นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 

16 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 949,296 นำยสมหมำย  ลอดชะ 
17 กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ 75,000 นำยมำรุต เหล่ำแก้วก่อง 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 4,484,926  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนำผู้บริหำรและคณะครูผู้สอนในกำรขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

115,000 นำงเยำวลักษณ์ ผำสุก 

2 กำรพัฒนำครูผู้ช่วยกำรเป็นมืออำชีพในประชำคมอำเซียน 68,453 นำงยมนพร เอกปัชชำ 
3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขับเคลื่อน

นโยบำย”ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้” 
65,450 นำงยมนพร เอกปัชชำ 

4 กำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรฯเพื่อให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีวิทยะฐำนและเลื่อน 
วิทยะฐำนครูช ำนำญกำรพิเศษ 

85,000 นำงพรทิพย์ ช้อนนำค 

5 ประชุมปฏิบัติกำรถอดบทเรียนครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำผู้เกษียณอำยุ 

236,200 นำงสำลี่ เส็งแดง 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 570,103  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรวัดและประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อ
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

200,000 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิต
วิริยะ 

2 กำรสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำร
ประเมินแนวใหม่และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

89,000 นำงสำวสุรำงค์ ชูสิงห์ 

3 ตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนรูปแบบกำรนิเทศ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
 (coaching) เพ่ือพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 

51,150 นำงสำวสุรำงค์ ชูสิงห์ 

4 ยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT/O-
NET) ปีงบประมำณ 2560 

195,734 นำงวันเพ็ญ จันทร์จิต
วิริยะ 

5 สะเต็มศึกษำ 211,904 นำยสุรเดช  น้อยจันทร์ 
 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 747,788  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ 
                   พัฒนาประเทศ 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรวิจัยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

27,335 นำยสุรเดช น้อยจันทร์ 

2 กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (โรงเรียน
ต้นแบบ) 

115,500 นำยสุรเดช น้อยจันทร์ 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 142,835  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLIT 

51,590 นำยสุรเดช น้อยจันทร์  

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 51,590  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 

ล า 
ดับที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

1,885,200 นำงเบญจำ คุรุธรรมำนนท์ 

2 กำรจัดหำปัจจัยเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนใน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 

4,692,000 กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย ์

3 โรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล 208,670 นำยสุรเดช น้อยจันทร ์

4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนส ำหรับ
โรงเรียน 17 เครือข่ำย 

1,059,600 กลุ่มนโยบำยและแผน 

 รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 6 8,265,386  
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ส่วนที่  5 

                              การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2560 เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำให้ เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และได้ก ำหนดปัจจัยควำมส ำเร็จและ
กระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

 ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนและกำรท ำงำน
แบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
ก ำหนด 
 2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 3. เชื่อมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนกับกำรบริหำรงำนบุคคลอย่ำงชัดเจน 
 4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 

  
 

 1. สื่อสำรทิศทำงองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำกำรศึกษำให้บุคลำกรทุก
ระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำนและมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ทั้งเจ้ำภำพหลัก เจ้ำภำพรอง
พร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบันและเป้ำหมำยตำมนโยบำย เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์และจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
 4. ด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
 5. ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้กำรน ำแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมโดย
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี เป็นรำยไตรมำส กำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ทุกโครงกำร 
รวมทั้งมีกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรศึกษำเม่ือสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 7. ให้ท ำค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 เพ่ือกำรบริหำรงบประมำณ 
โดยมีผู้รับผิดขอบ และบันทึกรำยกำรงบประมำณในโปรแกรม Amss++ ให้เป็นปัจจุบัน 
 8. กำรบริหำรโดยใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือใน 3 แผน คือ 
           8.1 กำรบริหำรโดยใช้แผนปฏิบัติงำนบุคคล 
  8.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 



71 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

  8.3 แผนติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  9. ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1  
      10. ประกำศแนวปฏิบั ติ ในกำรเบิกจ่ ำยงบประมำณ  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ นกำร  
แนบท้ำยกำรเบิกจ่ำย กำรล้ำงหนี้เงินยืม ทุกครั้ง 
      11. เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้มีกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ วิจัย แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 
      12. ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร 3 องค์คณะ ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อรับทรำบ  
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและหรือให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนต่อไป 
      13. ให้มีกำรแจกแจงรำยกำรงบประมำณของปีที่ผ่ำนมำ  
 
  

ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 

สิงหำคม 2559 1. สพฐ.แจ้งนโยบำย ทิศทำง กำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ 2560 

กันยำยน - ตุลำคม 2559 2. สพป.นว.1 แจ้งนโยบำย ทศิทำง กำรด ำเนินงำน  
ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ ปีงบประมำณ 2560 

พฤศจิกำยน – ธันวำคม 
2559 

3. สพป.นว.1 แจ้งแนวทำงด ำเนินกำรตำมกรอบวงเงินงบประมำณตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2560 
4. สพป.นว.1 ปรับโครงกำรกิจกรรม เป้ำหมำย, ให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมำณ 2560 
5. สพป.นว.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2560 
ตำมกรอบ กลยุทธ์ มำตรกำร ตัวชี้วัด สพฐ.และสภำพกำร  
จัดกำรศึกษำของ สพป.นว.1 

1 มกรำคม 2560  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 3 เดือน (ตุลำคม 2559 – ธันวำคม 2559) 

15 เมษำยน 2560  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (ตุลำคม2559 – มีนำคม 2560) 

15 กรกฎำคม 2560 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2559-มิถุนำยน 2560) 

15 ตุลำคม 2560  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน(ตุลำคม 2559-กันยำยน 2560)  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ 

   

ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 



72 
 

แผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 พัฒนาการ
จัด
ประสบกา
รณ์การ
เรียนการ
สอน
ปฐมวัย 

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสรมิ
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
2.เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการส่งเสรมิการใช้
ภาษาที่สองและปลูก
จิตส านึกให้มคีวามรักใน
ท้องถิ่นของตน   
3.เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้บริหารโรงเรียน และ
ครูปฐมวัยมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย   
4.เพื่อส่งเสรมิให้
โรงเรียนทีเ่ปิดสอนระดับ
ปฐมวัยมีคณุภาพในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยตาม

เชิงปริมาณ    
1. เด็กปฐมวัยทุกคน ใน
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 
1 ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตาม
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย   
2. เด็กปฐมวัยทุกคน ใน
สังกัดสพป.นครสวรรค์ เขต 
1 ได้รับการส่งเสริมการใช้
ภาษาที่สองและมีความรักใน
ท้องถิ่นของตน  3.ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูปฐมวัยทุก
คนได้รบัความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร การศึกษา
ปฐมวัย  4. โรงเรียนที่เปดิ
สอนระดับปฐมวัยทุก
โรงเรียน จดัการศึกษา
ปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยได้อย่างมี

1.การสรา้งความเข้มแข็งทาง
วิชาการปฐมวัย 
1) การพัฒนาครูผูส้อนระดับ
ปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะเกี่ยวกับรูปแบบเทคนิค
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย 
2) การพัฒนาครูผูส้อนระดับ
ปฐมวัย ด้านการผลติสื่อ/
นวัตกรรมการจดัประสบการณ์เดก็
ปฐมวัย  3) การคัดเลือกรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ด ี
2.การสรา้งความเข้มแข็งทาง
วิชาการปฐมวัย แก่โรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัดและโรงเรียน
อนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศึกษา  
3.การพัฒนาหลักสูตรและคูม่ือ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

1. การสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการปฐมวัย - จัดสรรค่าพาหนะ
เดินทางให้ศึกษานิเทศก์ประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วิชาการปฐมวัย 2,000 บาท - 
จัดสรรค่าพาหนะเดินทางให้ครูแกน
น า สพป.ละ 3 คน ประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วิชาการปฐมวัย 6,000 บาท  - 
จัดสรรค่าพาหนะให้ศึกษานิเทศก์ 
และครแูกนน าปฐมวัย 1 คน 3,800 
บาท 2. การสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการปฐมวัย โดยใช้โรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัดและโรงเรียน
อนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นฐาน (งบประมาณ 126,160) - 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัด และโรงเรียน
อนุบาลประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 

383,160 ตค.
59-30
ก.ย.
60 

1.นักเรียน
ระดับปฐมวัย
ทุกคนมี
พัฒนาการ
ตามวัย 
2.ครูและ
ผู้บริหาร
สามารถจัด
การศึกษา
ปฐมวัยได้
อย่างมี
คุณภาพ 
3.ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าในการ
อบรมเลี้ยงดู
และสามารถ
ส่งเสริม
พัฒนาการได้

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 1.2 
,2.1 

นาง
เสาวลัก
ษณ์   
สร้อย
สวน 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

หลักสตูร การศึกษา
ปฐมวัย   
5.เพื่อให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
ตระหนักและมีความรู้ใน
การอบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
 

คุณภาพ5. พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุกคน 
ตระหนักและมีความรู้ในการ
อบรมเลี้ยงดูแลส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
เชิงคุณภาพ 
1.เด็กปฐมวัย ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ตามหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย  
2.เด็กปฐมวัย ได้รับการ
ส่งเสริมการใช้ภาษาทีส่อง
และมีความรักในท้องถิ่นของ
ตน    
3.ผู้บริหารโรงเรียน และครู
ปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  4.โรงเรียนทีเ่ปิด
สอนระดับปฐมวัย จดั
การศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย
ได้อย่างมีคณุภาพ 

“การจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย”2) จัดเวทีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และคดัเลือก
หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัยทีด่ี 
(Best Practices)  
4.การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่าย
ต้นแบบสนามเด็กเล่นตาม
หลักการพัฒนาสมอง(BBL):เล่น
ตามรอยพระยุคลบาท5.การ
พัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
1) จัดท าแผน “กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยัร่วมกับ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง” 
2) ประชุมปฏิบัติการจัดท าชุด
พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองฯ 
3) ประชุมอบรมปฏิบตัิการชุด
พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
ให้ทุกโรงเรียนที่เปดิการสอนระดบั
ปฐมวัย 
6.การประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 1) จัดท าแผนนิเทศตดิตาม

ด าเนินการพัฒนาครูผูส้อนระดับ
ปฐมวัยทุกคน ในสังกัด ดังน้ี   
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาครผูู้สอน
ระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะเกีย่วกับรูปแบบ
เทคนิคการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ ระดับปฐมวัย  6 กิจกรรม
หลัก (99,100 บาท)1) ค่าตอบแทน
วิทยากร (บุคลากรของรัฐ) จ านวน  
2 คน 5 ช.ม. ช่ัวโมงละ 600บาท 
จ านวน 2 วัน 12,000 บาท  2) 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 265 คน 
จ านวน 2 มื้อๆละ 80 บาท 42,400 
บาท  3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
จ านวน 265 คน จ านวน 2 วันๆละ 
70 บาท 37,100 บาท  4)ค่าจ้าง
และจัดพมิพ์เกียรติบัตร แผ่นละ 10 
บาท จ านวน 300 แผ่น 3,000 บาท
5) ค่าวัสดุจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครผูู้สอน
ระดับปฐมวัย ด้านการผลิตสื่อ/

อย่างมี
คุณภาพ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

5. พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ตระหนักและมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
อบรมเลี้ยงดูและส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั ให้
เหมาะสมกับวัย 
 

และยกระดับคณุภาพการศึกษา
ปฐมวัย2) จัดท าคู่มือการติดตาม 
ตรวจสอบและนเิทศการศึกษาเพื่อ
ประกันคณุภาพภายใน ของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย (การ
ยกระดับห้องเรียนคณุภาพ ระดับ
ปฐมวัย) 
3) จัดตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามผลการจดัการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี ้
3.1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่
จบหลักสตูรการศึกษา ปฐมวัย ปี
พุทธศกัราช 2546 (เฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีต้องเข้าไป
ช่วยเหลือ)3.2 ประเมินโรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวยัต้นแบบ/ต้นแบบ
เครือข่าย 3.3 การด าเนินงาน การ
ยกระดับห้องเรียนคณุภาพระดับ
ปฐมวัยและคัดเลือกห้องเรียน
คุณภาพต้นแบบ Best Practices 
4) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนทุกโรงเรยีนในสังกัด 

นวัตกรรมการจดัประสบการณ์เดก็
ปฐมวัย จัดท าเล่มนวัตกรรมการจดั
ประสบการณ์ (22,100 บาท) 
1) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 
คน จ านวน 5 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 
8,000 บาท   2) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 20 คน จ านวน 5 
วัน วันละ 70 บาท 7,000 บาท 3)
ค่าวัสด ุ 1,960 บาท  4) จ้างพิมพ์
เอกสารเล่มต้นฉบับ / แผ่นดสิก์
นวัตกรรมการจดัประสบการณ ์
5,100 บาท  3.การคัดเลือกโรงเรยีน
เครือข่ายต้นแบบสนามเด็กเล่นตาม
หลักการพัฒนาสมอง(BBL):เล่นตาม
รอยพระยคุลบาท - จัดสรร
งบประมาณให้โรงเรียนเครือข่าย
ต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการ
พัฒนาสมอง(BBL):เล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท 52,000 บาท- จัดสรรคา่
พาหนะเดินทางให้ผู้บริหารโรงเรียน
เครือข่ายต้นแบบสนาม 900 บาท
เด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

 (BBL):เล่นตามรอยพระยคุลบาท 
4. การพัฒนาการเรยีนรู้เด็กปฐมวยั
ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองให้กับทุก
โรงเรียนในสังกัดร่วมกบัหน่วยงาน
สาธารณสุข (งบประมาณ 99,000) 
จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวยัต้นแบบ จ านวน 6 
โรงเรียน เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยร่วมกับ
พ่อแม่ ผู้ปกครองให้กับครผูู้สอน
ปฐมวัยและผู้ปกครองเด็กปฐมวัยทุก
คน ทุกโรงเรียน ดังนี้  กิจกรรมที่ 1 
จัดท าแผนกิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั(4,000 บาท) 1) 
ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 20 คน 
จ านวน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท 1,600 
บาท  2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 20 คน จ านวน 1 วันๆละ 
70 บาท 1,400 บาท3) ค่าวัสด ุ
1,000 บาท   กิจกรรมที่ 2 ประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง
1)ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากร
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ของรัฐ)  จ านวน  2 คน 5 ช.มๆละ 
600บาท 6,000 บาท  2) 
ค่าตอบแทนวิทยากร (มิใช่บุคลากร
ของรัฐ) จ านวน  1 คน จ านวน 3 ช.
ม.ๆ ละ 1,200 บาท รวม  3,600 
บาท  3) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
350 คน จ านวน 1 มื้อๆละ 80 บาท 
28,000 บาท   4) ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 350 คน จ านวน 
1 วันๆ ละ 70 บาท 24,500 บาท  
5) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร / แผ่นดสิก ์
คู่มือพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 28,900 
บาท  6)ค่าจ้างและจัดพิมพ์เกยีรติ
บัตร แผ่นละ 10 บาท  จ านวน 400 
แผ่น 4,000 บาท  5.การประเมินผล
การจัดการศึกษาปฐมวัย  กิจกรรมที่ 
1 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย ปี
พุทธศักราช 2546 ปีการศึกษา 
2559 ทุกโรงเรียน งบประมาณ 
(82,500 บาท) 1) จ้างพิมพ์เอกสาร 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

/ แผ่นดสิก์การด าเนินงานประเมิน
พัฒนาการนักเรียน ท่ีจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
ปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 42,000 
บาท  2) ค่าอาหารว่าง จ านวน  1 
มื้อ จ านวน 171 คน มื้อละ 35  
บาท 5,985 บาท  3) ค่าถ่าย
เอกสาร 185 บาท 4) ค่าเบี้ยเลี้ยง
คณะกรรมการประเมินพัฒนาการ 
วันละ 120 บาท จ านวน 1-2 วัน  
จ านวน 32 คน  5,880 บาท 5) ค่า
แผ่นป้ายไวนิล จ านวน 1 แผ่น เป็น
เงิน 450 บาท6) จัดสรรคา่วัสดุ ให้
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  28 
โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท 28,000 
บาท  กิจกรรมที่ 2 ประเมินโรงเรยีน
ศูนย์เด็กปฐมวยัต้นแบบ/เครือข่าย 
ค่าพาหนะ จ านวน 12 ร.ร. ๆละ  
2,000 บาท ( 24,000  ไม่มีงบ) 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินห้องเรยีน
คุณภาพปฐมวัย 158 โรงเรียน
(งบประมาณ 10,800 บาท) 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1)ค่าพาหนะเหมาจ่าย จ านวน 158 
รร. 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 44 คน  
3 วัน ๆละ 120 บาท (ยังไม่มีงบ) 

2 ส่งเสริม
และ
พัฒนาการ
เรียนการ
สอน
ภาษาไทย 
ปีงบประม
าณ พ.ศ. 
2560 

1.ยกระดับคณุภาพ
ผู้เรยีนด้านการอ่านการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ภาษาไทย  ทุกระดับชั้น 
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 
2.ส่งเสรมิประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการของ
โรงเรียนในสังกัดในการ
พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน การเขียน 
อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ 
1.ส่งเสรมิ และพัฒนา
ให้มีการนิเทศตดิตาม
การด าเนินงาน เพื่อ
ส่งเสริมการท างาน
ร่วมกัน 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80  ของ 
โรงเรียนในสังกัด  มี
ประสิทธิภาพในการส่งเสรมิ 
และพัฒนา 
ความสามารถดา้นการอ่าน
การเขียน ในระดับดีขึ้นไป  
2.ร้อยละ 80  ของ 
นักเรียนปกติ  มรีะดบั 
ความสามารถดา้นการอ่าน
การเขียน  และการรูเ้รื่อง
การอ่านอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป  
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิการ
พัฒนา ความความสามารถ
ด้านการอ่านการเขียน 

1. การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการอ่าน
การเขียน 
2. ส่งเสรมิ และพัฒนาการรู้เรื่อง
การอ่าน ตามแนวทาง PISA  
3. การสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่าน การเขียน4. การประกวด
แข่งขันทักษะภาษาไทย 
4. นิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การพัฒนาการเรียนการ
สอน ภาษาไทย 
5.  ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

1. การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการอ่าน
การเขียนประชุมครูวิชาการเพื่อ
ขับเคลื่อนการยกระดับผลสมัฤทธ์ิใน
การพัฒนาการอ่านการเขียน ครั้งที่ 
1 เพื่อแจ้งแนวทาง และขับเคลื่อน
การด าเนินงาน 11 พ.ค.60 ส าหรบั
ครูวิชาการ  จ านวน 200 คน 
ค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บาทจ านวน 
200 คน   1 มื้อ7,000 บาทค่า
เอกสาร คนละ 50 บาท จ านวน 
170 คน 8,500 บาทประชุมครู
วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการอ่าน
การเขียน 31,000 บาทครั้งที่ 2  
เพื่อเร่งรัดพัฒนา 9 สิงหาคม  2560
ส าหรับครูวิชาการ  จ านวน  170  
คน ค่าอาหารว่าง มื้อละ 35 บาท  
จ านวน 200 คน  1 มื้อ7 ,000 บาท 

294,000 
 

ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

นักเรียนมี
ความสามารถ
ด้านการอ่าน
การเขียน มี
ทักษะการอ่าน
ตามแนว
ทางการ
ประเมิน
นานาชาติ  
สามารถใช้
เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการ
เรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

ด้าน
หลักสตู
รและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.3 
ข้อ 2.4 
ข้อ 2.7    

นาง
ศิริวรรณ 
ปัญญา
พรพิ
พัชญ์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

 
 

ประกอบด้วย มีการวัดและ
ประเมินผลนักเรยีนอย่าง
เป็นรูปธรรม น าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และมีระบบ 
  
2.นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1  อ่านออกเขียนได้  
และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  ขึ้นไป
อ่านคล่องเขียนคล่อง  และ
มีทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะหต์ามแนวทาง
ประเมินผลนักเรยีนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA)  และ
ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 

ค่าเอกสาร คนละ 50บาท  จ านวน
170 คน 8,500 บาท   2. การ
ส่งเสริม และพัฒนา การอ่านรูเ้รื่อง 
ตามแนวทาง PISA 124,000 บาท  
2.1  ระยะที่ 1  พัฒนาองค์ความรู้
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
คนละ 150 บาท  จ านวน 200 คน  
จ านวน 3 วัน 90,000 บาท - ค่า
วิทยากร (อ.ฐตรต) ช่ัวโมงละ 600
บาท จ านวน 15 ช่ัวโมง  9,000 
บาท ค่าพาหนะวิทยากร เหมาะจา่ย
5,000 บาทค่าเอกสาร คนละ 50 
บาท  จ านวน 200 คน 10,000 
บาท   2.2  ระยะที่ 2 จัดท า
แนวทาง 2.3  ระยะที่ 2 ติดตาม
ผลงานนิเทศติดตามการด าเนินงาน 
10,000 บาท 3. การสอบวัดวาม
สามารถด้านการอ่าน การเขียน  
3.1  ด าเนินการจัดประเมิน
ความสามารถ ด้านการอ่านการ
เขียนนักเรียนช้ัน ป. 1 – 6 และ ม. 
1 – 3 (ให้โรงเรียนด าเนินการจัด
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สอบเองค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าจัดพิมพ์ 
และเอกสารที่เกีย่วข้อง 10,000 
บาท) 4. การประกวดแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย42,500 บาท 4.1 การ
ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย  
ระดับกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนคา่จดั
กิจกรรม  แข่งขันทักษะนักเรียน 
และ คัดเลือกโรงเรียนทีส่่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาไทยดเีด่น 
เครือข่ายละ 1,500 บาท 25,500 
บาทเงินรางวัลส าหรับโรงเรยีนที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย
ดีเด่น ระดับเครือข่ายละ 1,000 
บาท 17,000 บาท 4.2 การ
ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 49,500 
บาทค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
จ านวน 40 คน  คนละ 300 บาท  
12,000 บาทค่าอาหารและอาหาร
ว่างผู้เข้าแข่งขัน วันละ 100 บาท 
จ านวน 100 คน 10,000 บาทเงิน
รางวัล กิจกรรมละ 1,500 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

(1000/500/300)   15 กิจกรรม 
22,500 บาทค่าวัสดุ ค่าเอกสาร 
เกียรติบตัร 5,000 บาท  4.3  การ
ประกวดแข่งขันรอบคัดเลือกไปแข่ง
ระดับประเทศ  20,000 บาท ค่า
พาหนะเหมาจ่าย  นครสวรรค์ – 
กทม.  กิจกรรมละ 2,000 บาท 
จ านวน 6 กิจกรรม 20,000 บาท  
4.4 การประกวดแข่งขัน
ระดับประเทศ ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เหมาจ่ายส าหรับ ศน.ภาษาไทย 
และนักเรียนท่ีเข้าไปแข่งขันใน
ระดับประเทศ เหมาจ่าย 20,000 
บาท 5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงาน 
6,000 บาท กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อคัดเลือกโรงเรียนท่ี
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย
ดีเด่น - ค่าตอบแทนกรรมการ  5  
คน  คนละ 500 บาท 2,500 บาท  
-ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน 17 



82 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน และ
คณะท างาน รวม 60 คน  1  มื้อ  
35 บาท / มื้อ 2,100 บาท-
ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
17 เครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน 
และคณะท างาน รวม 60 คน 1  มื้อ  
มื้อละ 60 บาท 3,600 บาท  - ค่า
จัดท าเกียรติบัตร 2,800 บาทค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 20,000 
บาทนิเทศติดตามการอ่านการเขียน 
20,000 บาทค่าจัดท าเอกสารสรุป
โครงการ  จ านวน 10 เล่ม ๆ ละ 
100 บาท 1,000 บาท  

3 การเตรียม
ความ
พร้อม
ผู้เรยีนสู่
การ
ประเมิน
ระดับ
นานาชาติ 
(PISA)  

1 เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้บรหิาร
โรงเรียนในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรยีนสู่การ
ประเมินผลนักเรยีน
นานาชาติ (PISA) ปี 
2018  
2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใน

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสในสังกัดจ านวน 32 
โรงเรียน2. ครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และครสู่งเสริม
ความสามารถดา้นการคดิ 
(การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ) 

1.วางแผนจัดท าโครงการฯ 
2.แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการฯ
ทุกระดับ  3.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งความรู้ความเข้าใจ
ให้ครูรายสมรรถนะ(จ านวน 2 วัน)  
4.จัดค่ายนักเรียนการใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดท าข้อสอบ 
5.นิเทศ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ6.
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

1.ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน
ด าเนินงาน (20 คน)เป็นเงิน 10,000 
บาท- ค่าอาหาร 3,000 บาท  
- ค่าพาหนะ  คนละ 200 บาท  
เป็นเงิน 4,000 บาท  2.ประชุมครู
รายสมรรถนะครู จ านวน 128 คน 
คณะวิทยากร 20 คนเป็นเงิน 
50,400  บาท- คณะวิทยากร 7,200 
บาท (8คนx600บาท) - ค่าตอบแทน

115,500 1
เม.ย.-
30 
ก.ย.
60 

-หน่วยงานต้น
สังกัดทุก
หน่วยงาน 
และโรงเรียนที่
ได้รับการ
เตรียมพร้อมมี
ข้อมูลผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ด้าน
หลักสตู
รและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.5 

นางวัน
เพ็ญ 
จันทร์
จิตวิริยะ 



83 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ปี 2018 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และครูที่
ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคดิ (การ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือ) 
ให้สามารถจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ผู้เรยีนสู่การประเมิน
นักเรียนนานาชาติ 
(PISA) ปี 2018 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้มีความพร้อม
ในการประเมินนักเรยีน
นานาชาติ (PISA) ปี 
2018 
 

3 นักเรียนระดับชั้น ม.ต้นที่
มีช่วงอายุตามก าหนด(ตั้งแต่
อายุ 14 ปี  6 เดือน ถึง 15 
ปี 6 เดือน) 
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้บริหารโรงเรียนมคีวาม
ตระหนัก และส่งเสริม
สนับสนุนครูและนักเรยีนให้
มีความพร้อมสู่การประเมิน
นักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 
2018  2.ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรูภ้าษาไทยคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสอนให้
นักเรียนสามารถแก้ปัญหา
แบบร่วมมือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น  3.นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกคนไดร้ับ
การเตรียมความพร้อมสู่การ
ประเมินระดับนานาชาติ

คณะท างาน 8,000 บาท (20 คน 
x400บาท x 1วัน)  - ค่าอาหาร 
22,500 บาท (150บาท x 150 คน) 
- ค่าเอกสาร จ านวน  40 ชุดๆ ละ 
250 บาท   เป็นเงิน 10,000 บาท  
- ค่าวัสดุ 3,900 บาท - ค่าป้ายไวนิว  
1,200 บาท  3.จัดค่ายนักเรียนการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท าข้อสอบ
เป็นเงิน 80,000 บาท - ค่าตอบแทน
ส าหรับครูที่จัดคา่ยโรงเรียนละ 
2,500 บาท จ านวน 32 โรงเรียน 
เป็นเงิน 80,000 บาท  
4.นิเทศ ติดตามและช่วยเหลือเป็น
เงิน 9,600 บาท  
- ค่าพาหนะโรงเรียนละ  300 บาท
จ านวน 32 โรงเรียนเป็นเงิน  
9,600 บาท ขอใช้เพียง 115,500 
บาท 

การศึกษาของ
นักเรียน  เพื่อ
ใช้วางแผนงาน
เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

(PISA) ปี 2018 อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 พัฒนาการ
เรียนการ
สอน
ภาษาอังก
ฤษ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของการใช้ภาษาและ
การจัดการเรยีนรู้ของ
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ  
2.เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการ
สื่อสารและการใช้
เครื่องมือการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

 
 

เชิงปริมาณ  
1.ครูผูส้อนภาษาอังกฤษทุก
โรงเรียนในสังกัดสพป.
นครสวรรค์ เขต 1ได้รับการ
พัฒนาทักษะทางภาษาและ
กระบวนการจดัการเรียนรู ้
2.ผู้เรียน ทุกโรงเรียนใน
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 
1 ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ มี
ทักษะทางภาษาและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ 
2.ผู้เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ และสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อยา่ง
มีคุณภาพ 
 

1.กิจกรรมเสรมิทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
2.กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
3.กิจกรรมสนับสนุนการ
ด าเนินการและบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
4.กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูศู้นย์ PEER Center 

1. กิจกรรมเสรมิทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา-ค่าใช้จ่ายจัดสรร
งบประมาณให้ศูนย์ PEER Center 
1.1 ศูนย์ PEER Centerอ าเภอเมอืง
ฯ( นร.เป้าหมาย 350 คน) 80,000 
บาท 1.2 ศูนย์ PEER Center 
พยุหะคีรี ( นร.เป้าหมาย 250 คน)   
1.3ศูนย์ PEER Centerชุมแสง   
( นร.เป้าหมาย 250 คน)   
1.4 ศูนย์ PEER Center โกรกพระ 
( นร.เป้าหมาย 200 คน)   
1.5 ศูนย์ PEER Centerเก้าเลี้ยว  
(นร.เป้าหมาย 200 คน)  
 2 .กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 130,000 บาท   กิจกรรม
ย่อยที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  (65,000 บ.)  2.1.1 

675,000 ต.ค.
59-30
ก.ย.
60 

1.ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษมี
ความรู้ มี
ทักษะในการ
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนภาษา 
อังกฤษ 
2.นักเรียนมี
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
และสามารถ
สื่อสารภาษา 
อังกฤษ 
รวมถึงการใช้
ภาษาอังกฤษ
ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได ้

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 1.3 

นางสุ
ทิศา เลา
ไพบูลย ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ประชุมคณะด าเนินการแข่งขันและ
จัดเตรียมงาน จ านวน20 คน 
จ านวน  2 วัน(1) ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
(20คนx150บาทx2 วัน) 6,000 
บาท   2.1.2 จัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา (1) ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดืม่
กรรมการ(40คนx150บาทx1วัน) 
6,000 บาท  (2) ค่าตอบแทน
กรรมการจ านวน 40 คน ๆ ละ 400 
บาท  (40คนx400 บาท) 16,000 
บาท  (3) ค่าเงินรางวัลนักเรียนท่ีเข้า
แข่งขัน 30,000 บาท  (4)ค่าจัดจ้าง
ท าเกียรติบตัรของนักเรยีนที่เข้า
แข่งขันครูผู้ฝึกสอน คณะกรรมการ
ตัดสินและคณะท างาน จ านวน 200 
คน (200ฉบับx15บาท)  3,000 
บาท (5) ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิลการ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 2,000 
บาท  2.1.3  นิเทศติดตามผล 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

2.1.4 สรุปรายงานผลการแข่งขัน 
2,000 บาทกิจกรรมย่อยที่ 2.2 
ค่าใช้จ่ายประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา (65,000 บ.)  2.2.1 
ประชุมคณะท างานจัดท าเครื่องมอื
ประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรบั
นักเรียนช้ัน ป.3  จ านวน  10คน 
จ านวน 3 วัน(1) ค่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่างและเครื่องดืม่ (10คน x 
150 บาท x3วัน) 4,500 บาท (2) 
ค่าพาหนะในการเดินทางจาก
โรงเรียนถึง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
(ตามระยะทางจริง แตไ่ม่เกิน 160 
บาท) (10คน x 160บาทx3วัน)  
4,800 บาท 2.2.2 ประชุมครผููส้อน
ภาษาอังกฤษ ช้ัน ป.3จ านวน 167 
โรงเรียน จ านวน1 วัน(1)  ค่าอาหาร
กลางวัน/อาหารวา่งและเครื่องดื่ม
(180 คนx150บาทx1วัน) 27,000 
บาท   (2)  ค่าวิทยากร ( เนื่องจาก
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

แบ่งผู้อบรมเป็นรุ่นๆละ 1 วัน วัน
แรก 90 คน วันท่ี 2=90คน)
(วิทยากร 3คน x 2 ชม.x600บาท x 
2 วัน) 7,200 บาท2.2.3จัดท าส าเนา
เครื่องมือประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรบั
นักเรียนช้ัน ป.3 จ านวน 100 ชุดๆ
ละ 100 บาท (100 ชุดx50บาท) 
5,000 บาท 2.2.4. จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อช้ีแจงรูปแบบและ
วิธีการประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรบั
นักเรียนช้ัน ป.3  จ านวน 180 คน   
(1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(180 คนx 35 บาท) 6,300 บาท  
2.2.5. คณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นส าหรบั
นักเรียนช้ันป.3 (ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ 2561) (1) ค่าตอบแทน
ส าหรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
(คนละ 200บาทx40คน) 8,000 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

บาท 2.2.6. ด าเนินการวิเคราะห์
และสรุปรายงานผลการประเมิน (1)  
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม (6 คนx150 บาทx2วัน) 
1,800 บาท (2) ค่าวัสดุ 400 บาท 
3. กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการ
และการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 95,000 บาท                
-ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาคของศึกษานิเทศก ์
PM , ครูผู้ประสานศูนย์ PEER 
Center, วิทยากร แกนน า ครู 
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและงบบริหารจัดการ
โครงการส่งเสริมการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ4. กิจกรรมเสวนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ศูนย์ PEER  
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

Center 150,000 บาท ค่าใช้จ่าย 
จัดสรรให้ศูนย์ PEER Center ศูนย์
ละ 30,000 บาท4.1 ศูนย์ PEER 
Centerอ าเภอเมืองฯ  4.2 ศูนย์ 
PEER Center พยุหะคีร4ี.3 ศูนย์ 
PEER Centerชุมแสง 4 .4 ศูนย์ 
PEER Center โกรกพระ 
4.5 ศูนย์ PEER Centerเก้าเลี้ยว 

5 ส่งเสริม
นิสัยรัก
การอ่าน
และ
พัฒนา
ห้องสมุด 

1. เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีนสิัยรักการ
อ่านและการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
2. เพื่อบูรณาการการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
และการใช้ห้องสมดุกับ
การจัดการเรยีนการ
สอน 
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ห้องสมุดมีชีวิตภายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
4. เพื่อนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้อ่านหนังสือและ
ใช้ห้องสมุดทุกคน 
2. ครูทุกคนบูรณาการการ
ส่งเสริมนินิสยัรักการอ่าน
และการใช้ห้องสมดุกับการ
จัดการเรียนการสอนในแต่
ละสาระการเรียนรู ้
3.ทุกกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
มีห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบใน
โรงเรียนอย่างน้อย 1 
โรงเรียน 

ขั้นเตรียมการ 
1. ศึกษา วิเคราะหส์ภาพปญัหา 
ความส าคญั และความต้องการ
จ าเป็นในการจดัท าโครงการ 
2. จัดท าโครงการ3. เสนอขอ
อนุมัติโครงการส่งเสรมินิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมดุ 
ขั้นด าเนินการ 
6. แต่งตั้งคณะท างาน ดังต่อไปนี ้
6.1 จัดท าแนวทางการด าเนินงาน 
การใช้กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการ
อ่านพัฒนาทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีนสื่อความ  
6.2 จัดท าสมุดบันทึกการอ่าน  

1.ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และ
ค่าตอบแทนโรงเรียนในการจดั
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ด าเนินงานโครงการส่งเสรมินิสัยรกั
การอ่าน และพัฒนาห้องสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2560(
ด าเนินการแล้ว เมื่อ 2 ธ.ค.59) 
ค่าใช้จ่าย 5,100 บาท ค่าวัสดุ 
13,000 บาท รวม 18,100 บาท 
2.ค่าจัดท าเล่มเอกสารการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน (672 เล่ม x 20บาท) 
13,000 บาท3.ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่มส าหรบั 

160,000 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

1. นักเรียนมี
นิสัยรักการ
อ่านและการ
ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ครูสามารถ
บูรณาการการ
ส่งเสริมนิสยั
รักการอ่าน
และการใช้
ห้องสมุดให้
เกิดประโยชน์
กับการจัดการ

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.2-
2.4 

นางเยาว
ลักษณ์ 
ผาสุข 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ด าเนินงานพัฒนา
ห้องสมุดของครู
บรรณารักษ์ที่ผา่นการ
อบรมจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

4.ครูบรรณารักษ์ท่ีผ่านการ
อบรมครูบรรณารักษ์ยคุใหม่
จากสพฐ.ทุกคนสามารถ
ด าเนินการพัฒนาห้องสมุด
ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตได ้
 เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนระดับปฐมวยัและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
นิสัยรักการอ่านและการ
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.ครูสามารถบูรณาการการ
ส่งเสริมนินิสยัรักการอ่าน
และการใช้ห้องสมดุกับการ
จัดการเรียนการสอนใน
สาระการเรียนรู้ทีร่ับผดิชอบ
ได้  3. กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายมหี้องสมุดมีชีวิต
ต้นแบบในการเรียนรูภ้ายใน
เครือข่ายและแลกเปลีย่น
เรียนรู้กันระหว่างเครือข่าย 
4. โรงเรียนมหี้องสมุดมีชีวิต
ส าหรับใช้เป็นแหล่งเรยีนรู ้

และบันทึกการเรียนรู ้
7.อบรมชี้แจงการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
และพัฒนาห้องสมดุของโรงเรยีน      
8. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสรมินิสัย
รักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด
ของโรงเรียน     
9. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน และ
พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน     
ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน 
10. สรุปผลการด าเนินงาน 
11. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

ผู้เข้ารับการอบรมชี้แจงการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสรมินิสัยรกั
การอ่าน และพัฒนาห้องสมุด 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
ละ 4 คน จ านวน 168 โรงเรียน 
รวมทั้งสิ้น 672 คน (672คน x 35
บาท) 23,520 บาท 4.ค่าวัสดุอื่นๆ 
ส าหรับใช้ในโครงการ 4,940 บาท  
5.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
จ านวนเงิน 100,000บาท ตาม
รายละเอียด ดังนี้  
5.1 โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
จ านวน 2 โรงเรียนๆ ละ 30,000 
บาท  ได้แก่ โรงเรียนพยุหะศึกษา
คาร และโรงเรียนเขาทอง รวมเปน็
เงิน  60,000  บาท 5.2 โรงเรียน
เครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนจ านวน 4 
โรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง,โรงเรียน
วัดบางม่วง, โรงเรยีนวัดหนองเต่า 
และโรงเรียนวดันิเวศวุฒารามเป็น
เงิน  40,000   

เรียนการสอน 
3. สพป.
นครสวรรค์ 
เขต 1 มี
ห้องสมุดมี
ชีวิตต้นแบบ
ในโรงเรียน                 
ทุกกลุ่ม
โรงเรียน
เครือข่ายให้
โรงเรียนใน
สังกัดใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
การพัฒนา
ห้องสมุดมี
ชีวิต 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

6 การแนะ
แนวอาชีพ
ใน
สถานศึกษ
าเพื่อ
พัฒนา
ผู้เรยีนสู่
อาชีพและ
มีงานท า 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้
ส ารวจความสนใจใน
อาชีพท่ีตนเองถนัดและ
ตรงตามความสามารถ
ของตนเอง2.เพื่อให้ครูมี
เครื่องมือในการส ารวจ
ความสนใจในอาชีพของ
ผู้เรยีน 
3. เพื่อให้สถานศึกษา
และผูเ้กี่ยวข้องน าข้อมูล
เกี่ยวกับความสนใจใน
อาชีพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
ตามความถนดัและความ
สนใจของผู้เรียน 
 

เชิงปริมาณ 
 1. สถานศึกษาทุกแห่งมี
เครื่องมือส ารวจผูเ้รียนด้าน
ความถนัด ความสนใจใน
อาชีพ 
2. ครูแนะแนวทุกโรงเรียน
จัดกิจกรรมแนะแนวโดยให้
ผู้เรยีนใช้เครื่องมือแบบวัด
แววความสนใจในอาชีพ 
ส ารวจความสนใจในอาชีพ
และวางแผนการเรยีนหรือ
ศึกษาต่อตามความถนัด 
ความสนใจของตนเองได ้
3. ผู้เรียนทุกคนค้นพบและ
พัฒนาศักยภาพตนเองมี
แนวทางในการวางแผน
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูแนะแนวมีข้อมูล
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลและให้
ค าปรึกษาผู้ปกครองได้ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาความเข้มแข็งการแนะ
แนวระบบการดูแลช่วยเหลือ
คุ้มครองนักเรยีนและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตในโรงเรียน  
-ประสานงานส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.และ
กรมการจดัหางานเพื่อสนับสนุน
โปรแกรมการวัดแววความสนใจใน
อาชีพจัดท าเอกสารคูม่ือแนว
ทางการปฏิบัติการใช้โปรแกรมวัด
แววความสนใจในอาชีพ  
(Plan)กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/
บุคลากรแกนน าทางการแนะแนว/
บุคลากรทางการศึกษาเครือข่าย
ศูนย์เฉพาะกิจดูแลคุม้ครองและ
ช่วยเหลือนักเรยีน- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมวดัแวว
ความสนใจในอาชีพให้ครูแนะแนว
ทุกโรงเรียน(Do)กิจกรรมที่ 3 

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้
โปรแกรมวัดแววความสนใจในอาชีพ
ให้ครูแนะแนวทุกโรงเรียนโรงเรยีน
ในสังกัด1.1 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน  180 คน ๆ ละ 
35 บาท 2 มื้อ 12,600 บาท    
 1.2 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 180 
คน คน ละ 80 บาท 14,400 บาท 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๆ 
ละ1,000 บาท   
 1.4 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด 2,000 
บาท  1.5 ค่าเอกสาร 200 เล่ม ๆ 
ละ 100 บาท 2,000 บาท 
3. นิเทศติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  9,900 บาท  
 3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงศึกษานิเทศก์ 15 
คน ๆ ละ 120 บาท 5 วัน 9,000 
บาท  3.2 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลงิ 
10,000 บาท  

50,000 ต.ค.
59-30 
ก.ย.
60 

1.ผู้เรียนทราบ
ความสนใจใน
อาชีพของ
ตนเอง 2. ครู
แนะแนวรู้จัก
ผู้เรยีนเป็น
รายบุคคล
รวมทั้งเตรยีม
ผู้เรยีนให้มี
ความพร้อม
ด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่ระดับ 
ประถมศึกษา 
3. ครูแนะแนว
มีข้อมูล
เกี่ยวกับความ
สนใจในอาชีพ
ของผู้เรียนไป
ใช้ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู ้4. 
สถานศึกษา

ด้าน
หลักสตู
รและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.6 

นาย
สมหมา
ย ลอด
ชะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

รวมทั้งเตรยีมผูเ้รียนใหม้ี
ความพร้อมด้านวิชาชีพ
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
และสามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะชีวิตและ
อาชีพได้สอดคล้องกับวัย 
ความต้องการ และความ
สนใจของผู้เรียน  2. สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 มีข้อมูล
ความสนใจในอาชีพของ
ผู้เรยีนและสนับสนุนให้
สถานศึกษาทุกแห่งใช้แบบ
วัดแววความสนใจในอาชีพ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด         
3. ผู้เรียนไดส้ ารวจตนเอง 
ท าให้รู้จักตนเองมากยิ่งข้ึน 
และวางแผนชีวิตด้านการ
เรียนและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต  4 ผู้เรียนค้นพบ
และพัฒนาศักยภาพตนเอง 
มีแนวทางในการวางแผน
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่สื่อและ
การใช้เครื่องมือทางการแนะแนว
และสนบัสนุนการพัฒนา - 
สถานศึกษาด าเนินการใหผู้้เรยีนได้
ใช้เครื่องมือแบบวัดแววความ
สนใจในอาชีพ (Do)กิจกรรมที ่4 
พัฒนานักเรียนให้รู้จักและเข้าใจ
ตัวเองด้านการศึกษาต่อการอาชีพ 
การมีทักษะชีวิตและภมูิคุ้มกันทีดี
นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (Check)จัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้น าเสนอ Best 
Practice งานแนะแนวอาชีพของ
สถานศึกษา (Check)น าผลการ
ด าเนินงานมาประชุมเพื่อใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพระบบการ
แนะแนว โดยศึกษานเิทศก์ประจ า
เครือข่ายร่วมกับบุคลากรของ
สถานศึกษา (Action) 

จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ได้
สอดคล้องตาย
วัย ความ
ต้องการ และ
ความสนใจใน
อาชีพของ
ผู้เรยีน         
5. สพป.
นครสวรรค์ 
เขต 1 มีข้อมูล
ความสนใจใน
อาชีพของ
ผู้เรยีน 
ส่งเสริม
สนับสนุนใน
สถานศึกษาใช้
แบบวัดแวว
ความสนใจใน
อาชีพให้เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ได้อย่างเหมาะสม 
7 ฝึกอบรม

พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริม
ความ
ประพฤติ
นักเรียน
และระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
มีทักษะ และ
ประสบการณ์สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน และ
นักศึกษาได้อย่างมรีะ
สิทธิ 
ภาพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทัศนคติ 
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัในบทบาท
การปฏิบัติงานด้าน
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด เจตนารมณ์ 

เชิงปริมาณ                      
1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรใน สังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 จ านวน  
60 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรใน สังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 จ านวน  
60 คนได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ หลักสตูรการ
ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

วางแผน (Plan) เสนอโครงการ 
ลงมือปฏิบัติ (Do) 
1. ประสานวิทยากร ศูนย์เสมา
รักษ์/พมจ./ต ารวจ  2. ประสาน
สถานท่ีฝึกอบรม  3. แจ้งให้
โรงเรียนในสังกัดทราบ ส่งใบสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม 4. จัดท า
คู่มือ/เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 
5. ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤต ิ
นักเรียนและนักศึกษา 
6. มอบวุฒิบัตรกิจกรรมที่ 2 
ติดตาม ตรวจสอบ (Check) 
1. เสนอแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนกัศึกษา จ านวน  60 คน ให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม   2. 
จัดท าบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความประพฤต ิ
นักเรียนและนักศึกษา 

1.ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก ช.ม. 
ละ 1,200 บาท (จากศูนย์เสมารักษ์
,พมจ. ต ารวจ, บ้านพักเด็ก) 18,000 
บาท 
2.ค่าห้องพัก  2 คน/1 ห้อง/2 คืน /
ห้องละ 600 บาท 2,400 บาท 
3.ค่าอาหารวิทยากร คณะท างาน ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  85 คน ๆ ละ
80 บาท/มื้อ/3 มื้อ  20,400 บาท 
4.ค่าอาหารว่างวิทยากร 
คณะท างาน   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
85 คน ๆ ละ35 บาท/มื้อ/6 มื้อ  
17,850 บาท 
5.ค่าวัสดุจดัท าเอกสาร/อุปกรณ/์ 
วัสดุพิธีการ 4,350 บาท 
6.เกียรติบตัร ผูเ้กี่ยวข้อง และผู้เขา้
รับการฝึกอบรบ แผ่นละ 80 บาท  
800 บาท 
7.พิธีการ ไวนิล 1 แผ่น ๆ ละ 
1,000.-บาท 1,000 บาท 

64,800 24-26 
พ.ค.
60 

นักเรียน ใน
โรงเรียนใน 
สังกัด สพป.
นครสวรรค์ 
เขต 1 
ปลอดภัยจาก
สถานการณ์
เสี่ยงในสังคม 
ส่งผลให้
นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ร่วมกัน มี
ความพร้อมที่
จะด ารงตนอยู่
ในสังคม ได้
อย่างมี
ความสุข 
 

ด้าน
หลักสตู
รและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 4.5  

นางพัชร
นันท์ 
ปานแดง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

และแนวทางในการ
ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
และนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา และผูเ้กี่ยวข้อง 
มอบนโยบาย ก าหนดจุดเสี่ยง  
ระยะเวลาเทศกาลออกตรวจ 
4. สรุปและรายงานผลการ
ประเมิน พัฒนา (Action) 

8 ค่ายทักษะ
ชีวิตต้าน
ภัยยาเสพ
ติดโดย
กระบวนก
ารลูกเสือ
ต้านภัยยา
เสพ 

1.เพื่อให้การด าเนินงาน
สร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม 
พัฒนาเสรมิสร้างทักษะ
ชีวิตของนักเรียนสู่
สถานศึกษาสีขาว 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจแนวคิด วิธีการ
ด าเนินงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
พัฒนาเสรมิสร้างทักษะ
ชีวิตของนักเรียน สู่
สถานศึกษาสีขาว ยิ่งข้ึน 
3.เพื่อให้นักเรียนมี

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาส 
ทุกโรงเรียนในสังกัด  64 
คน   2. ครูผู้รับผดิชอบ  
จ านวน 32  คน 
เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนใช้กิจกรรม 
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส ในสังกัดสพป.
นครสวรรค์ เขต 1 ได้มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนา
เสรมิสร้างทักษะชีวิตของ

วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าแนวทางด าเนินงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม พัฒนา
เสรมิสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน 
สู่สถานศึกษาสีขาว  2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจดัการ
อบรม  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานสร้างภูมิคุม้กันทาง
สังคม พัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิต
ของนักเรียน สู่สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข
ด าเนินการ (Do) 2.เชิญ
คณะกรรมการด าเนินการจดัท า

1.กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติดจัดสรรงบให้โรงเรียนขยายโอกาส
ในสังกัด โรงเรยีนละ 8,000 บาท 
จัดกิจกรรมค่าย/ประชุม/อบรม/
สัมมนา/ลูกเสือตา้นภัยยาเสพติด
ทางการศึกษา  แยกดังนี-้อ.เมือง
นครสวรรค/์อ.เก้าเลี้ยว 10 
โรงเรียน-อ.โกรกพระ 8  โรงเรียน   
-อ.ชุมแสง  8  โรงเรียน  -อ.พยุหะ
คีรี 6 โรงเรียน   2.กิจกรรมค่าย
ทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ 
ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารเย็นผู้
อบรมจ านวน 140  คน จ านวน 3 
วัน 2 คืน วันละ 250 บาท 

360,000 มิ.ย.-
ส.ค.
60 

1. สถานศึกษา
ทุกโรงเรียน
เกิดความ
ตระหนักใน
การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคม พัฒนา
เสรมิสร้าง
ทักษะชีวิตของ
นักเรียน สู่
สถานศึกษาสี
ขาว  และ
รับผิดชอบต่อ
นักเรียนของ
ตน 

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 3.1-
3.2/4.5 

นางฐก
มล 
คล้าย
กมล 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ความรู้ความเข้าใจใน
ด าเนินงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
พัฒนาเสรมิสร้างทักษะ 
ชีวิตของนักเรียน สู่
สถานศึกษาสีขาว  
4.เพื่อให้นักเรียนใช้
กิจกรรมลูกเสือต้านภยั
ยาเสพตดิรู้จักป้องกัน
แก้ไข  มีความปลอดภัย
จากยาเสพติดทุกชนิด 
และน าความรูไ้ป
เผยแพร่แกเ่พื่อน
นักเรียนในโรงเรียน  
ชุมชน  และสังคม 
 

นักเรียน สูส่ถานศึกษาสีขาว
ทุกคน 
 

แนวทางด าเนินงานสร้างภมูิคุ้มกัน
ทางสังคม พัฒนาเสรมิสร้างทักษะ
ชีวิตของนักเรียน สู่สถานศึกษาสี
ขาว 3.จัดอบรมตามโครงการ
อบรม สรา้งภูมิคุม้กันทางสังคม 
พัฒนาเสรมิสร้างทักษะชีวิตของ
นักเรียนสู่สถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพตดิและอบายมุข และ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดออก
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
สร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม พัฒนา
เสรมิสร้างทักษะชีวิตของนักเรียน
สู่สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุขและลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพตดิสรปุและประเมินผล 
(Check) ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานสร้างภูมิคุม้กันทาง
สังคม พัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิต
ของนักเรียนสู่สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุขและ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 

(140x250x3) ขอเบิกเพียง 
104,000 บาท 
 
 

2.  นักเรียนได้
ฝึกทักษะชีวิต
ในรูปแบบที่
หลากหลาย 
เนื่องจาก
สถานศึกษาได้
จัดรูปแบบ
กิจกรรมให้แก่
นักเรียน 
จ านวนมากทุก
ด้าน  อาทิ  
ด้านสุขภาพมี
กีฬา 
นันทนาการ   
ด้านจิตใจ มี
การจัดเข้าค่าย
พุทธบุตร ค่าย
คุณธรรม            
ด้านสังคม
วัฒนธรรม  
กิจกรรม
ลูกเสือต้านยา
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เสพติดเป็นต้น 
9 การ

พัฒนาการ
จัด
กิจกรรม
การเรยีนรู้
สาระ
สังคม
ศึกษา 
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม
หน่วยงาน 

1.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา
ตามแนวทางปฎิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ี 
21      
2. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนของครู
ตามแนวทางปฎิบัติ
เกี่ยวกับสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ
สถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ครู
บูรณาการทักษะเอื้อต่อ
การปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน

เชิงปริมาณ 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการการจัด
กิจกรรมการเรียนรูส้าระ
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมโรงเรียนในสังกัด 
168 โรงเรียน 2) ขยายผล
การพัฒนาการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้สาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับหลักสตูรและ
เวลาเรียนให้กับครูวิชาการ
โรงเรียนทุกคน จ านวน 168 
คน 3) นิเทศติดตามผลแบบ
มีส่วนร่วมโรงเรียนเครือข่าย
ทุกเครือข่ายในสังกัด  ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง/โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน มีการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคณุภาพ มี

กิจกรรม การพัฒนาการจดั
กิจกรรมการเรียนรูส้าระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan)ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ในการจัดการเรียนรู้และร่วมวาง
แผนการพัฒนา 1.2 ด าเนินการ 
(Do) อบรมเชิงปฏิบัติการครผูู้สอน
สาระสังคมศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 5  อ าเภอ ในการจัดท า
การจัดการเรยีนรู ้ 1.3 สรุปและ
ประเมินผล (Check)  นิเทศ
ติดตามผลการด าเนินงานการ
จัดการเรียนรู ้  1.4  น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง (Act)  
ศึกษาปัญหารายบุคคลจากการ
นิเทศติดตามและใช้ระบบ การ 
COACHING ในการร่วมแกไ้ขการ

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบตัิการครู
สอนสาระสังคมศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด  ค่าใช้จ่าย 
1.อาหารว่างและอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้ด าเนินการและผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 170 คน /1 วัน  เป็น
เงิน 25,500 บาท2.ค่าวัสดุ
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบตัิการ
จ านวน 170  ชุด เป็นเงิน 19,200 
บาท3.ค่าพาหนะในการนิเทศ
ติดตามกิจกรรมเศรษฐศาสตร์
อาเซียนโรงเรียนในสังกัด เป็นเงิน 
8,800 บาท4.ค่าสัมมนาคุณวิทยากร   
จ านวน 2 คนเวลา 2 วัน  เป็นเงิน 
7,200 บาท 
5.จัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ เป็นเงิน 600 
บาท 6.จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม จ านวน 170 แผน่ 
เป็นเงิน 1,700 บาท ขอใช้เพียง 
48,510 บาท 

48,510 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

ครูผูส้อนทุก
คนในโรงเรียน 
สามารถจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูส้าระ
สังคมศึกษา 
ตามแนวทาง
ปฎิบัติการ
จัดการเวลา
เรียนของ
สถานศึกษา
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 
2551 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 3 

นางยม
นพร 
เอกปัช
ชา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เป็นผู้รับความรู ้ การพัฒนาการเรียนการสอน
ที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
และคณุลักษณะตามจดุเน้น
และนโยบายการปฎิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21   
2) โรงเรียนบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ/
นวัตกรรมการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  

จัดการเรียนรู ้
1.5  สรุปแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาตามประสิทธิผลของการ
ปฏิบัต ิ
 

10 การ
ส่งเสริม
ทักษะการ
จัด
กระบวนก
ารเรยีนรู้
ใน
ห้องเรียน
คุณภาพสู่
ศตวรรษที่ 

1. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้โรงเรยีน
ห้องเรียนคณุภาพพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
เน้นการเป็นประชาคม
อาเซียน 
2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงเรียน
ห้องเรียนคณุภาพจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 95 ของโรงเรียน
ห้องเรียนคณุภาพ มีทักษะ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุม 
3 เสาหลัก ได้แก่ 1) 
ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน 2) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเสรมิสร้าง
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียนห้องเรยีน
คุณภาพ  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วางแผนการด าเนินงาน 
 แจ้งนโยบายให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดทราบ  1.2 การด าเนินงาน 
1.พัฒนาส่งเสรมิ สนับสนุน
ผู้บริหารและครผูู้สอนโรงเรยีน
ห้องเรียนคณุภาพทุกคน ดังนี ้

กิจกรรมที่ 1การพัฒนาเสรมิสร้าง
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาคมอาเซียนค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันผู้ด าเนินการและผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 3 โรงเรียน
โรงเรียนละ 10 คนรวม 130 คนคน
ละ 150 บ./วัน รวม 2 วัน เป็นเงิน 
39,000 บาท  1.2 ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการอบรม จ านวน 140 

180,026 ต.ค.
59-
กย.60 

สามารถ
ประยุกต์ใช้
ความรู้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่าง
เหมาะสมตาม
วัยเกิดองค์
ความรู้ตาม
ความต้องการ
เรียนให้ได้

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.7-
2.8 

นางยม
นพร 
เอกปัช
ชา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

21 
หน่วยงาน 

ประชาคมอาเซียนใน
ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุม 
3 เสาหลัก ได้แก่ 1) 
ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน 2) 
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ3) 
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซยีน 
รวมทั้งการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการดา้นภัยพิบตั ิ
3. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
ติดตามช่วยเหลือ
โรงเรียนห้องเรียน
คุณภาพในสังกดัเป็น
ระยะอยา่งต่อเนื่อง 
4. เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ตามความ
ต้องการเรียนใหไ้ด้
ทักษะชีวิตอยู่ในยุคโลก
ไร้พรมแดน 

และ ๓) ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซยีน 
รวมทั้งการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ด้านภัยพิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหารและครผูู้สอน
โรงเรียนห้องเรียนคณุภาพ
ทุกคน มีทักษะจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ครอบคลุม 3 เสา
หลัก ได้แก่ 1) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง
อาเซียน 2) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน และ 3) 
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซยีน รวมทั้ง
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการด้านภัยพิบัติ เด็ก
ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษา

 - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใน
ศตวรรษที่ 21 ครอบคลมุ 3 เสา
หลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน 2) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน รวมทั้งการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภยั
พิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรยีนการ
สอนอาเซียนศึกษาในห้องเรียน
คุณภาพสู่ศตวรรษท่ี 21กิจกรรมที ่
2 สรุปและประเมินผลขั้นตอน
การด าเนินงาน 
1. จัดนิทรรศการเผยแพรผ่ลงาน
โรงเรียนห้องเรียนคณุภาพ 
2. สรุปแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาตามประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติในห้องเรียนคุณภาพ3.น า
ผลการประเมินไปใช้ในการวาง

เล่มล่มละ 60บ. เป็นเงิน 8,400 
บาท 1.3 ค่าสถานท่ีอบรม จ านวน 2 
วัน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท  1.4 ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร (มิใช่บคุลากรของรัฐ) ๒ 
คนๆ ละ 6  ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 
บาท  เป็นเงิน 14,400 บาท 
1.5 ค่าพาหนะการนิเทศตดิตาม
โรงเรียนห้องเรียนคณุภาพ จ านวน 
13  โรงเรียนเป็นเงิน 25,000บาท 
กิจกรรมที่ 2 สรปุและประเมินผล. 
ค่าใช้จ่าย  2.1 ค่าอาหารว่างและ
อาหารกลางวันผู้ด าเนินการและผู้
เข้ารับการอบรม จ านวน  13 
โรงเรียน รวม 150 คนคนละ 150 
บ./วัน รวม 1 วัน  เป็นเงิน 22,500 
บาท  2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ประกอบการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่แลกเปลี่ยนจัด
นิทรรศการกจิกรรมการเรียนรู้   
จ านวน  13  โรงเรียน   เป็นเงิน 
111,500 บาท  2.3 ค่าจัดท า

ทักษะชีวิตอยู่
ในยุคโลกไร้
พรมแดน 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

และคณุภาพอย่างเท่าเทียม
กัน 

แผนการพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 

เอกสารสรุปรายงานโครงการ เล่ม
ละ 100 บาท จ านวน 15 เล่ม เป็น
เงิน 1,500 บาท  2.4 ค่าจัดท าใบ
เกียรติบตัร จ านวน  150  แผ่น 
แผ่นละ 10 บาท เป็นเงิน 1,500 
บาท ขอใช้เพียง 180,026 บาท 

11 การพัฒนา
ต่อยอด
การ
ขับเคลื่อน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถาน 
ศึกษา
หน่วยงาน 

1.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนของครู
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 
3.เพื่อส่งเสรมิให้ครู
บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับบริบทและ

เชิงปริมาณ 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกดั  
จ านวน 168 โรงเรียน 
 2) ขยายผลการพัฒนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาเช่ือมโยงกับ
หลักสตูรและเวลาเรียน
ให้กับครูวิชาการโรงเรียนทุก
คน จ านวน 168   คน 
 3) นิเทศติดตามผลแบบมี
ส่วนร่วมโรงเรยีนเครือข่าย
ทุกเครือข่ายในสังกัด  ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง/โรงเรียน 

กิจกรรม การพัฒนาผู้บริหารและ
ครูในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา                                                                         
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ในการจัดท า โครงสร้างหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาและการจดัการเรียนรู้
และร่วมวางแผนการพัฒนา        
1.2 ด าเนินการ (Do) อบรมเชิง
ปฏิบัติการครผูู้สอนโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 5  อ าเภอ ในการ
จัดท าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาผู้บริหารและครูในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
สู่สถานศึกษา ค่าใช้จ่าย        
1.ค่าพาหนะในการนิเทศติดตาม
กิจกรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนละ 200 
บาท จ านวน 165 โรงเรียน เป็นเงนิ 
33,000 บาท2.ค่าวัสดุเป็นเงิน 500 
บาท ขอใช้เพียง 10,000 บาท 

10,000 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

จัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้าม
แนวทาง
ปฎิบัติเกี่ยวกับ
การบูรณาการ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงกับ
การจัดการ
เวลาเรียนของ
สถานศึกษา
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.7,
ข้อ 3 

นางเยาว
ลักษณ์  
ผาสุข 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
การจัดการเรยีนรู้ที่
ผู้เรยีนเป็นผูร้ับความรู้
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2) โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทและ
เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
การจัดการเรยีนรู้ที่
ผู้เรยีนเป็นผูร้ับความรู ้
3) โรงเรียนเครือข่ายทุก
เครือข่ายในสังกัด ไดร้ับ
การนิเทศตดิตาม
ประเมินผลแบบมสี่วน
ร่วมและน าแนวทางการ
ประเมลิผลมาปรับปรุง
พัฒนาตามประสิทธิผล
ของการปฏิบัต ิ

เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน มีการบริหาร
จัดการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาและปฏิบตัิ
เกี่ยวกับสมรรถนะผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2) โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
บริบทและเอื้อต่อการ
ปรับเปลีย่นการจดัการ
เรียนรู้ทีผู่้เรียนเป็นผู้รับ
ความรู้ 3)โรงเรียนเครือข่าย
ทุกเครือข่ายในสังกัด ได้รับ
การนิเทศตดิตามประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมและน าแนว

สถานศึกษาและฝึกออกแบบการ
จัดการเรียนรู ้ 1.3สรุปและ
ประเมินผล (Check) นิเทศ
ติดตามผลการด าเนินงานการ
จัดท าโครงสร้างหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา
และการจัดการเรยีนรู ้
 1.4 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act) ศึกษาปัญหา
รายบุคคลจากการนิเทศตดิตาม
และใช้ระบบ การ COACHING ใน
การร่วมแกไ้ขการจดัการ 
เรียนรู ้
1.5 สรุปแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาตามประสิทธิผลของการ
ปฏิบัต ิ
 

2551 และ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
สมรรถนะ
ผู้เรยีนสู่
มาตรฐาน 
สากลเกิด
ประสิทธิผลแก่
เด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ทางการประเมิลผลมา
ปรับปรุงพัฒนาตาม
ประสิทธิผลของการปฏิบัต ิ

12 จัด
การศึกษา
เศรษฐศา
สตร์
อาเซียน 

1. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีเน้น
อาเซียน 
2. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
อาเซียน 
3. นิเทศ ก ากับ  ติดตาม
ช่วยเหลือโรงเรียนเป็น
ระยะอยา่งต่อเนื่อง 

 

เชิงปริมาณ 
1.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
เศรษฐศาสตร์อาเซียนแก่
ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัด
จ านวน 168 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูผูส้อนในโรงเรยีนสังกัด 
สพป.นว.1 ได้รบัการพัฒนา
ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  2. สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนางานวิชาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ใน
ทุกระดับชั้นและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

1. การประชุมเชิงปฎิบตัิการครู
โรงเรียนในสังกัดโดยใช้
กระบวนการพาคดิ  พาท า2. การ
นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน
การจัดการเรยีนรู้เศรษฐศาสตร์
อาเซียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนสู่อาเซียน3. จัดท า
รายงานและผลการด าเนินงาน
โครงการ สรุปและรายงานผล 
เผยแพรผ่ลงานของเขตพื้นท่ี 
 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบตัิการครู
สอนโรงเรียนในสังกัด  ค่าใช้จ่าย 
1.อาหารว่างและอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้ด าเนินการและผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 170 คน /1 วัน  เป็น
เงิน 25,500 บาท 2.ค่าวัสดุ
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
170  ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท    
3.ค่าพาหนะในการนิเทศติดตาม
กิจกรรมเศรษฐศาสตร์อาเซียน
โรงเรียนในสังกัด เป็นเงิน 8,800 
บาท 4.ค่าสัมมนาคณุวิทยากร 2 คน
เวลา 2 วัน   เป็นเงิน 7,000 บาท  
5.จัดท าสรุปรายงาน ผลการ
ด าเนินงานโครงการ  เป็นเงิน 600 
บาท  6.จัดท าเกียรติบตัรส าหรับผู้
เข้ารับการอบรม จ านวน 170 แผน่  
เป็นเงิน 1,700 บาท ขอใช้เพียง 
45,276 บาท 

45,276 มิ.ย.-
ก.ย.
60 

ให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะ 
คุณลักษณะ
และทักษะ
จากการปฏิบตัิ
จริง มีทักษะ
การเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
เรียนรู้อย่างมี
ความสุขบน
พื้นฐานของ
ศักยภาพ
รายบุคคล 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.7-
2.8 

นางยม
นพร 
เอกปัช
ชา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

13 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียน
คณิตศาส
ตร์โดยใช้
เทคนิค
การคิดเลข
เร็วแบบ
อินเดีย 
(เวชคณิต) 

1.เพื่อให้ครูคณติศาสตร์
มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องเทคนิคการคดิเลข
เร็วแบบอินเดยี(เวท
คณิต) และการคดิเลขใน
ใจ 
2.เพื่อให้ครูคณติศาสตร์
สามารถจัดกิจกรรมฝึก
ทักษะการคิดเลขเร็ว
ให้กับนักเรียน 
ได้อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครูคณติศาสตร์จ านวน 
167 คน มีความรู้ ความ
เข้าใจเทคนิคการคดิเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณติ) และ
สามารถน าไปใช้ฝึกทักษะ
การคิดเลขเร็วให้กับนักเรียน
ได ้
2.ครูคณติศาสตรร์้อยละ 80 
น าเทคนิคการคดิเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณติ) ไป
ใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
คิดเลขเร็วให้กับนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 ครูคณติศาสตรม์ี
ความสามารถในการจดั
กิจกรรมฝึกทักษะการคิด
เลขเร็วให้กับนักเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 1  การน าเทคนิคการ
คิดเลขเร็วแบบ อินเดยี(เวทคณติ)
ไปใช้ในสถานศึกษา 
1.สร้างทีมวิทยากรให้ความรู้ความ
เข้าใจเทคนิคการคดิเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณติ)   
2.ประชุมปฏิบตัิการครูเรื่อง
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
ให้กับครูคณติศาสตร์ช่วงช้ันท่ี 2 
หรือ 3 โรงเรียนละ 1 คน จากทุก
โรงเรียน รวม  167  คน3.ครู
คณิตศาสตร์ทุกโรงเรียน ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
ทักษะการคิดเลขเร็ว4.
ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม 
กิจกรรมที่ 2  รายงานผลการ
พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณติ) 

กิจกรรมที่ 1  การน าเทคนิคการคดิ
เลขเร็วแบบอินเดีย ( เวทคณิต) ไป
ใช้ในสถานศึกษา  1.1. สร้างทีม
วิทยากร  จ านวน 4  คน  1.2. 
ประชุมปฏิบตัิการครูคณิตศาสตร์
เรื่องเทคนิคการคดิเลขเร็วแบบ
อินเดีย ( เวทคณิต)  1.2.1.
ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จ านวน  168 คนคน
ละ 150  บาท  จ านวน 1  วัน   
เป็นเงิน 25,200 บาท  1.2.2. 
วิทยากร  จ านวน  4 คน คนละ  
600  บาท จ านวน 2 วัน  เป็นเงิน 
4,800 บาท  1.3.ครูคณิตศาสตร์ทกุ
โรงเรียน ได้จดักิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนฝึกทักษะการคดิเลขเร็ว (ใช้
งบประมาณของโรงเรยีน)  
1.4.ศึกษานิเทศก์  นิเทศ ติดตาม
กิจกรรมที่ 2 จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาการทักษะการคดิเลขเร็ว         
ขอใช้เพียง 24,000 บาท 
 

24,000 ต.ค.
59-30
ก.ย.
60 

1.ครูสามารถ
จัดกิจกรรมฝึก
ทักษะการคิด
เลขเร็วได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.นักเรียนมี
ความสามารถ
ในการคิดเลข
เร็วและ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
และรวดเร็ว 
 

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.4 

น.ส.
สุรางค์ 
ชูสิงห์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

14 การ
พัฒนา”
บ้าน
นักวิทยาศ
าสตร์น้อย
ประเทศ
ไทย  
รุ่นที่ 1-รุ่น
ที่ 6 
 
 

1. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวยัได้  
2. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนโรงเรยีนในการ
เตรียมความพร้อมให้
เด็กปฐมวัยมีความรู้  
ความเข้าใจ  ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  
 

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมเชิงปฎิบตัิการ
ครูผูส้อนโรงเรียนโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
จ านวน 71 โรงเรียน  
2. นิเทศ ติดตาม เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ด าเนินการจัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนโรงเรยีน
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย มี
ความรู้ความเข้าใจการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการเชิง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาไดร้ับการ
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่เน้นการพัฒนา

1. ส ารวจโรงเรียนทีม่ีกิจกรรม
ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้น้อย
กว่าด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์  
2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติ
การครูบา้นนักวิทยาศาสตร์ รุ่น 1 
– รุ่น 6 จ านวน   140  คน  เป็น
เวลา 1 วัน 
3. นิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรยีนด าเนินการจดั
กิจกรรมบ้านักวิทยาศาสตร ์
4. จัดสัปดาห์เทศกาล “วัน
นักวิทยาศาสตร์น้อย” จ านวน 71 
โรงเรียน5.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ สรุปและ 
เผยแพรผ่ลงานของเขตพื้นท่ี 
 

1.ศึกษาสภาพปัจจุบันปญัหา 
โรงเรียนทีม่ีการจดั ประสบการณ์
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุนให้มีการพัฒนา
กิจกรรม 4H ตามพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย   2.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ
ครูบ้านนักวิทยาศาสตร์ รุ่น 1 – รุ่น 
6 จ านวน 140  คน  เป็นเวลา 1วัน 
ค่าใช้จ่าย 25,500 บาท ค่าวัสดุ 
2,900 บาท   3.ค่าตอบแทน
วิทยากร จ านวน 2 คน เป็นเงิน 
4,000 บาท4.จัดสัปดาห์เทศกาล 
“วันนักวิทยาศาสตร์น้อย” จ านวน 
71  โรงเรียน ค่าใช้จ่าย 10,650 
บาท ค่าวัสดุ 18,550 บาท5.ค่า
พาหนะส าหรับ LN และLTเดินทาง
อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 
3,800 บาท ขอใช้เพียง 50,358 
บาท 
 

50,358 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

เชิงปริมาณ
ครูผูส้อนบ้าน
นักวิทยาศาสต
ร์น้อยร้อยละ 
100 มีความรู้ 
ความสามารถ 
และจัด
ประสบการณ์
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม 4H 
ตาม
พัฒนาการ
ของเด็ก
ปฐมวัยได ้
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน
ปฐมวัย
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสต
ร์น้อย  ได้รบั
การพัฒนา

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.1 

นางยม
นพร  
เอกปัช
ชา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ทักษะกระบวนการ  
สามารถพัฒนารูปแบบการ
จัดประสบการณ์การเรยีนรู้
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
บริบท/ความต้องการของ
โรงเรียน ผู้เรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านตาม
ศักยภาพ 
 

ด้านสมอง  
( Head )   
ด้าน
คุณลักษณะ
และค่านิยม 
(Heart ) ด้าน
ทักษะปฎิบัต ิ
 ( Hand ) 
และด้าน
สุขภาพกาย 
 ( Health ) มี
การพัฒนา
กิจกรรม 4H 
ตาม
พัฒนาการ
ของเด็ก
ปฐมวัย 
2. ครูผู้สอน
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสต
ร์น้อย  
โรงเรียนใน
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สังกัด ไดร้ับ
การพัฒนาการ
จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้
ด้านสมอง 
(Head ) ด้าน
คุณลักษณะ
และค่านิยม
(Heart ) ด้าน
ทักษะปฎิบัติ 
(Hand ) และ
ด้านสุขภาพ   
กาย (Health 
)การใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วมและ
น าไปพัฒนา
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

15 พัฒนา
รูปแบบ
การ
จัดการ
เรียนการ
สอนเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้
สามารถพัฒนาตนเองใน
การจัดการเรยีนรู้ใน
รูปแบบ Active 
Learning แก่ผู้เรียนได้
ใน 5 กลุ่มสาระ 
ประกอบด้วย ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ภาษาต่างประเทศ  
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของการ
ทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนช้ันป.6 และ
นักเรียน ม.3 ใน 5 กลุ่ม
สาระ ใหสู้งกว่าค่าเฉลี่
ยะดับประเทศ 3. เพื่อ
สร้างรูปแบบการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning 
โดยการถอดบทเรยีน

เชิงปริมาณ  
1.ครูผูส้อนของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกคน  ได้รับ
การพัฒนาให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ
Active Learning  
เชิงคุณภาพ    
1.นักเรียนโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย มีการ
พัฒนาการเรียนรู้ ใน 5  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ประกอบด้วย  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) โดยไดร้ับ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้
จากการ ปฏิบตัิจริง มี
กระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ  

1.ขั้นเตรียม  (P) 
1.1จัดกลุ่มโรงเรยีนเพื่อพัฒนาตาม
ผลการทดสอบ o-net และผลการ
ประเมินการอ่านออกเขียนได1้.2 
ถอดบทเรียนสถานศึกษาท่ีประสบ
ผลส าเร็จจากการทดสอบ o-net 
และผลการประเมินการอ่านออก
เขียนได้2.ขั้นด าเนินการกจิกรรม  
(D)2.1 ประชุมคณะด าเนินงาน
เพื่อช้ีแจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน2.2 จัดเตรยีม  
จัดซื้อ  วัสดุอุปกรณ์  ในการท า
โครงการ2.3  ด าเนินงานแผนงาน
ที่ก าหนดไว-้ จัดอบรมครเูพื่อ
พัฒนารูปแบบการสอนแบบ
Active Learning3.ขั้นนิเทศ
ติดตามผล  (C)   3.1 
obgmL9bf9k,c]tรายงานผลการ
จัดกิจกรรมโดยการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ4.
ขั้นสรุป  (A)4.1  สรุปประเมิน
โครงการ 

1.จัดกลุ่มโรงเรยีนตามผลสอบ o-
net และผลประเมินการอ่านออก
เขียนได ้ ค่าตอบแทน 10,000 บาท 
ค่าใช้สอย 1,000 บาท คา่วัสดุ 
1,000 บาท  2.ถอดบทเรียน
สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จจาก
การทดสอบ o-net และผลการ
ประเมินการอ่านออกเขียนได ้
ค่าตอบแทน 10,000 บาท ค่าใช้
สอย 1,000 บาท ค่าวัสดุ 1,000 
บาท 
3.จัดอบรมครู รูปแบบการสอน 
Active Learning ค่าตอบแทน 
37,000 บาท ค่าใช้สอย 500,000 
บาท ค่าวัสดุ 50,000 บาท  
4.จัดค่ายนักเรียน ค่าตอบแทน 
52,000 บาท ค่าใช้สอย 250,000 
บาท ค่าวัสดุ 52,000 บาท 
5.นิเทศติดตาม 52 โรงเรียนค่าใช้
สอย 20,000 บาท 6. จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน 15,000 บาท ขอ
ใช้เพียง 770,000 บาท 

1,000,000 เม.ย.-
ก.ย.
60 

1.ครูจัดการ
เรียนรู้แบบ 
Active 
Learning 
2.นักเรียน 
อ่านออกเขียน
ได้และได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพทั้ง 5 
กลุ่มสาระ ให้
สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได ้
3.ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการ
ทดสอบ
ระดับชาติและ
ระดับต่างๆ 
ของนักเรียน
ช้ัน
ประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึง 
ระดับ

ด้าน
หลัก 

สูตรและ
กระบวน

การ
เรียนรู้ 
ข้อ 1.1-
ข้อ 2.5 

นายสุร
เดช 
น้อย
จันทร์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

จากสถานศึกษาที่
ประสบความส าเรจ็ใน
การทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-net) และ
การประเมินการอ่าน
ออกเขียนได ้

4.2  จัดท ารายงานโครงการฯ  
น าเสนอฝา่ยบริหาร 

มัธยมศึกษาปี
ที่ 3  ใน 5  
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

16 งานศิลป
หัตถ 
กรรม
นักเรียน  
ครั้งท่ี 66 

1.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถด้าน
วิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพ ดนตรี 
นาฎศิลป์ ศลิปะ การ
แสดงและสิ่งประดิษฐ์ 
ในระดับเครือข่าย ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ส่งเสริมให้ไปแข่งขัน
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
2.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากร

เชิงปริมาณ 
1)  นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการ 
2) นักเรียนในระดับปฐมวัย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 เข้าร่วม
แข่งขันระดับภาคเหนือและ
ระดับชาตติ่อไป 

1.ประชุมประธานเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนในสังกัดฯ (Plan)  
2.ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาส (Plan) 3.จัดกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการเพื่อหาตัวแทน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (Do)  
4.จัดค่ายพัฒนานักเรียนท่ีเข้ารอบ
เป็นตัวแทนการแข่งขันในระดบั
ภาค และส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ 
(Do) 5.ส่งตัวแทนเข้างาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ 
(Do) 6.สรุปผลการแข่งขันทั้ง
ระดับเครือข่าย ระดับภาค และ 
ระดับชาติ และรายงานผลการ
แข่งขันทุกระดับ (Check)  

ระดับเขตพื้นท่ี  งบประมาณ 
439,906  บาท 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
ประชุมผูดู้แลระบบ ค่าใช้สอย 
2,765 บาท  2.ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ประชุมกรรมการตัดสินค่า
ใช้สอย 55,410 บาท3.ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ประชุมผูดู้แลระบบ
ค่าใช้สอย 104,850 บาท             
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
ประชุมกรรมการตัดสินค่าใช้สอย 
4,500 บาท  5.ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตดัสิน 29 ตุลาคม 
2559 ค่าตอบแทน 110,500 บาท 
6.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสนิ 
13 พฤศจิกายน 2559 ค่าตอบแทน 

949,296 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

1. ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ 
เขต 1 ได้
ส่งเสริม 
ความรู้ ทักษะ
และวาม
สามารถ
นักเรียน 
ตลอดจนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
รวมทั้งได้
ตัวแทนของ

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ
เรียนรู้ 
ข้อ 2.7-
2.8 

นาย
สมหมา
ย ลอด
ชะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ทางการศึกษาให้ปรากฎ
แก่สาธารณชน 
 

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนในระดับปฐมวัย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ที่ชนะเลิศการแข่งขันใน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวแทน 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 เข้าร่วม
แข่งขนัระดับภาคเหนือและ
ระดับชาต ิ
2) ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 มี
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้แสดงออก
ถึงความรู้ความสามารถและ
ผลงานศลิปหัตถกรรมและ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระดับภาค และระดับชาต ิ

7.น าผลการแข่งขันทุกกิจกรรมทุก
ประเภทมาปรับปรุงและพัฒนา
ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน 
(Action) 

98,300 บาท 7.ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรุปและประเมินผล
ค่าตอบแทน 8,400 บาท8.
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดั
สถานท่ีค่าตอบแทน 6,300 บาท     
9.ค่าตอบแทนคณะกรรมการฝ่ายจัด
อาหารค่าตอบแทน 8,400 บาท10.
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ 16,061 
บาท11.ค่าป้ายไวนิล ค่าวสัดุ 
12,420 บาท12.ค่า External 
Harddisk เก็บข้อมูลและจ้างท า
ระบบ ค่าวัสดุ 12,000 บาท 
ระดับภาค  งบประมาณ 516,780 
บาท1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
โรงเรียนทีเ่ป็นตัวแทน(เหมาจ่าย)  
1.1 นักเรียนจ านวน 567 คนๆ ละ 
500บาท เป็นเงิน 283,500 บาท  
1.2 ครูผู้ฝึกสอนจ านวน 304 คนๆ 
ละ 500 บาท เป็นเงิน 152,000 
บาท 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
(ผอ.เขต/รองผอ.กลุม่)จ านวน 12 
คน เบี้ยเลีย้ง 240 บาท 3 วัน เปน็

ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ 
เขต 1 เข้า
ร่วมงาน
ศิลปหัตถกรร
มนักเรียน 
ภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 66 และ
ระดับชาต ิ
2. ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสรรค์ เขต 
1 ส่งเสริม 
ความรู้ ทักษะ 
และพัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียน 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เงิน 8,640 บาท3.ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางศึกษานิเทศก์) จ านวน 9 คน
เบี้ยเลีย้ง 240 บาท 3 วันเป็นเงิน 
6,480 บาท  4.ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง (พนักงานขับรถ) จ านวน 3 
คน เบี้ยเลีย้ง 240 บาท 3 วัน เปน็
เงิน 2,160 บาท  5.ค่าที่พัก เป็นเงิน 
20,000 บาท  6.ค่าน้ ามันเชื้อเพลงิ 
รถราชการ 3 คันๆ ละ 4,000 บาท 
เป็นเงิน 12,000 บาท  7.ค่าจัด
นิทรรศการงานศลิปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 66  ระดับภาคเหนือ 
จังหวัดล าปาง เป็นเงิน 20,000 บาท  
8.ค่าเอกสารรายงานและสรุปผลการ
แข่งขัน จ านวน 300 เล่มๆ ละ 40 
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
ระดับชาติ งบประมาณ 81,480 
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
โรงเรียนทีเ่ป็นตัวแทน(เหมาจ่าย)  
1.1 นักเรียนจ านวน 57 คนๆ ละ 
700 บาท เป็นเงิน 39,900 บาท 1.2 
ครูผูฝ้ึกสอนจ านวน 33 ๆ ละ 700 

ตลอดจนครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีโอกาสนา
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ 
และทักษะการ
สร้าง
สิ่งประดิษฐ์ 
เผยแพร่ให้ท่ี
ประจักษแ์ก่สา
ธารณได ้
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

บาท เป็นเงิน 23,100 บาท  2.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ผอ.เขต/
รองผอ.เขต)จ านวน 3 คน เบี้ยเลี้ยง 
240 บาท 3 วัน เป็นเงิน 2,160 
บาท3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ศึกษานิเทศก์)จ านวน 5 คน เบี้ย
เลี้ยง 240 บาท 3 วัน เป็นเงิน 
3,600 บาท 4.ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง (พนักงานขับรถ) จ านวน 1 
คน เบี้ยเลีย้ง 240 บาท  3 วัน เปน็
เงิน 720 บาท5.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
รถราชการ 3 วัน ๆ ละ  2,000 บาท 
เป็นเงิน 6,000 บาท 6.ค่า
เอกสารรายงานและสรุปผลการ
แข่งขัน จ านวน 300เล่ม เล่มละ 20 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
ขอใช้เพียง 949,296 บาท 

17 การ
บริหาร
จัดการ
ขยะและ
สิ่งแวดล้อ

1.เพื่อจัดกิจกรรมปลูก
ปลูกฝังจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
การบริหารจัดการขยะ

เชิงปริมาณ 
1.ประชุมสมัมนาการปลูกฝัง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการบริหาร

1.จัดท าแนวทางด าเนินงานในการ
ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการ
ขยะ น้ าเสยี มลพิษทางดิน มลพิษ

1.กิจกรรมที่ 1จัดท าแนวทาง
ด าเนินงานในการปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ค่าอาหารกลางวัน 10 
คนๆละ 80 บาท 2 วัน งบประมาณ 

75,000 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

1.นักเรียน ครู
และผูบ้ริหาร
โรงเรียนมี
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์

ด้าน
หลัก 
สูตรและ
กระบวน
การ

นาย
มารุต 
เหล่า
แก้วก่อง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

มในสถาน 
ศึกษา 

น้ าเสีย มลพิษทางดิน 
มลพิษทางอากาศ 
สุขอนามัย การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา 
2.พัฒนาการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในด้านการ
จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ศึกษาตามมาตรฐาน
ตัวช้ีวัดของโรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 
 

จัดการขยะ น้ าเสยี มลพิษ
ทางดิน มลพิษทางอากาศ 
สุขอนามัย การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
ให้กับครูและผู้บริหาร
จ านวน 300 คน  
2.โรงเรียนการมผีลการ
ด าเนินงานในการปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการบริหาร
จัดการขยะ  
น้ าเสีย มลพิษทางดิน มลพิษ
ทางอากาศ สุขอนามัย การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับดี
เยี่ยมจ านวน 
100 โรงเรียน 

ทางอากาศ สุขอนามัย การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
2.จัดประชุมสัมมนาครูและ
ผู้บริหารเพื่อการปลูกฝังจติส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการบริหาร
จัดการขยะ น้ าเสยี มลพิษ 
ทางดิน มลพิษทางอากาศ 
สุขอนามัย การอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
3.ประชุมปฏิบตัิการสร้างเครื่องมอื
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานแบบออนไลน ์
4.คัดเลือกผลการปฏิบตัิงานท่ีด ี
5.การน าเสนอผลการปฏิบตัิงาน 
ที่ด ี

1,600 บาท  ค่าอาหารว่างจ านวน 
10 คนๆละ 4 มื้อๆ ละ35 บาท 
งบประมาณ 1,400 บาท  
ค่าวัสดุ งบประมาณ 1,500 บาท 
2.กิจกรรมที่ 2จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูและผูบ้ริหารเพื่อการ
ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ค่าอาหาร จ านวน 500 คน  1มื้อ ๆ 
ละ 80 บาท  ค่าอาหารว่างจ านวน 
500 คน  2มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
งบประมาณ 40,000 บาท ค่าวัสดุ
ส านักงาน งบประมาณ 35,000 
บาท ค่าจัดท าเอกสาร 500 เล่มๆละ 
20 บาท งบประมาณ 10,000 บาท
3.กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการ
สร้างเครื่องมือก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานแบบ
ออนไลน์ค่าอาหาร  จ านวน 10 คน  
1วันๆ ละ 80 บาท งบประมาณคา่
ใช้สอย 800 บาท  ค่าอาหารว่าง
จ านวน 10 คน  2 มื้อ ๆ ละ 35 

ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ในการบริหาร
จัดการขยะ 
น้ าเสีย มลพิษ
ทางดิน มลพิษ
ทางอากาศ 
สุขอนามัย 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.โรงเรียน
ด าเนินการ
ปลูกจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ในการบริหาร
จัดการขยะ 

เรียนรู้ 
ข้อ 3 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์  
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบ 

ประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน 
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เชิงคุณภาพ 
1.นักเรียน ครูและผู้บริหาร
โรงเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการ
บริหารจดัการขยะน้ าเสีย 
มลพิษทางดิน มลพิษทาง
อากาศ สุขอนามัย การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 2.โรงเรียน
ด าเนินการปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการบริหารจัดการขยะ 
น้ าเสีย มลพิษทางดิน มลพิษ
ทางอากาศ สุขอนามัย การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับดี
เยี่ยม 

บาท งบประมาณค่าใช้สอย 700 
บาท4.กิจกรรมที่ 4คัดเลือกผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดีค่าตอบแทนกรรมการ 
จ านวน 5 คนๆละ 600 บาท 
งบประมาณ 3,000 บาท 
ขอใช้เพียง 75,000 บาท 
 

น้ าเสีย มลพิษ
ทางดิน มลพิษ
ทางอากาศ 
สุขอนามัย 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการ
ด าเนินงาน
โรงเรียน
มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม
ศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 การพัฒนา
ผู้บริหารและ
ครูในการ
ขับเคลื่อน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่
สถานศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มี
ความรู้และความ
เข้าใจในการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาเป็น
หลักบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ให้มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
(1) อบรมผูบ้ริหาร
ศึกษา จ านวน 107 
คน จ านวน 1 วัน 
(2) อบรมครผููส้อน 
จ านวน 107 
โรงเรียนๆ ละ 1 คน 
รวม 107 คน 
เชิงคุณภาพ 
(1) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู้
และความเข้าใจใน
การน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็น
หลักบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา 
(2) ครูผูส้อนมี
ความรู้และความ
เข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่

กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้บริหารและ
ครูผูส้อน 
1.1 จัดท าสูตรการอบรม 
1.2จัดท าคู่มือ/เอกสารการ
อบรม 
1.3 อบรมผู้บริหารและครผูู้สอน 
จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 107 คน 
1.2 นิเทศติดตาม 
รายงานผลการอบรมและการ
นิเทศติดตามกิจกรรมที่ 2 
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
2.1 จัดท าปฏิทินการประเมิน
สถานศึกษาพอพียงปี 2560  
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงปี
2560 
2.3 ด าเนินการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง 
2.4 สรุปและรายงานผลการ
ประเมิน 

กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้บริหารและ
ครูผูส้อนค่าใช้จ่าย1.1ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการอบรม จ านวน 300 ชุด ๆ 
ละ 30 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท1.2
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
จ านวน 250 คน ๆ ละ 150 บาท เป็น
เงิน 37,500 บาท1.3 ค่าตอบแทน
วิทยากรในการอบรม 1 วันๆละ 6 
ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาทจ านวน 2 คน 
เป็นเงิน 7,200 บาทค่าวัสดุใช้ในการ
อบรม เป็นเงิน 1,300 บาท   กิจกรรม
ที่ 2 ประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
ค่าใช้จ่าย2.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 3 คนๆ
ละ 500บาท/โรงเรียน รวม 1,500 
บาท/โรงเรียน จ านวน 30 โรงเรยีน 
เป็นเงิน 45,000 บาท  2.2 ค่าชดเชย
น้ ามัน และค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ประสานงาน/
เลขานุการการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงจ านวน 30 โรงเรียนๆ ละ 
500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 

115,000 มี.ค-
ก.ย.
60 

สถานศึกษาใน
สังกัดน้อมน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้และ
การบริหาร
สถานศึกษา 
และผา่นการ
ประเมิน
สถานศึกษา
พอเพียง 
 

ด้านครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
ข้อ 1 
ข้อ 1.1 

เยาว
ลักษณ์ 
ผาสุข 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

บูรณาการหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 การพัฒนาครู
ผู้ช่วยการเป็น
มืออาชีพใน
ประชาคม
อาเซียน 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้
สถานศึกษาพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาท่ี
เน้นอาเซียน 
 2.เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนครูผู้ช่วยใน
ถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนที่
ครอบคลมุ 3 เสาหลัก 
ได้แก่ 1) ประชาคม
การเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน 2) 
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และ 3) 
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซยีน 
รวมทั้งการพัฒนา

เชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมเชิง
ปฎิบัติการหลักสูตร
อาเซียนแก่ครผูู้ช่วย
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 46  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้ช่วยโรงเรียน
ในสังกัดไดร้ับการ
พัฒนาให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพใน
ประชาคมอาเซียน 
2.  สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนางาน
วิชาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ใน

1. การประชุมเชิงปฎิบตัิการครู
ผู้ช่วยโรงเรียนในสังกัดโดยใช้
กระบวนการพาคดิ  พาท า 
2 . ศึกษาดูงานการสอนศูนย์
อาเซียนศึกษา 
(Buffer school)  
3. การนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานครผูู้ช่วย เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรยีนการสอนใน
ประชาคมอาเซียน 
4.. จัดท ารายงานและผลการ
ด าเนินงานโครงการ สรุปและ
รายงานผล เผยแพร่ผลงานของ
เขตพื้นท่ี 
 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบตัิการครสูอน
โรงเรียนในสังกัดค่าใช้จ่าย 
1.อาหารว่างและอาหารกลางวัน
ส าหรับผู้ด าเนินการและผู้เข้ารบัการ
อบรม จ านวน 80 คน /1 วัน   
เป็นเงิน 7,500 บาท 
2.ศึกษาดูงานโรงเรยีนบ้านเวียงพาน   
จ.เชียงราย 
 (Buffer school )จ านวน 50 คน  
จ านวน  2 วัน 1  คืนเป็นเงิน 72,400 
บาท 
3.ค่าวัสดุประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจ านวน  50  ชุด  
เป็นเงิน 8,000 บาท 
4.จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ จ านวน 5 เลม่ ๆละ 100 
บาท เป็นเงิน 500 บาท 
5.จัดท าเกียรติบัตรส าหรับผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 50 แผ่น  เป็นเงิน 500 

68,453 มิ.ย.-
ก.ย.
60 

ให้ครูผู้ช่วยมี
สมรรถนะ 
คุณลักษณะและ
ทักษะจากการ
ปฏิบัติจริง มี
ทักษะการ
จัดการเรียนรู้
และจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
ความสุขบน
พื้นฐานของ
ศักยภาพ
รายบุคคล อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ด้านครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
ข้อ 1 
ข้อ 1.1 
ข้อ 2 

นางยม
นพร  
เอกปัชชา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการดา้นภัยพิบตั ิ3. 
นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม
ช่วยเหลือครผุู้ช่วย
โรงเรียนในสังกัดเป็น
ระยะอยา่งต่อเนื่อง 

ทุกระดับชั้นและ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

บาท 

3 การพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ขับเคลื่อน
นโยบาย  
“ลดเวลาเรยีน  
เพิ่มเวลารู้” 

เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ 
สนับสนุนความรู้ 
ความสามารถให้
ผู้บริหารและครผูู้สอน 
บริหารจดัการและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามโครงการ “ลด
เวลาเรียน  เพิ่มเวลา
รู้” ตามสภาพบริบท
ของโรงเรียนส่งผลให้
ผู้เรยีนมีสมรรถนะ 
คุณลักษณะและทักษะ
จากการปฏิบตัิจริง มี
ทักษะการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต  ได้เรยีนรู้
อย่างมีความสุขบน

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการบริหาร
จัดการและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามโครงการ“ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้” ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ  
ผู้บริหารและ
ครูผูส้อนมีความรู้ 
ความสามารถ 
บริหารจดัการและ
จัดกิจกรรมการ

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาการ
ปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู ้  ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน   1.1 ประชุม
วางแผนเตรยีมการจัดประชุม
ระบบทางไกล   
1.2  จัดถ่ายทอดทางระบบ
อินเทอร์เน็ตกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้กิจกรรมที่ 2 
ทบทวนหลังการปฏิบตัิงาน        
( After  Action  Review : 
AAR )   
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วางแผนการด าเนินงาน(Plan) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ  2.ประชุมปฏิบตัิการ

กิจกรรมการพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
1.ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
ผู้ด าเนินการและผูเ้ข้ารับการอบรม
จ านวน  300 คน คนละ 150 บ./วัน 
รวม 2 วัน  เป็นเงิน 45,000 บาท 
2.ค่าจัดท าเอกสารการใหค้วามรู้
จ านวน 340 เล่ม   เป็นเงิน 10,200 
บาท 
3.ค่าวัสดุประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจ านวน  300 ชุด   เป็นเงิน 
12,000 บาท 
4. ค่าพาหนะการนิเทศติดตามโดยใช้
กระบวนการCOACHING จ านวน 168 
โรงเรียน  เป็นเงิน 10,600 บาท 
5. ค่าสัมมนาคณุวิทยากร จ านวน 1 

65,450 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

ให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะ 
คุณลักษณะและ
ทักษะจากการ
ปฏิบัติจริง มี
ทักษะการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
เรียนรู้อย่างมี
ความสุขบน
พื้นฐานของ
ศักยภาพ
รายบุคคล อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ด้านครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
ข้อ 1 
ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 
ข้อ 1.4 

นางยม
นพร 
เอกปัขขา 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

พื้นฐานของศักยภาพ
รายบุคคล อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เรียนรูต้ามโครงการ 
“ลดเวลาเรยีน  เพิ่ม
เวลารู้” ตามสภาพ
บริบทของโรงเรียน
ส่งผลใหผู้้เรียนมี
สมรรถนะ 
คุณลักษณะและ
ทักษะจากการ
ปฏิบัติจริง มีทักษะ
การเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต  ได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุขบน
พื้นฐานของ
ศักยภาพรายบุคคล 
โดยจดักิจกรรมการ
เรียนรูต้ามโครงการ
“ลดเวลาเรยีน เพิ่ม
เวลารู้” ใน
องค์ประกอบต่อไปนี้  
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- การจัดท า

เพื่อวางแผนการขับเคลื่อน
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” สู่การปฏิบัต ิ
ด าเนินการ (Do)  1. จัดท า
แผนงานและแนวปฏิบัติให้
หน่วยงานทางการศึกษาน าไป
ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรูส้่งเสรมิสนับสนุน
ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คนและ
ครูผูส้อนโรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 2 วันให้สามารถบรหิาร
จัดการและจดักิจกรรมการ
เรียนรูต้ามโครงการ “ลดเวลา
เรียน  เพิ่มเวลารู้”  ได้อย่าง
เหมาะสม ตามสภาพบริบทของ
โรงเรียน 
- การปรับโครงสร้างหลักสตูร
เวลาเรียนฯ   - การจัดท า
ก าหนดการจดัการเรียนรู้ที่
บูรณาการฯ  - การจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างพัฒนาคุณลักษณะ

คน /2 วัน   เป็นเงิน 7,200 บาท     
ขอเบิกเพียง 65,450 บาท 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ก าหนดการจดัการ
เรียนรู้ที่บรูณาการ
ภาษาอังกฤษ 
- การจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างพัฒนา
คุณลักษณะ
สมรรถนะและ
ทักษะ 4 H 
- ทบทวนหลังการ
ปฏิบัติงาน ( After  
Action 
Review:AAR )  

สมรรถนะและทักษะ 4 H  - 
ทบทวนหลังการปฏิบตัิงาน      
( After  Action  Review : 
AAR )  
3. นิเทศ  ติดตามการบริหาร
จัดการ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้“ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลา
รู้”โดยใช้รูปแบบการ  
Coaching / Mentoring 
 

4 การ
ประเมินผล
งานทาง
วิชาการเพื่อให้
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทย
ฐานะครู

1. เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้ข้าราชการครู
พัฒนาตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าใน
อาชีพและความมั่นคง 
ในการด าเนินชีวิต 
2.เพื่อพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี

เชิงปริมาณ              
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกต าแหน่ง  
ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  
จ านวน 15 คน 
ได้รับการประเมิน

1.ส ารวจข้อมลูผูม้ีความประสงค์
เข้ารับการประเมินฯ2.รวบรวม
ข้อมูล3.แจ้งผู้ประสงค์เขา้รับการ
ประเมินฯ  ยื่นค าร้อง 
4.ตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 
ด้านที่ 1 ด้านท่ี 25.ขออนุมัติ 
กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน  
ด้านที่ 1 ด้านท่ี 26.แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  ด้านที่ 
1 ด้านท่ี 2 

 กิจกรรมประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 
    - ค่าอ่านผลงาน คนละ 1,000  บาท  

คณะกรรมการฯ 3 คน  ต่อผู้เสนอขอ 1 
คนผู้เสนอขอ 15 คน รวมคณะกรรม 
การฯ 45 คน เป็นเงิน 45,000บาท    
 - ค่าเบี้ยประชุม 1 ครั้งๆ ละ 1,125  
บาท(ประธานกรรมการ 625 บาท/คน) 
(กรรมการนอกสังกัด สพฐ.และ 
ข้าราชการบ านาญ 500 บาท /คน 
ประชุม 8 ครั้ง) เป็นเงิน 9,000 บาท 

85,000 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการ
ประเมินเพื่อให้มี
วิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ
ครูช านาญการ
พิเศษ  มีความรู้
ความสามารถใน
วิชาชีพ มีทักษะ 

ด้านครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
ข้อ 3 

นางพร
ทิพย์ ช้อน
นาค 



118 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ช านาญการ
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและมีขวัญ
ก าลังใจในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนหรือ
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

เพื่อให้มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 
เชิงคุณภาพ        
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกต าแหน่ง
ใน สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1  ได้รับการ
ประเมินฯ และไดร้ับการ
พิจารณาก าหนด
ต าแหน่ง  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

7.ขออนุมัติ กศจ. อนุมัติผลการ
ประเมิน ด้านที่1ด้านที่ 2 
8.ขออนุมัติ กศจ. ตั้ง
คณะกรรมการประเมิน  
ด้านที่ 3    
9.ขออนุมัติ กศจ. อนุมัติผลการ
ประเมิน ด้านที่ 310.แต่งตั้งผู้
ได้รับอนมุัตผิลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ ให้ด ารงต าแหน่งที่มีวิทย
ฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 - ค่าพาหนะกรรมการ 8 ครั้งๆ ละ 
 2,000 บาท ประชุม  8  ครั้ง  เปน็เงิน 
 16,000 บาท   - ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ในการประชุม จ านวน     
8 คน/ครั้ง จ านวน 
1 มื้อๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 2,240 
บาท  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 
มื้อๆ ละ  50  บาท  ประชุม 8 ครั้ง 
เป็นเงิน   3,200 บาท - ค่าวัสดุ  
เป็นเงิน 9,560 บาท 

เจตคติทีด่ีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ  
น าไปสู่การ
พัฒนาตนเอง  
พัฒนางาน  
ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
คุณภาพนักเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ
อย่างสูงสุด  

5 ประชุม
ปฏิบัติการ
ถอดบทเรียน
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อถอดบทเรียน 
สกัดความรู้ ทักษะเทคนิค
เคล็ดวิชา 
ที่เป็นความ 
เชี่ยวชาญฝังแน่น 
ในตัวบุคลากร 

เชิงปริมาณ 
ความรู้ ทกัษะเทคนิค 
เคล็ดวิชาที่เปน็ความ 
เช่ียวชาญฝังแนน่ในตวั 
บุคลากร (Tacit 
 Knowledge)  

กิจกรรมที่ 1  ประชุมปฏิบัติการ
พัฒนากระบวนการ ท าหน้าท่ี
ถอดบทเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วางแผนเตรียมการ จัดท า
หลักสตูร จัดท าสื่อเอกสาร 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการ ท าหน้าท่ีถอดบทเรียน 
ค่าใช้จ่าย 1.1 วางแผนเตรียมการ 
จัดท าหลักสูตร จัดท าสื่อเอกสาร 
1.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากร
กระบวนการ ท าหน้าท่ีถอดบทเรียน 

236,200 ก.ค.-
ก.ย.
60 

สพป.
นครสวรรค์ เขต 
1  และโรงเรยีน
เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้ 
(Learning 

ด้านครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
ข้อ 1.6 

นางศศิ
กัญญา 
เส็งแดง 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผู้เกษียณอาย ุ (Tacit 
 Knowledge)  
ผู้เกษียณอาย ุ
ราชการ 
ออกมาเป็นความรู ้
ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge)   
 

ผู้เกษียณอายุ
ราชการ รวม 123 
คน  ถูกถอด
บทเรียนสกดั 
ออกมาเป็นความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge)    
เชิงคุณภาพ 
ความรู้ทักษะ
เทคนิคเคล็ดวิชาที่
เป็นความ
เช่ียวชาญฝังแน่น
ในตัวบุคลากร 
(Tacit 
Knowledge)  
ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ถูกถอด
บทเรียนสกัด
ออกมาเป็นความรู้
ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge)  แล้ว
น ามาจัดระบบและ
จัดท าสื่อน าเสนอใน

1.2 ประชุมคณะกรรมการและ
วิทยากรจัดกระบวนการ  
ท าหน้าที่ถอดบทเรียน สกดั
ความรู้ รวบรวมจัดระบบความรู้
ของแต่ละกลุม่เป้าหมาย 
1.2.1 รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
1.2.2 บุคลากร 38 ค.(2) 
1.2.3 ผู้อ านวยการโรงเรียน 
1.2.4 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
1.2.5 ครู  
1.2.6 ลูกจ้างประจ า 
1.3 ประเมิน สรุปผลการประชุม
ปฏิบัติการ  
กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบัติการ
ถอดบทเรียน ครูและบคุลากรผู้
เกษียณอายรุาชการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 วางแผนเตรียมการ จัดท า
หลักสตูร  
2.2  จัดประชุมปฏิบตัิการถอด
บทเรียน ครูและบุคลากรผู้
เกษียณอายรุาชการ 

สกัดความรู้ รวบรวมจัดระบบความรู้
ของแต่ละกลุม่เป้าหมาย เช่น รอง
ผู้อ านวยการ บุคลากร 38 ค. 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน รอง ผอ.
โรงเรียน ครู ลูกจ้างประจ า 1.2.1  
ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดืม่  
20 คน 1 วัน วันละ  150  บาท 1.3 
ประเมิน สรุปผลการประชุมปฏิบตัิการ  
เป็นเงิน 3,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบตัิการถอด
บทเรียนครูและบคุลากรผูเ้กษียณอายุ
ราชการ  ค่าใช้จ่าย  2.1 วางแผน
เตรียมการ จดัท าหลักสูตร จัดท าสื่อ 
2.2  จัดประชุมปฏิบตัิการถอด
บทเรียนครูและบคุลากรผูเ้กษียณอายุ
ราชการ   2.2.1  ค่าเอกสาร
ประกอบการประชุม 200 เล่ม  ชุดละ 
100 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท 
2.2.2  ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง
และเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 200  
คนๆ ละ  350 บาท/วัน  จ านวน  1  

Organization)
ครูและบุคลากร 
เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ 
(Learning 
Person)เรียนรู้
และพัฒนา
ตนเองพัฒนา
งานต่อเนื่อง ได้
ทั้งผลงานท่ีดีมี
คุณภาพและ
ความรูส้ึกท่ีดีต่อ
กัน 
ทุกคนท างาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ส่งผล
ต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 
 

ข้อ 3 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

รูปแบบต่าง ๆ  
 

กิจกรรมที่ 3  สังเคราะห์
จัดระบบความรู้ จดัท าสื่อ
เผยแพรรู่ปเล่มเอกสาร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
3.1 สังเคราะห์จดัระบบความรู ้
3.2 จัดท าสื่อเผยแพร่ในลักษณะ
สื่ออิเลคทรอนิคส์  
และรูปเลม่เอกสาร3.3 ติดตาม
ประเมินประสิทธิภาพและผล
การใช้สื่อ  
กิจกรรมที่ 4  ประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ
“ประชุมปฏิบตัิการถอดบทเรียน 
ครูและบุคลากรผูเ้กษียณอายุ
ราชการ” 
(ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ ผลกระทบ) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะท างาน 
วิเคราะหป์ระเมินโครงการ 
4.2 จัดท ารายงานโครงการ 
 

วัน เป็นเงิน 70,000 บาท             
2.2.3  ค่าป้ายไวนิล เป็นเงิน 1,200 
บาท  
2.2.4  ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ 
จ านวน 120 คน ๆ ละ 700 บาท  
เป็นเงิน 84,500 บาท 
2.2.5  ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี
ประชุม เป็นเงิน 7,500 บาท  
2.2.6  ค่าวัสด ุเป็นเงิน 5,000 บาท 
2.3 ประเมิน สรุปผลกิจกรรมที่ 3  
สังเคราะห์จัดระบบความรู้ จดัท าสื่อ
เผยแพร่ รูปเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่าย  
3.1 สังเคราะห์จดัระบบความรู ้ 3.2 
จัดท าสื่อเผยแพร ่3.3 มอบให้กับครู
บุคลากรเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 3.4 ค่าจ้างจัดพิมพ์เอกสาร
สื่อ  200 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 40,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินความส าเร็จของ
โครงการ“ประชุมปฏิบตัิการถอด
บทเรียน ครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุ
ราชการ” (ปัจจัย กระบวนการ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ ผลกระทบ) ค่าใช้จ่าย  
 4.1  ประชุมคณะท างาน วิเคราะห์
ประเมินโครงการ 4.2 จัดท ารายงาน
โครงการ 4.2.1 ค่าวัสดุและถ่าย
เอกสารจดัท ารายงานโครงการ ฯ 50 
เล่ม เล่มละ 100 บาท เป็นเงิน 5,000 
บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 การวัดและ
ประเมินผล
คุณภาพ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เพือ่การ
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีน 

1.เพื่อประเมิน
ความสามารถ
พื้นฐานท่ีจ าเป็นของ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  
ในด้านภาษา
(Literacy) ด้าน
ค านวณ
(Numeracy) และ
ด้านเหตผุล
(Reasoning 
ability) 
2.  เพื่อให้ได้ข้อมูล
ผลประเมินการอ่าน
เขียนของนักเรียน ซึ่ง
เป็นตัวช้ีวัดในการ
ด าเนินงานพัฒนา
ความสามารถในการ
อ่านเขียนของ
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-4 

เชิงปริมาณ 
 1. ร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2559 ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1   ได้รับ
การประเมินความสามารถ
ด้านภาษา ด้านค านวณและ
ด้านเหตุผล   2. ร้อยละ
ของนักเรียนช้ันป. 1-4  
 ปีการศึกษา 2559 ใน
สังกัด สพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 และสังกัดอื่น ได้รับ
การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านออกเสียง การ
อ่านรู้เรื่องและการเขียน 
 3. ร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2,4,5 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1,2  ปี
การศึกษา 2559  ทุก

1.การทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาต ิ
 ปีการศึกษา 2559  (NT) 
1.1 วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผนท่ี
วางไว้ เช่น การ
ประชาสมัพันธ์,ประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง,ด าเนินการ
สอบ NT 
1.3 ติดตามการด าเนิน
กิจกรรม/มอบเกยีรติบตัร
ให้โรงเรียน 
1.4 สรุป รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
2.การประเมิน
ความสามารถในการอ่าน
เขียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-4  ปี
การศึกษา 2559 

การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2559  
(NT) เป็นเงิน 129,840 บาท 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม
(ประธานเครือข่าย)- ค่าอาหารว่าง 20 
คนๆละ 35 บาท 1 วัน   เป็นเงิน 700 
บาท-เอกสารประกอบการประชุม 20 
เล่มๆละ 30 บาท เป็นเงิน 600 บาท 
2. ประชุมคณะกรรมการระดบัศูนย์สอบ 
-ค่าอาหารว่าง 30 คนๆละ 35 บาท 1 วัน 
เป็นเงิน 1,050 บาท- เอกสาร
ประกอบการประชุม 30 เล่มๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 900 บาท3. ประชุมประธาน
สนามสอบ/เลขาฯ /กรรมการคมุสอบ 
และผูเ้กี่ยวข้อง- ค่าอาหารว่าง 320 คนๆ
ละ 35 บาท 1 วัน เป็นเงิน 11,200 บาท 
- ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 400 บาท 3 
ช่ัวโมง เป็นเงิน 1,200 บาท- ค่าเอกสาร
ประกอบการอบรม 320 ชุดๆละ 30 บาท 
เป็นเงิน 9,600 บาท 
- ค่าป้ายไวนิว 1 ผืน เป็นเงิน 1,200 บาท 

200,000 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

หน่วยงานต้น
สังกัดทุก
หน่วยงาน และ
โรงเรียนทีไ่ดร้ับ
การจัดสอบมี
ข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ
นักเรียน  เพื่อใช้
วางแผนงานเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

ด้านการ
ทดสอบ
การ
ประเมิน 
การ
ประกัน
คุณภาพ
และ
มาตรฐา
น
การศึกษ
าข้อ 1-3 

นางวัน
เพ็ญ 
จันทร์จิต
วิริยะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ปีการศึกษา  2559  
3. เพื่อประเมิน
ผลสัมฤทธ์ินักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2,4,5 ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1,2 
โดยใช้ข้อสอบกลาง 
4. เพื่อให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับส าหรับใช้
ในกระบวนการ
ตัดสินใจและก าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา
และระดับ
สถานศึกษา  
 

โรงเรียนใน สพป.
นครสวรรค์ เขต 1  ได้รับ
การประเมินโดยใช้ข้อสอบ
กลาง 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2559 ในสังกัด 
สพป.นครสวรรค์ เขต 1  
ได้รับการประเมิน
ความสามารถด้านภาษา 
ด้านค านวณและด้าน
เหตุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
โปร่งใสและผลการ
ประเมินเป็นที่น่าเช่ือถือ2. 
ร้อยละของนักเรียนช้ัน         
1-4 ปีการศึกษา 2559  ใน 
สพป.นครสวรรค์ เขต 1  
และสังกัดอื่น ได้รับการ
ประเมินความสามารถด้าน
การอ่านออกเสียง การอ่าน

2.1 ประชุมวางแผนการ
จัดสอบ 
2.2 ด าเนินการตามแผน
เช่นประชุมผูเ้กี่ยวข้อง 
ด าเนินการสอบ  
2.3 ติดตาม/ตรวจสอบ 
2.4 สรุป รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
3.การประเมินคณุภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ใช้ข้อสอบกลาง ปี
การศึกษา 2559 
3.1 ประชุมวางแผนการ
จัดสอบ 
3.2 ด าเนินการตามแผน
เช่นประชุมผูเ้กี่ยวข้อง 
ด าเนินการสอบ  
3.3 ติดตาม/ตรวจสอบ 
3.4 สรุป รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
 

4.การรับส่งข้อสอบกระดาษค าตอบ 
- ค่าอาหารเช้า 60 คนๆละ50 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท-ค่าตอบแทนคณะท างาน 
10 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 
บาท5. ด าเนินการจดัสอบ(ให้
คณะกรรมการแตล่ะเครือข่าย) 
- ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 360 คน 
1 วัน เป็นเงิน 36,000 บาท- ค่าพาหนะ
รับส่งข้อสอบจ านวน 23 ศูนย์ๆละ 300 
บาท เป็นเงิน 6,900 บาท4. ตรวจเยี่ยม
สนามสอบ- ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 
30 คนๆละ 200 บาท  เป็นเงิน 6,000 
บาท- ค่าพาหนะ จ านวน 30 คนๆละ 200 
บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
5. ตรวจแบบทดสอบและบันทึกผลการ
ทดสอบ - ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
200 คนๆละ 150 บาท 1 วัน เป็นเงิน 
30,000 บาท- ค่าอาหารว่าง/อาหาร
กลางวัน ส าหรับกรรมการตรวจสอบ 20 
คนๆละ 150 บาท 1 วัน เป็นเงิน 3,000 
บาท 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

รู้เรื่องและการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
โปร่งใสและผลการ
ประเมินเป็นที่น่าเช่ือถือ 
 3. ร้อยละของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2,4,5 
ช้ัน ม. 1,2 ปีการศึกษา 
2559 ในสังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 ได้รับ
การประเมินโดยใช้ข้อสอบ
กลางอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง โปร่งใสและผลการ
ประเมินเป็นที่น่าเช่ือถือ 

2 สื่อสารและ
สร้างความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
ระบบการ
ประเมินแนว
ใหม่และการ
ประกัน
คุณภาพ

1.เพื่อเสรมิสรา้ง
ความรู้ ความเข้าใจ
และองค์ความรู้
เกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิรูป
ระบบการประเมิน
และประกันคณุภาพ
การศึกษาให้แก่
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1) ผู้เข้ารับการพัฒนา เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาและ/
หรือบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีน
จ านวน 167 โรงเรยีนๆ 
ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 334 
คน 

1.ประชุมวางแผน
คณะท างานเพื่อเตรียมการ
จัดประชุมสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประเมินแนว
ใหมเ่พื่อเตรยีมความพร้อม
แก่สถานศึกษา2.จัดท า
คู่มือการด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายใน

1.ประชุมวางแผนคณะท างานเพื่อ
เตรียมการจดัประชุมสร้างความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามแนวทาง 
การปฎิรปู ระบบการประเมินและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวันและอาหารว่าง  จ านวน10 คนๆ
ละ 150 บาท  จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 
1,500บาท .รวมกิจกรรมที่ 1 เป็นเงิน 

89,000 มี.ค.-
ก.ย.
60 

1. สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพในที่มี
ประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง 
2. ได้มีการ
แลกเปลีย่นองค์
ความรู้ที่ค้นพบ
จาก

ด้านการ
ทดสอบ
การ
ประเมิน 
การ
ประกัน
คุณภาพ
และ
มาตรฐา

น.ส.      
สุรางค์  
ชูสิงห์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

การศึกษา 
 

2.เพื่อให้สถานศึกษา
เตรียมการวางแผน
ขับเคลื่อนระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
ให้บรรลผุลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงคุณภาพ 
1) ผู้เข้ารับการพัฒนามี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
ปฏิรูปการประเมินและ
การประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

ของสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฎิรูประบบการ
ประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3.จัดประชุมชี้แจงเพ่ือ
เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ 
4.ประชุมคณะท างานเพื่อ
ร่วมกันวิเคราะหส์รุปผล
และเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
ระบบการประเมินแนว
ใหมเ่พื่อเตรยีมความพร้อม
แก่สถานศึกษา 
จ านวน 167 โรงเรยีน ๆ
ละ 2 คนรวมทั้งสิ้น 334
คน 
 

1,500 บาท2.จัดท าคู่มือการด าเนนิการ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ตามแนวทางการปฎริูประบบการประเมิน
และการประกันคณุภาพการศึกษา 
- ค่าจัดจ้างท าคู่มือฯ จ านวน 350เล่มๆละ
40 บาท เป็นเงิน  14,000 บาท- รวม
กิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน 14,000 บาท 
3.จัดประชุมชี้แจงเพ่ือเสริมสรา้งความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฎิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา จ านวน 167 
ร.ร. ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 334 คน 
-ค่าวิทยากรบุคคลภายนอกจ านวน 12
ชม.ๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 14,400 
บาท -ค่าที่พักวิทยากร จ านวน 2 คืนๆ ละ
1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 
-ค่าพาหนะวิทยากร เหมาจ่าย  เป็นเงิน 
3,000 บาท -ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง  จ านวน350คน ๆ ละ 150 
บาท เป็นเงิน 52,500 บาทรวมกิจกรรมที่ 
3  เป็นเงิน 71,900 บาท 

กระบวนการ
ปฏิรูปการ
ประเมินและการ
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 
 

น
การศึกษ
าข้อ 1-3 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

4.จัดท ารายงานสรุปผลและเขยีนรายงาน
ผลการด าเนินงาน- ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง  จ านวน4 คนๆละ 150 บาท 
จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน  600 บาท-ค่า
จัดท าส าเนารายงาน จ านวน 10 เล่มๆละ 
100 บาท  เป็นเงิน 1,000 บ. 
รวมกิจกรรมที่ 4 เป็นเงิน 1,600 บาท 
6. ค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,490 บาท 7.จัดท า
รายงานผลเพื่อน าผลการสอบไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน -
ค่าตอบแทน 10 คนๆละ 200 บาท 2 วัน 
เป็นเงิน 4,000 บาท -ค่าจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน 30เล่มๆละ 100 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาทกิจกรรมที่ 2 การประเมิน
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ช้ัน 
ป.1-4 ปีการศึกษา 2559 เป็นเงิน 11,000 
บาท   1.ค่าล่วงเวลาคณะท างานรบัส่ง
ข้อสอบ/วิเคราะห์และประเมิน 5 คนๆละ 
200 บาท 5 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. จัดท ารายงานผลเพื่อน าผลการสอบไป
ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน20เล่มๆละ 150 
บาท เป็นเงิน 3,000 บาท3. ค่าวัสดุ เป็น
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เงิน 3,000 บาท กิจกรรมที่ 3 การประเมิน
คุณภาพการศึกษาฯโดยใช้ข้อสอบกลาง ปี
การศึกษา 2559 เป็นเงิน 59,160 บาท  1.
ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมการประเมิน
คุณภาพ  - ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน 
20 คนๆละ 150 บาท 1 วัน เป็นเงิน 
3,000 บาท  - ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม 20 เล่มๆละ 20 บาท 
เป็นเงิน 400 บาท 2. การรักษาข้อสอบ
และการรับ/ส่งข้อสอบ -ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 20 คนๆละ200 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท3. การตรวจเยีย่มสนาม
สอบ-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 25 คนๆละ 240 
บาท 2 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท -ค่า
พาหนะ จ านวน 25 คนๆละ 200 บาท  2 
วัน เป็นเงิน 10,000 บาท 4.วิเคราะห์และ
บันทึกผลการทดสอบ /จัดท ารายงานผล-
ค่าตอบแทนคณะท างาน 15 คนๆละ 200 
บาท 5 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท-ค่าถ่าย
เอกสารจดัท าต้นฉบับ เป็นเงิน 1,760 
บาท- ค่าจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
130 เล่มๆละ 100 บาท 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

 เป็นเงิน 13,000 บาท 
3 ตรวจสอบ 

ทบทวน
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
รูปแบบการ
นิเทศ ให้
ค าปรึกษา
แนะน า 
(coaching) 
เพื่อพัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา
ให้มีความ
เข้มแข็ง 

1. เพื่อตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพการ
ด าเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน 
ในสังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 1  
โดยการนิเทศให้
ค าปรึกษาแนะน า     
( coaching )   
2.  เพื่อประชุมชี้แจง
ท าความเข้าใจกับ
ศึกษานิเทศก์ซึ่งท า
หน้าท่ีเป็นผู้
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพให้
ค าปรึกษา แนะน า
ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ 
1.  โรงเรียนในสังกัดสพป.
นครสวรรค์   เขต 1 
จ านวน  167 โรง ไดร้ับ
การตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพโดยการนิเทศให้
ค าปรึกษาแนะน า           
( coaching ) ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน2.  ศึกษานิเทศก ์ 
จ านวน 10 คน มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการ
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพโดยการนิเทศให้
ค าปรึกษาแนะน า 
( coaching ) ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  3.  ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูที่
รับผิดชอบด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายใน

1.ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพการด าเนินการ
ประกันคณุภาพ 
1.1. วางแผนการ
ด าเนินงาน ( Plan )
ประชุมผูเ้กี่ยวข้องในการ
วางแผนด าเนินการ
ตรวจสอบ ทบทวน 
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
รูปแบบให้ค าปรึกษา
แนะน า ( coaching )   
1.2.  ด าเนินการ( Do) 1) 
จัดท าเครื่องมือตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพและ
เอกสาร  
“ คู่มือการตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ”2) แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.เอกสารคูม่ือการตรวจสอบ ทบทวน 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้
พื้นฐาน  จ านวน  60 หน้า  รวมค่าจัดท า
รูปเลม่ เลม่ละ  40 บาท  จ านวน 180 
เล่ม  เป็นเงิน 7,200 บาท 
2.ค่าจัดท าส าเนาเครื่องมือส าหรับใช้ใน
การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ  
จ านวน  40 หน้า ราคาชุดละ 20 บาท 
รวม  170 ชุด  เป็นเงิน 3,400 บาท 
3.ค่าอาหารกลางวัน  ค่าเครื่องดื่มและ  
อาหารว่าง  ส าหรับประชุมศึกษานิเทศก์  
และผูเ้กี่ยวข้อง จ านวน  12 คน คนละ 
150 บาท / วัน  จ านวน  1 วัน เป็นเงิน 
1,800 บาท4.ค่าตอบแทนวิทยากร 
จ านวน 3 คน วันละ 600 บาท / คน / วัน 
จ านวน 1 วัน  เป็นเงิน 1,800 บาท 
5.ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงและเบีย้เลี้ยง
ให้กับศึกษานิเทศก์ในการนิเทศและ
ตรวจสอบ ทบทวนคณุภาพ เหมาจ่าย คน
ละ 3,000 บาท 
จ านวน 10 คน  เป็นเงิน30,000 บาท 

51,150 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็ง 
สถานศึกษาใน
สังกัด สพป.
นครสวรรค์ เขต 
1   ไดร้ับการ
รับรองคุณภาพ
จากการประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกรอบสี่   
ร้อยละ 90 ขึ้น
ไป เหมือนกับ
ผลการประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกรอบ
สามที่ผา่นมา 
 

ด้านการ
ทดสอบ
การ
ประเมิน 
การ
ประกัน
คุณภาพ
และ
มาตรฐา
น
การศึกษ
าข้อ 1-3 

น.ส.
สุรางค์   
ชูชูสิงห์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

3. เพื่อประชุมชี้แจง
ท าความเข้าใจเรื่อง
การตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพโดย
การนิเทศให้
ค าปรึกษาแนะน า 
 ( coaching ) กับ
ผู้บริหารโรงเรียน
และครูทีร่ับผดิชอบ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของ
โรงเรียน 
 

ของโรงเรียน จ านวน 167 
โรงเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพโดยการ
นิเทศให้ค าปรึกษาแนะน า  
( coaching ) ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   
เชิงคุณภาพ  
1. ศึกษานิเทศก์มี
ความสามารถในการให้
ค าปรึกษา แนะน า 
 ( coaching )   เรื่องการ
ด าเนินการประกันคณุภาพ
ภายในโรงเรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน2. โรงเรียนมรีะบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ี
เข้มแข็งและพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบสี ่
 

ทบทวนคุณภาพ 
 3) ประชุมชี้แจงวิธีการ
ด าเนินการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพ 
ให้กับศึกษานิเทศก์ทุก
ท่านที่เป็นผู้ตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพ 
4) ประชุมชี้แจงเรื่องการ
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพโดยการนิเทศให้
ค าปรึกษา แนะน า 
 ( coaching ) ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่
รับผิดชอบด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายใน
ของโรงเรียน 
  5)  คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจสอบ 
ทบทวนคุณภาพและเขียน
รายงานผลการตรวจสอบ 

6.ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่มและ 
อาหารว่าง  ส าหรับประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนหรือครูที่รับผดิชอบด าเนนิการ 
ประกันของโรงเรยีน จ านวน  170 คน คน
ละ 150 บาท / วัน เป็นเงิน 25,500 บาท 
7.ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 คน วัน
ละ 600 บาท / คน / วัน จ านวน 1 วัน  
เป็นเงิน 1,800 บาท 
8.จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ทบทวน 
คุณภาพโดยการนิเทศให้ค าปรึกษา 
แนะน า( coaching ) ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป็นเงิน 4,100 
บาท ขอเบิกเพียง 51,150 บาท 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ทบทวนคุณภาพ1.3. สรุป
และประเมินผล    ( 
Check ) สรุปผลการ
ตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพเป็นภาพรวมของ 
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
1.4. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง ( Act ) 1) น าผล
การตรวจสอบ ทบทวน
คุณภาพมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2) 
ศึกษานิเทศก์และบคุลากร
ของโรงเรียนวางแผน
พัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ร่วมกัน  

4 ยกระดับผล
การทดสอบ
ทางการ 
ศึกษา

1.เพื่อส่งเสรมิ 
สนับสนุนผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้
เกิดความตระหนัก

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือครูวิชาการในสังกัด 
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์
ผลการประเมินและจดัท า
ฐานข้อมูลขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะหผ์ลการประเมิน
และจัดท าฐานข้อมูล เป็นเงิน 8,000 บาท 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 20 
คนๆละ 150 บาท จ านวน 2 วัน เป็นเงิน 

195,734 พ.ย.
59-30
ก.ย.
60 

1.นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
3 มีผลการ
ทดสอบ

ด้านการ
ทดสอบ
การ
ประเมิน 

นางวัน
เพ็ญ 
จันทร์จิต
วิริยะ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระดับชาติ 
(NT/ 
O-NET )  
ปีการศึกษา 
2560 

และเห็นความส าคัญ
ของการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2560 
(NT และ O-NET) 
2. เพื่อพัฒนา
ครูผูส้อนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ในการยกระดับผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
(NT) ปีการศึกษา 
2560 
3. เพื่อพัฒนา
ครูผูส้อนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ในการ
ยกระดับผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ

ทุกโรงเรียน จ านวน 168  
โรงเรียน 
 2) ครูผู้สอนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 168  คน 
 3) ครูผู้สอนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
จ านวน 178 คน 
 4) ครูผู้สอนช้ันช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
70 คน 
เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสพป.นครสวรรค์ 
เขต 1 เกิดความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2560 (NT และ 
O-NET) 2) ครูผู้สอนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1.1 วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.2 ด าเนินการตามแผนท่ี
วางไว้ เช่น ประชุม
คณะท างานวิเคราะหผ์ล
การประเมิน NT,O-NET 
1.3 วิเคราะห์สภาพปัญหา 
สาเหตุปัญหา 
1.4 น าผลการวิเคราะห์
วางแผนการยกระดับ
คุณภาพผู้เรยีน 

6,000 บาท 
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 2,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 การสร้างความตระหนัก
สื่อสารและสรา้งความเข้าใจแกผู่้บริหาร
โรงเรียนหรือครูวิชาการ(อบรมเชิง
ปฏิบัติการน าผล NT,O-NETมาใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา) เป็นเงิน 
47,600 บาท2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 
คน จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 180 
คนๆละ 150 บาทจ านวน 1 วัน เป็นเงิน 
27,000 บาท 
2.3 จัดท าเอกสาร 180 ชุดๆละ 50 บาท 
เป็นเงิน 10,800 บาท 
2.4 ค่าป้ายไวนิว เป็นเงิน 1,200 บาท 
2.5 ค่าวัสดุ เป็นเงิน 5,000 บาท 

ความสามารถ
พื้นฐานของ
ผู้เรยีนระดับชาติ
(National Test 
: NT) เพิ่มสูงขึ้น 
2. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปี 
6 และนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ    
ขั้นพื้นฐาน    
O-NET  
เพิ่มสูงขึ้น 
 

การ
ประกัน
คุณภาพ
และ
มาตรฐา
น
การศึกษ
าข้อ 1-3 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 
4. เพื่อพัฒนา
ครูผูส้อนช้ัน ป.3  
ป.6 และชั้นม.3 
สามารถสรา้ง
ข้อสอบแบบเลือก
และแบบอัตนยัได้
และน าไปใช้ในการ
ยกระดับผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
(NTและ O-NET) ปี
การศึกษา 2560 
 

สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ 
(O-NET)ปีการศึกษา 
2559 มาวิเคราะห์ผูเ้รียน
รายบุคคลและวางแผน
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ
(O-NET) ปีการศึกษา 
2560    3) ครูผู้สอนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
สามารถน าข้อมูล
สารสนเทศผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ
(NT) ปีการศึกษา 2559  
มาวิเคราะห์ผูเ้รียน
รายบุคคลและวางแผน
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ
(NT)  ปีการศึกษา 2560 
4)  ครูผู้สอนช้ัน ป.3 ป.6 
และช้ันม.3 สามารถสร้าง
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ข้อสอบแบบเลือกและ
แบบอัตนัยได้และน าไปใช้
ในการยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ(NTและ 
 O-NET) ปีการศึกษา 
2560 

 5 โรงเรียนสะ
เต็มศึกษา 
 

1. พัฒนาครูและ
ผู้บริหารให้มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง STEM 
2.พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การตามแนวทาง 
STEM 
 

เชิงปริมาณ 
1.พัฒนาครูและผู้บริหาร
ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง STEM จ านวน 
50 คน  2. พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การตามแนวทาง STEM 
จ านวน 10 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและผู้บริหารให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรยีนรู้ตาม
แนวทาง STEM 
 2. โรงเรียนการจัดการ

1.จัดอบรมครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนStem 
Education แบบ face to 
face 
2.จัดสรรค่าวสัดุให้
โรงเรียน 
3.คัดเลือกครูดีเด่น 
4.นิเทศ ติดตาม 

1.จัดอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนStem 
Education แบบ face to face ค่าใช้
สอย 88,100 บาท ค่าวัสดุ 80,000 บาท 
2.จัดสรรค่าวสัดุให้โรงเรียน ค่าวัสดุ 
95,100 บาท 
3.คัดเลือกครูดีเด่น ค่าตอบแทน 4,000 
บาท ค่าใช้สอย 2,000 บาท ค่าวัสดุ 
3,000 บาท  
4.นิเทศ ติดตาม 3,000 บาท 
ขอเบิกเพียง 211,904 บาท 

211,904 เม.ย.-
ก.ย.
60 

1.ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียน
สูงขึ้น  
2. นักเรียนมี
ทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

ด้านการ
ทดสอบ
การ
ประเมิน 
การ
ประกัน
คุณภาพ
และ
มาตรฐา
นการ 
ศึกษา
ข้อ 1-3 

นายสุร
เดช  น้อย
จันทร์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ (เพื่อ

อะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เรียนรู้แบบบูรณาการตาม
แนวทาง STEM 
3. ครูมีผลงานการจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการตาม
แนวทาง STEM ส่งเข้า
ประกวดในระดับชาต ิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เพื่ออะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 การวิจัย
ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และพัฒนา
บุคลากร ให้มคีวามรู้
ความสามารถทางการวิจยั  
2.  เพื่อท าการวิจัยการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามภารกิจ
งาน 
 

เชิงปริมาณ 
1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถทางการวิจยั 2. 
ท าการวิจัยการปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามภารกิจงาน 1 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
1. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้
ความสามารถทางการวิจยั 2. 
รายงานการวิจยัการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

1.อบรมพัฒนาทีงานวิจัย  
2.จัดเก็บข้อมูลการวิจัย 
3.สรุปรายงาน จัดพิมพ์
รูปเลม่วิจัย  

1.อบรมพัฒนาทีงานวิจัย 
ค่าตอบแทน 1,200 บาท ค่าใช้
สอย 5,000 บาท ค่าวัสดุ 300 
บาท 
2.จัดเก็บข้อมูลการวิจัย 
ค่าตอบแทน 5,000 บาท  
ค่าใช้สอย 15,000 บาท ค่าวัสดุ 
500 บาท 
3.สรุปรายงาน จัดพิมพ์รูปเลม่
วิจัย ค่าตอบแทน 2,000 บาท 
ค่าใช้สอย 4,500 บาท ค่าวัสดุ 
2,000 บาท 
ขอเบิกเพียง 27,335 บาท 

27,335  1. บุคลากร มี
ความรู้
ความสามารถ
ทางการวิจัย  
2. รายงานการ
วิจัยของ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
1 เรื่อง ใช้ศึกษา
ค้นคว้า 
3. มีทีมงานวิจัย
ในส านักงาน 
 

ด้าน
พัฒนา
ก าลังคน
และ
งานวิจัย
ที่สอด 
คล้อง
กับความ
ต้องการ
ของ
ประเทศ 
ข้อ 2 

นายสุร
เดช  น้อย
จันทร์ 

2 การพัฒนา
สถานศึกษา
สู่ความเป็น
เลิศ
(โรงเรียน
ต้นแบบ) 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาต้นแบบในสังกัด
ให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ได้สถานศึกษาท่ีมคีวามเป็น
เลิศเทียบเท่าระดับโรงเรียน
รางวัลพระราชทาน 16 
โรงเรียน  2. ได้สถานศึกษาท่ี
มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรีย
นาตรฐานสากล 8 โรงเรียน  

1.วางแผนการ
ด าเนินงาน (Plan) 2.
ด าเนินการ (Do)  
- คัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบท่ีเคยได้รับ
รางวัล เป็นแหล่ง
เรียนรู้ หาจุดเด่นเป็น

1.จัดอบรมพัฒนาครูและ
ผู้บริหาร ค่าตอบแทน 20,000 
บาท ค่าใช้สอย 50,000 บาท 
ค่าวัสดุ 30,000 บาท 
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ค่าตอบแทน 500 บาท  
ค่าใช้สอย 15,000 บาท  

115,500 เม.ย.-
ก.ย.
60 

1.ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียน
สูงขึ้น  
2. นักเรียนมี
ทักษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

ด้าน
พัฒนา
ก าลังคน
และ
งานวิจัย
ที่สอด 
คล้อง

นายสุร
เดช  น้อย
จันทร์ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เพื่ออะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

3. ได้สถานศึกษาท่ีมคีวามเป็น
เลิศใน 5 สาระหลัก 35 
โรงเรียน  4. ได้สถานศึกษาท่ี
มีความเป็นเลิศใน 13 
กิจกรรมหลัก 13 โรงเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมคีวามเป็นเลิศ
เทียบเท่าระดับโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน2. โรงเรียนมี
ความเป็นเลิศในระดับโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
3. โรงเรียนมคีวามเป็นเลิศใน
กลุ่มสาระ 5 สาระหลัก4. 
โรงเรียนมีความเป็นเลิศใน 13 
กิจกรรมหลัก 

แบบในการพัฒนา 
- คัดเลือกโรงเรียนเข้า 
ร่วมโครงการ 
- อบรมพัฒนา 
ผู้บริหารโรงเรียนใน 
โครงการ 
- ผู้บริหารโรงเรียน 
พัฒนาโรงเรียน 
3.สรุปและ 
ประเมินผล (Check)  
- นิเทศ ก ากับ  
ติดตาม 
- เก็บรวบรวมข้อมลู 
- จัดประกวดผลงาน 
4.น าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุง (Act)  

-จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และจดัท า
รายงาน 

ค่าวัสดุ 10,000 บาท 
3.นิเทศ ติดตาม ค่าใช้สอย 
15,000 บาท ค่าวัสดุ 5,000 
บาท 
ขอเบิกเพียง 115,500 บาท 

 กับความ
ต้องการ
ของ
ประเทศ 
ข้อ 1 

 
 
 



137 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ICT เพ่ือการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ (เพื่ออะไร) 
เป้าหมาย 

(ใคร...เท่าไร...) 
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
DLIT 
 

1.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถ
ใช้งานระบบ DLITเป็นแหล่งเรียนรู้2. เพื่อ
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถใช้งานระบบ DLITเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
ตามจุดมุ่งหวัง ดังนี้ 2.1กรณีขาดครู ช่วยให้
นักเรียนยังสามารถไดร้ับการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ2.2. กรณีครูขาดสื่อ ช่วยให้ครูมี
สื่อและเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ2.3 
กรณีขาดแหล่งเรียนรู้ ช่วยให้นักเรยีนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย และบุคคลสนใจทั่วไป
ค้นคว้าเรียนรู้ได ้ 2.4 กรณีครูขาดการพัฒนา
วิชาชีพ  ช่วยสร้างเครือข่ายและพฒันาชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพคร.ู2.5 กรณีขาดคลัง
ข้อสอบ  ช่วยสร้างและพัฒนาคลังข้อสอบที่มี
มาตรฐานให้ครูและนักเรียนมีใช้ตลอดไป   3. 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคณุภาพอย่างเสมอภาค เท่า
เทียม  4.เพื่อนิเทศก ากับติดตามการใช้ระบบ 
DLIT ของสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1 โรงเรียนในสังกัด 35 
โรงเรียน มีปัจจัยพื้นฐาน
ในการใช้ระบบ DLIT 
2.ผู้อ านวยการโรงเรยีนครู
และบุคลากร โรงเรียนละ 
10 คน รวม 350 คน 
3. นักเรียนในสังกัดทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด ใช้
ระบบ DLIT ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากร ใช้
ระบบ DLIT ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนในสังกัด ใช้
ระบบ DLIT ในการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.วางแผนการ
ด าเนินงาน (Plan)  
2.ด าเนินการ (Do) 
- ติดต้องระบบพ้ืนฐาน 
DLIT 
- อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากร 
- ครูจัดการเรียนรู้ด้วย 
DLIT 
- ผู้รับผดิชอบนิเทศ
ติดตาม 
3.สรุปและ
ประเมินผล (Check) 
- ส ารวจข้อมูล 

- ประเมินผลข้อมลู 
4..น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง (Act) 

จัดอบรมการใช้ 
DLITในการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 
67,000 บาท  
ขอเบิกเพียง 51,590 
บาท 

51,590 ต.ค.
59-
ก.ย.
60 

1.ครูที่ไดร้ับการ
อบรมใช้ระบบ 
DLITในการ
จัดการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. นักเรียน ใช้
ระบบ DLITใน
การเรยีนรู้และ
สืบค้นความรู้ได ้
3. นักเรียน มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

ด้าน 
ICT 
 เพื่อ
การ 
ศึกษา 
ข้อ 1-4 

นายสุร
เดช น้อย
จันทร์ 
นายมารตุ 
เหล่าแก้ว
ก่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1 สร้างความ
เข้มแข็ง
ให้กับ
คณะกรรม 
การ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1.เพื่อให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ทราบบทบาท
หน้าท่ี 
ระเบียบ
ก าหนด 
2. เพื่อ
วิเคราะห์
ปัญหา 
อุปสรรค  และ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้
ประสบการณ์
ในการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา   
3.เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
และยกระดับ
คุณภาพ

เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  จ านวน 
1,396  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานทราบ
บทบาทหน้าท่ีที่มี
ต่อสถานศึกษา  
 2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีส่วนร่วม
ในการจัด
การศึกษา  3. 
คุณภาพ
สถานศึกษา และ
คุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น 

จัดสรรงบประมาณให้
สถานศึกษาส าหรับประชุม
กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่ 
สพฐ.ก าหนด 

กิจกรรมที่ 1 จ านวนเงิน  1,881,300บาท  - 
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนท่ีมนีักเรียนไม่เกิน 
300 คน หรือ คณะกรรมการสถานศึกษาไม่เกิน 9 
คน  จ านวน 153 โรงเรียน ๆ ละ  11,100  บาท   
เป็นเงิน 1,698,300 บาท   - จัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนทีม่ีนักเรยีนตั้งแต่ 301  คนขึ้นไป หรือ
มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน  จ านวน 10 
โรงเรียนๆ ละ 18,300 บาท เป็นเงิน 183,000 
บาท รวมงบประมาณ 1,881,300 บาท 

1,881,300 ก.พ.-
ก.ย.
60 

1.คณะกรรมการ
สถานศึกษา ทราบ
บทบาทหน้าท่ี  มีส่วน
ร่วมในการ  ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา 
และขับเคลื่อนนโยบาย
การจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ  
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
3. สถานศึกษามีคณุภาพ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 

ด้าน
บริหาร
จัดการ 
ข้อ 1 
ข้อ  1.9 
ข้อ 2 
ข้อ 2.3 

นาง
เบญจา  
คุรุธรรมา
นนท์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

การศึกษา ใน
ทุก ๆ ด้าน 

2 
 
 
 
 
 
 

การจัดหา
ปัจจัยเพื่อ
พัฒนา
ประสิทธิ- 
ภาพการ
ปฏิบัติงาน
ใน สพป.
นครสวรร
ค์ เขต 1 
 

1.จัดหาปัจจัย
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
ใน สพป.
นครสวรรค์ 
เขต 1 และ
โรงเรียนใน
สังกัด 
2. ส่งเสรมิ
และสนบัสนุน 
ในด้านการ
จัดหาปัจจยั
ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของ
ทุกกลุ่ม/
หน่วยงาน ใน
สพป.
นครสวรรค์ 
เขต 1 ให้มี

เชิงปริมาณ  
1.  มีปัจจัย
เพียงพอ 
สนับสนุน พร้อมที่
ให้บุคลากร
ทางการศึกษาใน 
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับการบริการ
อย่างดี 
เชิงคุณภาพ          
1. มีระบบการ
เบิกจ่าย ได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นระบบ
การบริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

1.วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
1.1 ส ารวจผูต้อ้งการใช้
วัสด ุ
1.2 การจดัตั้งงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภคและค่า
ใช้สอยและวัสด ุ
2.ด าเนินการ (Do)  
2.1 ด าเนินการจัดซื้อ
จัดหา 
2.2 ของบประมาณ
เพิ่มเตมิกรณีค่าใช้จ่ายไม่
เพียงพอตามความจ าเป็น
ของการใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานสรุปและ3.
ประเมินผล (Check)  
3.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
1.น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง (Act)  
น าผลการใช้จ่าย

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจการใช้วัสดุ และค่าใช้จ่าย 
กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  
1.ค่าไฟฟ้าเฉลีย่เดือนละ 100,000 บาท 12 เดือน 
เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท   2.ค่าไปรษณีย์ 
เฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000.00 
บาท 3.ค่าน้ าประปาเฉลี่ยเดือนละ 5,500 บาท 12 
เดือนเป็นเงิน 66,000 บาท   4.ค่าอินเทอร์เน็ต 
เฉลี่ยเดือนละ 7,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 
96,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3   
2. จัดตั้งค่าวัสดสุ านักงาน2.1 ค่าวสัดุส านักงาน 
เฉลี่ย เดือนละ 120,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน
1,440,000.00 บาท   3. จัดตั้งค่าใช้สอย 
3.1 ค่าใช้สอย เฉลีย่ เดือนละ  35,000.- บาท 12 
เดือน เป็นเงิน 420,000.00 บาท  3.2 ค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือนละ 2,000บาท 12 เดือน 
24,000.00 บาท3.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ของข้าราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา เฉลี่ยคนละ 
5,000 บาท 65 คน เป็นเงิน325,000.00 บาท 
3.4 ค่าถ่ายเอกสาร เฉลี่ย เดือนละ 15,000 บาท 

4,692,000 
 
 
 
 

ต.ค.
59-30
ก.ย.
60 
 
 
 
 
 

บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฎิบัติงาน เนื่องจากมี
วัสดุ อุปกรณ์พร้อมท่ีจะ
ด าเนินการอยา่งมี  
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
ส่งผลถึงการประเมิน
ส านักงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นางเปรม
จิตต์ วงศ์
วัชรานนท์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ความพร้อม 
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 
และพัฒนา
องค์กรให้มี
ความเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งบประมาณจากปี 
งบประมาณ 2559 ไป
ปรับปรุงในปีงบประมาณ 
2560 
 
 
 
 
 
 

12 เดือน เป็นเงิน 180,000 บาท  3.5 ค่า
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์เฉลี่ย  เดือนละ 20,000 บาท 
12 เดือน เป็นเงิน240,000.00 บาท 3.6 ค่า
ซ่อมแซมยานพาหนะ เฉลี่ย  คันละ 45,000 บาท 
7 คัน เป็นเงิน315,000 บาท  3.7 ค่าวัสดุน้ ามัน
เชื้อเพลิง เฉลี่ย คันละ 26,000 บาท 7 คัน เป็น
เงิน182,000.00 บาท   กิจกรรมที่ 4   การ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   กิจกรรมที่ 5  การขอ
งบประมาณเพิ่มเติมกรณีคา่ใช้จ่ายไม่เพียงพอตาม
ความจ าเป็นของการใช้จ่ายการด าเนินงาน 

3 โรงเรียน
ในฝันสู่
มาตรฐาน 
สากล 

1.  เพื่อสรา้ง
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
พัฒนา
บุคลากร ดา้น
การจัดการ
เรียนการสอน
ตามเป้าหมาย
และตัวช้ีวัด
ด้านผู้เรียน

เชิงปริมาณ 
1.พัฒนาบุคลากร 
ด้านการจดัการ
เรียนการสอนตาม
เป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดด้านผูเ้รียน
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
โรงเรียนในฝัน 
จ านวน 8 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
(P)  
2. ด าเนินการ (D)  
3. น าเสนอผลงานและ
ประเมินผล  (C)  
4. นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม
สู่ความเป็นเลิศ (C)  
5. เผยแพรผ่ลงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  (A) 

1.จัดสรรให้โรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล จ านวน 8 โรงเรียนๆ ละ 30,000 
บาท ค่าวัสดุ 240,000 บาท 
2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ค่าตอบแทน 5,000 
บาท ค่าใช้สอย 16,000 บาท  
3.นิเทศ ติดตาม 

271,000 เม.ย.-
กย.60 
 

1. โรงเรียนในฝันไดร้ับ
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. โรงเรียนในฝันไดร้ับ
การเตรียมความพร้อม
เพื่อยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
3. สื่อและเอกสาร แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รูปแบบ

 นายสุร
เดช น้อย
จันทร์ 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

โรงเรียน
มาตรฐานสาก
ล 2..เพื่อ
เสรมิสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
พัฒนา
บุคลากร ดา้น
การบริหาร
จัดการด้วย
ระบบคณุภาพ
ตามแนวทาง 
OBECQA 
3. เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุน
โรงเรียน
เตรียมความ
พร้อมรองรับ
การประเมิน
การบริหาร
ด้วยระบบ
คุณภาพระดับ

โรงเรียน 
2. นักเรียนของ
โรงเรียนใน
โครงการโรงเรยีน
ในฝัน 8 โรงเรียน 
มีโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ทุกคน 
3.โรงเรียนในฝัน 8 
โรงเรียน มีความ
พร้อมรองรับการ
ประเมินการ
บริหารด้วยระบบ
คุณภาพระดับ
องค์กร SCQA ทุก
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1.ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ใน
ระดับสูงไมต่่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของ

โรงเรียนในฝัน  
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

องค์กร SCQA 
 

ประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใน 5 กลุ่มสาระ
หลัก  
2. ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้ความ 
สามารถ 
คุณลักษณะพึง
ประสงค ์ 3. 
นักเรียนได้รับ
พัฒนาศักยภาพมี
คุณภาพ เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม  
4. โรงเรียนใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ และบริหาร
จัดการให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด  
5. โรงเรียนมภีาคี
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

เครือข่ายอุปถัมภ์
ที่เข้มแข็ง อันเกิด
จากพลังการมสี่วน
ร่วมของชุมชน 
องค์กร ประชา
สังคมในรูปแบบ
ของผู้อุปถัมภ์และ
ผู้ร่วมคดิร่วม
ปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 

4 ส่งเสริม
สนับสนุน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับ
เครือข่าย  

1. เพื่อ
เสรมิสร้าง
ความรู้และ
ทักษะของ
นักเรียนด้าน
วิชาการใน 5 
กลุ่มสาระ 
ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
สังคมศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน
ระดับชั้น ปีท่ี 3,6 
ในเครือข่ายอ าเภอ
เมือง 6 เครือข่าย 
อ าเภอเก้าเลี้ยว 2 
เครือข่าย อ าเภอ
โกรกพระ 2 
เครือข่าย อ าเภอ
ชุมแสง 4 
เครือข่าย และ
อ าเภอพยุหะครีี 3 
เครือข่าย รวม 17 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
- ประชุมผู้บรหิารโรงเรยีน
ในสังกัด ช้ีแจงนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ สพป.
นครสวรรค์ เขต 1 
(ประชุมประจ าเดือน) 
2.ด าเนินการ (Do) 
- ให้โรงเรียนทุกเครือข่าย
ด าเนินการจัดท าโครงการ
เพื่อยกคุณภาพการเรียน
ของนักเรียน ได้แก่จดั

1. เครือข่ายอ าเภอเมือง 6 เครือข่าย ๆ ละ 
50,000 บาท - โรงเรยีนในเครือข่าย 1 กิจกรรม 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรียนช้ัน ป.3 
จ านวน 122 คน ช้ัน ป.6 จ านวน 244 คน 
งบประมาณ 50,000 บาท  - โรงเรียนในเครือข่าย 
เมือง 2 โรงเรียน  กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มเครือข่ายพระบาง
เจ้าพระยา งบประมาณ 50,000 บาท- โรงเรียนใน
เครือข่าย เมือง 3 กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน งบประมาณ 50,000 บาท  - 
โรงเรียนในเครือข่ายเมือง 4 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักเรยีนช้ัน ป.3 และ 6 
งบประมาณ 50,000 บาท   - โรงเรียนใน

1,059,600 ม.ค.-
มี.ค.
60 

1.นักเรียนทุกเครือข่ายมี
ความรู้ด้านวิชาการใน 5 
กลุ่มสาระ 
2. นักเรียนทุกครือข่ายมี
ความรู้ความสามารถใน
การสอบวัดความรู้
พื้นฐาน O-NET และ 
NT 
3.นักเรียนทุกเครือข่าย
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ด้านการ
บริหาร
จัดการ 
ข้อ 1  
ข้อ 1.2 
ข้อ 1.4 
ข้อ 1.6 
ข้อ 1.7 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 



144 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ของทุก
เครือข่าย 17 
เครือข่าย  
2. เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มี
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการสอบวัด
ความรู้พื้นฐาน 
O-NET และ 
NT 
3. เพื่อให้
นักเรียนน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เครือข่าย มีความรู้ 
ทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ
สังคมศึกษา และ
ความสามารถใน
การสอบวัดความรู้
ขั้นพื้นฐาน O-
NET และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
จริง 
2. นักเรียนช้ัน ม.
3 อ าเภอเมือง 
288 คน, อ าเภอ
เก้าเลีย้ว 5 คน, 
อ าเภอโกรกพระ 

กิจกรรมคา่ยวิชาการ ใน
กลุ่มเครือข่าย ,อบรมให้
ความรู้กับนักเรียน เช่น
ด้านภาษา ด้านการสื่อสาร 
ด้านการคดิค านวณ ด้าน
กีฬา ด้านคุณธรรม ด้าน
ทักษะชีวิตฯลฯ 
- ให้ทุกกลุ่มเครือข่าย 17 
เครือข่าย 5 อ าเภอ ส่ง
โครงการให้กลุ่มนโยบาย
และแผน3.สรุปและ
ประเมินผล (Check)- 
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมของทุกโรงเรียน4.
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุง(Act) 
- น าผลการประเมินมา
เปรียบเทยีบกับเป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
 

เครือข่ายเมือง 5  - กิจกรรมอบรมยกระดับ
คุณภาพการศึกษา (O-NET) ประจ าปี 2559 
งบประมาณ 50,000 บาท   - โรงเรียนใน
เครือข่ายเมือง 6 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนช้ันป.6 งบประมาณ 
50,000  บาท 2.เครือข่ายอ าเภอเก้าเลี้ยว 2 
เครือข่าย ๆ ละ 50,000 บาท  - เครือข่าย 1  
โรงเรียนในเครือข่ายเก้าเลี้ยว 1  – ยกระดับ
คุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (O-NET) 
นักเรียนช้ัน ป.6 งบประมาณ 50,000 บาท 
โรงเรียนในเครือข่ายเก้าเลี้ยว 2  - กิจกรรม 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  (O-NET) นักเรียน
ช้ัน ป.6 ปีการศึกษา 2559 งบประมาณ 50,000 
บาท  3.เครือข่ายอ าเภอโกรกพระ 2 เครือข่าย ๆ 
ละ 50,000 บาท - โรงเรียนในเครอืข่ายโกรกพระ 
1 กิจกรรมพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (O-
NET/NT) นักเรียน ป.3,6 จ านวน 10 โรงเรียน 
นักเรียน 150 คน งบประมาณ 50,000 บาท 
- โรงเรียนในเครือข่ายอ าเภอโกรกพระ 2 
โครงการ/กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ  (O-NET) 
งบประมาณ  50,000 บาท 4.เครือข่ายอ าเภอ
ชุมแสง 4 เครือข่าย ๆ ละ 50,000 บาท 1. 
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

110  คน ,อ าเภอ
ชุมแสง 4 จ านวน 
118 คน , อ าเภอ
พยุหะคีรี 75 คน 
รวมนักเรยีน 5 
อ าเภอ  596 คน  
เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนใน
เครือข่ายอ าเภอ
เมือง 6 เครือข่าย 
อ าเภอเก้าเลี้ยว 2 
เครือข่าย อ าเภอ
โกรกพระ 2 
เครือข่าย อ าเภอ
ชุมแสง 4 
เครือข่าย และ
อ าเภอพยุหะครีี 3 
เครือข่าย รวม 17 
เครือข่าย มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นร้อยละ 
3 เทียบกับ

โรงเรียนในเครือข่ายชุมแสง 1 เครอืข่าย กิจกรรม 
ค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน NT และ  
O-NET งบประมาณ 50,000 บาท 2. โรงเรียนใน
เครือข่ายชุมแสง 2 กิจกรรมยกระดับคุณภาพ
การศึกษาค่ายพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
อย่างเข้มงบประมาณ  50,000 บาท 3. โรงเรียน
ในเครือข่ายชุมแสง 3 กิจกรรม ยกระดับผลการ
สอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
การทดสอบ NT งบประมาณ 50,000 บาท  4. 
โรงเรียนในเครือข่ายชุมแสง 4 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีนกลุ่มเครอืข่ายโรงเรยีน
ชุมแสงบูรพา งบประมาณ 50,000 บาท  5.
เครือข่ายอ าเภอพยุหะครีี 3 เครือข่าย ๆ ละ 
50,000 บาท  - เครือข่าย 1 โรงเรยีนอนุบาล
พยุหะคีรี กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียน ป.1-
3 จ านวน 100 คน  งบประมาณ 20,000 บาท 
และ กิจกรรมพัฒนาเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 ของโรงเรียน 100 คน 
เป็นค่าอาหาร งบประมาณ 20,000 บาท - 
เครือข่าย 2  โรงเรยีนพยุหะศึกษาคาร กิจกรรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับ



146 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระดับชาต ิ
2. โรงเรียนใน
อ าเภอ 5 อ าเภอ 
รวม 167 โรงเรียน 
ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอเก้าเลี้ยว 
อ าเภอโกรกพระ 
อ าเภอชุมแสง 
และอ าเภอพยุหะ
คีร ี   
3. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ทุกอ าเภอ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น  ร้อย
ละ 3  
 

นักเรียน ป.5 จ านวน 100 คน เป็นค่าอาหาร 
งบประมาณ 20,000 บาท และ กิจกรรมว่ายน้ า
เพื่อชีวิต 12 โรงเรียน นักเรียน 100 คน 
ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าอาหาร,คา่บ ารุงสระ 
งบประมาณ 20,000 บาท  และการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา (ลูกวอลเลย่์บอล 12 ลูก ให้โรงเรียนใน
เครือข่าย 2 งบประมาณ 10,000 บาท - เครือข่าย 
3 โรงเรียนเขาทอง กิจกรรมพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET, NT จัดค่าย
วิชาการนักเรียนช้ัน ป.6 จ านวน 148 คน และ
นักเรียนช้ัน ป.3 จ านวน 165 คน งบประมาณ 
50,000บาท  6.นักเรียนช้ัน ป.3 ทุกอ าเภอ 
จ านวนนักเรียน 5 อ าเภอ  596 คน ๆ ละ 100 
บาท ยกระดับคณุภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ัน ม.3 งบประมาณ 59,600 บาท 7.
จัดสรรให้ทุกอ าเภอ ๆ ละ 30,000 บาท เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 อ าเภอ ได้แก ่ 
7.1 อ าเภอเมืองนครสวรรค์  - กิจกรรม การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 30,000 บาท 
รายละเอียด เพื่อใช้ในกิจกรรมการติว O-NET 
ส าหรับนักเรียนช้ัน ป.6 งบประมาณ 50,000 บาท 
7.2 อ าเภอเก้าเลีย้ว - แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนอ าเภอ
เก้าเลีย้ว ประจ าปีการศึกษา 2559 งบประมาณ 
30,000 บาท  7.3  อ าเภอโกรกพระ - แข่งขัน
กีฬา-กรีฑานักเรยีนอ าเภอโกรกพระ งบประมาณ 
30,000 บาท 7.4 อ าเภอชุมแสง -  กิจกรรม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ค่ายพัฒนาผลการ
ทดสอบระดับชาติ NT อย่างเข้ม นักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 300 คน งบประมาณ 
30,000 บาท  7.5 อ าเภอพยุหะครีี - กิจกรรม 
แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน จ านวน 530 คน 
อ าเภอพยุหะครีี งบประมาณ 30,000บาท                                              

5 กิจกรรม
รองรับ
นโยบาย
ความ
ต้องการ
เร่งด่วน
และ
การบูรณา
การ
กิจกรรม 

1.เพื่อให้การ
ด าเนินการ
บรรลตุาม
มาตรฐานเขต
พื้นที่
การศึกษา 
2.เพื่อ
ด าเนินการ
ตามนโยบาย
เร่งด่วน 
3. เพื่อสนอง

เชิงปริมาณ 
หน่วยงานในสังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
เชิงคุณภาพ 
หน่วยงานมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
ส านักงานเขต

1.วางแผนการด าเนินงาน 
(Plan) 
-จัดท าแผนงาน/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ตามนโยบาย
และความต้องการ 2.
ด าเนินการ (Do) - 
มอบหมาย ภารกิจ/
นโยบายความต้องการของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาให้
รับผิดชอบด าเนินการ 3.
สรุปและประเมินผล 

1.ตามรายงานในโครงการ/กิจกรรมที่น าเสนอตาม
นโยบายและความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
งบประมาณ 127,586  บาท 

119,986 มิ.ย.-
ก.ย.
60 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
จุดเน้นด้านการบรหิาร
จัดการ ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 

ด้าน
บริหาร
จัดการ 
ข้อ 2.2 

มัทนา 
พงษ์
ไพบูลย ์
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ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 
(เพื่ออะไร) 

เป้าหมาย 
(ใคร...เท่าไร...) 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
วดป.ที่
ด าเนิน
การ 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

สนอง
จุดเน้น
นโยบาย 
สพฐ. 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ความต้องการ
ของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 

พื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  
 

(Check) 1.นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการด าเนินงาน
แผน/ปฏิบัติน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 
(Act) น าเสนอรายงาน
และปรับปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
 

 

 

 

    ที่ปรึกษา 
    นายสัญชัย  พวงมาล ี          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  

เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

  

    คณะท างาน 
    นายสัญชัย  พวงมาลี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานคณะท างาน 

                                 ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

    นางกฤษณา  อ่อนอ่ิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                คณะท างาน 

    นางพิมลกานต์ เงินบ ารุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                คณะท างาน 

    นางเสนอ  นุ่มโฉม  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ     คณะท างาน 

    นางสาวมัทนา พงษ์ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ      คณะท างานและ 

                                                                                                            เลขานุการ 

  

   รวบรวม จัดพิมพ์ตน้ฉบับ และออกแบบ 

    นางสาวมัทนา พงษ์ไพบูลย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

    นางพิมลกานต์  เงินบ ารุง        นักวิเคราะห์โยบายและแผนช านาญการ 

 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2558-2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 

รำยละเอียดงบประมำณ/โครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 

กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



ยุทธศำสตร์ที่ 1 

หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 2 

กำรผลิตและพัฒนำคร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 3 

กำรทดสอบ กำรประเมิน ประกันคุณภำพ และ
พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 4 

กำรผลิตพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัย 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 5 

ICT เพื่อกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 6 

กำรบริหำรจดักำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินโครงกำร 

กำรบริหำร-กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำสั่งคณะกรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท ำ 



ยศ. จุดเน้น ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ

  พ.ศ.2560

383,160 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน

ข้อ 1.2 ข้อ 2.1

นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน

2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยปีงบประมาณ พ.ศ.

 2560

294,000 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 

3,2.4,2.7

นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิ

พัชญ์

3 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

 ปี 2018

115,500 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.5

นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ

4 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 675,000 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 1.3

นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์

5 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 160,000 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.2-2.4

นางเยาวลักษณ์ ผาสุก

ผู้รับผิดชอบ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ปฎิทินโครงการการบริหารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณโครงการที่
ความสอดคล้อง แผนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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6 การแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและมี

งานทํา

50,000 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.6

นายสมหมาย ลอดชะ

7 ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน

64,800 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 4.5

นางพัชรนันท์ ปานแดง

8 ค่ายทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติดโดยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยา

เสพติด

360,000 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 

3.1-3.2-4.5

นางฐกมล  คล้ายกมล

9 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมหน่วยงาน

48,510 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 3

นางยมนพร เอกปัชชา

10 การเสริมสร้างทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน

คุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 หน่วยงาน

180,026 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.7-2.8

นางยมนพร เอกปัชชา

11 การพัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษาหน่วยงาน

10,000 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.7,ข้อ

3

นางเยาวลักษณ์ ผาสุข
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12 จัดการศึกษาเศรษฐศาสตร์อาเซียน 45,276 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.7-2.8

นางยมนพร เอกปัชชา

13 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการคิด

เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

24,000 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.4

น.ส.สุรางค์  ชูสิงห์

14 การพัฒนา “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”รุ่นที่ 1 - รุ่นที่

 6

50,358 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.1

นางยมนพร เอกปัชชา

15 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา

1,000,000 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.1-2.5

นายสุรเดช  น้อยจันทร์

16 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 949,296 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 2.7-2.8

นายสมหมาย  ลอดชะ

17 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 75,000 1 ด้านหลักสูตรและ

กระบวนการเรียน

การสอน ข้อ 1.9

 ข้อ 2 ข้อ 2.3

นายมารุต เหล่าแก้วก่อง
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18 พัฒนาผู้บริหารและคณะครูผู้สอนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

115,000 2 ด้านครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ข้อ 1,

     ข้อ 1.1

นางเยาวลักษณ์ ผาสุก

19 การพัฒนาครูผู้ช่วยการเป็นมืออาชีพในประชาคมอาเซียน 68,453 2 ด้านครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

ข้อ 1,1.1- ข้อ 2

นางยมนพร เอกปัชชา

20 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขับเคลื่อนนโยบาย”ลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”

65,450 2 ด้านครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ข้อ 1

ข้อ 1.1- ข้อ 2

นางยมนพร เอกปัชชา

21 การประเมนิผลงานทางวิชาการฯเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีวิทยะฐานและเลื่อนวิทยะฐานครูชํานาญการพิเศษ

85,000 2 ด้านครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ข้อ 3

นางพรทิพย์ ช้อนนาค

22 ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้

เกษียณอายุ

236,200 2 ด้านครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ข้อ 1.6 ,ข้อ 3

นางสาลี่ เส็งแดง

23 การวัดและประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

200,000 3 ด้านการทดสอบการ

ประเมินการประกัน

คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

ข้อ 1-3

นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ
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24 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินแนว

ใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษา

89,000 3 ด้านการทดสอบการ

ประเมินการประกัน

คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

ข้อ 1-3

นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์

25 ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รูปแบบการนิเทศ ให้คําปรึกษาแนะนํา (coaching) เพื่อพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

51,150 3 ด้านการทดสอบการ

ประเมินการประกัน

คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

ข้อ 1-3

นางสาวสุรางค์ ชูสิงห์

26 ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 

ปีงบประมาณ 2560

195,734 3 ด้านการทดสอบการ

ประเมินการประกัน

คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

ข้อ 1-3

นางวันเพ็ญ จันทร์จิตวิริยะ

27 สะเต็มศึกษา 211,904 3 ด้านการทดสอบการ

ประเมินการประกัน

คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

ข้อ 1-3

นายสุรเดช  น้อยจันทร์
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28 การวิจัยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์

เขต 1

27,335 4 ด้านพัฒนากําลังคน

และวิจัยที่สอดคล้อง

กับความต้องการ

ของประเทศ ข้อ 2

นายสุรเดช น้อยจันทร์

29 การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (โรงเรียนต้นแบบ) 115,500 4 ด้านพัฒนากําลังคน

และวิจัยที่สอดคล้อง

กับความต้องการ

ของประเทศ ข้อ 1

นายสุรเดช น้อยจันทร์

30 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLIT

51,590 5 ด้าน ICT เพื่อ

การศึกษา ข้อ1-4

นายสุรเดช น้อยจันทร์

31 สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,885,200 6 ด้านบริหารจัดการ 

ข้อ 1,ข้อ 1.9 ข้อ 2 

ข้อ 2.3

นางเบญจา คุรุธรรมานนท์

32 การจัดหาปัจจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน สพป. 

นครสวรรค์ เขต 1

4,692,000 6 ด้านบริหารจัดการ

 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2

กลุ่มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย์

33 โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 271,000 6 ด้านบริหารจัดการ 

ข้อ  1-2

นายสุรเดช น้อยจันทร์

34 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเครือข่าย 17 

เครือข่าย

1,059,600 6 ด้านบริหารจัดการ

 ข้อ 1 ข้อ 1.2 ข้อ 

1.4 ข้อ 1.6 ข้อ 1.7

กลุ่มนโยบายและแผน
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35 กิจกรรมรองรับนโยบายความต้องการเร่งด่วนและการ

บูรณาการกิจกรรม

116,086 6 ด้านบริหารจัดการ 

ข้อ 2.2

กลุ่มนโยบายและแผน




