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ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี ้
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 
ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 17 
สิงหาคม 2553 ปัจจุบันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตั้ งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบล
นครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ทางทิศตะวันออก ของจังหวัดนครปฐม ห่างจากตัวจังหวัด 
16 กิโลเมตร ประกอบด้วยท้องที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอ
พุทธมณฑล มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอกำแพงแสน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต้  จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันตก  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี 

 แผนภูมิแสดงอาณาเขตติดต่อ 
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อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหน้าที่บริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มิได้อยู่ใน  
การบริหารและจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ข้อ 5 กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 

3.  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนนุ  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบ   
ทีห่ลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9.  ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10.  ประสาน สง่เสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
ท้องที่ 4 อำเภอ 58 ตำบล 443 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 66 แห่ง จำแนกเป็นเทศบาล 14 แห่ง 
และองค์การบริหารส่วนตำบล 52 แห่ง มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1,198.544 ตารางกิโลเมตร 

ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครอง พื้นที่และประชากร  

อำเภอ 
เขตการปกครอง พื้นที่ ประชากร (คน) 

ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. (ตร.กม.) ชาย หญิง รวม 
นครชัยศรี 24 108 3 23 284.031 52,991 58,757 111,748 
บางเลน 15 180 4 15 588.836 46,469 47,671 94,140 
สามพราน 16 137 5 12 249.347 102,744 113,345 216,089 
พุทธมณฑล 3 18 2 2 76.33 20,853 22,443 43,296 

รวมทั้งสิ้น 58 443 14 52 1,198.544 223,057 242,216 465,273 

ที่มา : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.population.moe.go.th ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
จากตาราง อำเภอที่มีจำนวนตำบลมากที่สุด คือ อำเภอนครชัยศรี 24 ตำบล รองลงมาคือ อำเภอ

สามพราน 16 ตำบล และอำเภอบางเลน 15 ตำบล ตามลำดับ ด้านประชากรมีประชากรอาศัยอยู่ทั ้งสิ ้น จำนวน 
465,273 คน  โดยอำเภอสามพราน มีประชากรรวม มากที่สุด จำนวน 216,089 คน รองลงมา คือ อำเภอ
นครชัยศรี มีประชากรรวม จำนวน 111,748 คน อำเภอบางเลน มีประชากรรวม จำนวน 94,140 คน และ
อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอพุทธมณฑล มีประชากรรวม จำนวน 43,273 คน  

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลประชากรรายอายุ 3 – 14 ปี ในเขตบริการ 4 อำเภอ 

อำเภอ 
ประชากรรายอายุ (ปี) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 รวม 
นครชัยศรี 969 1,015 1,040 1,066 1,157 1,214 1,215 1,134 1,174 1,201 1,233 1,256 13,674 
บางเลน 904 921 938 991 1,027 1,119 1,089 1,062 1,100 1,100 1,159 1,048 12,458 
สามพราน 2,051 2,031 2,221 2,302 2,249 2,669 2,464 2,299 2,393 2,505 2,480 2,411 28,075 
พุทธมณฑล 418 410 429 452 433 485 502 444 490 521 484 482 5,550 

รวมทั้งสิ้น 4,342 4,377 4,628 4,811 4,866 5,487 5,270 4,939 5,157 5,327 5,356 5,197 59,757 

ที่มา : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.population.moe.go.th ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

จากตาราง ข้อมูลประชากรรายอายุ พบว่า ประชากรวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 3 – 14 ปี จำนวนทั้งสิ้น 
59,757 คน ข้อมูลประชากรอายุ 4 ปีบริบูรณ์ที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,377 คน โดย
อำเภอสามพราน มีประชากรวัยเรียนมากที่สุด 2,031 คน รองลงมาคือ อำเภอนครชัยศรี 1,015 คน อำเภอบางเลน 
921 คน และอำเภอพุทธมณฑล 410 คน ตามลำดับ 

ประชากรรายอายุ 7 ปีบริบูรณ์ เกณฑ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 4,866 คน 
อำเภอที่มีประชากรวัยเรียนช่วงอายุ 7 ปี มากท่ีสุดคือ อำเภอสามพราน 2,249 คน รองลงมาคือ อำเภอนครชัยศรี 
1,157 คน อำเภอบางเลน 1,027 คน และอำเภอพุทธมณฑล 433 คน ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากร 

กลุ่ม 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 

รวม 
วุฒิการศึกษา 

รวม 38 
(ข) 

38 ค 
(1) 

38 ค 
(2) ประจำ ชั่วคราว ป.

เอก 
ป.
โท 

ป. 
ตรี 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

1. ผอ.สพป.นครปฐม 
เขต 2 

1     1  1   1 

2. รอง ผอ.สพป.
นครปฐม เขต 2 

3     3 1 2   3 

3. นิเทศติดตาม และ
ประเมินผล การจัด 
การศึกษา 

 9 2   11  10  1 11 

4. นโยบายและแผน   6   6  3 3  6 
5. อำนวยการ   6 1 8 15  1 7 7 15 
6. บริหารการเงินและ
สินทรัพย ์

  8   8  4 3 1 8 

7. บริหารงานบุคคล   6  2 8  2 6  8 
8. ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

  5   5  2 3  5 

9. ตรวจสอบภายใน   2   2  1 1  2 
10. ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

  1  2 3   3  3 

11. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  1   1   1  1 

12. กฎหมายและคดี   2   2  1 1  2 

รวมทั้งสิ้น 4 9 39 1 12 65 1 27 28 9 65 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ วันที่ 29 มิถุนายน  2564 

จากตาราง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
จำนวนทั้งสิ้น 65 คน จำแนกเป็น บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 (ข) จำนวน 4 คน 38 ค (1) จำนวน 9 คน 
38 ค (2) จำนวน 39 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 คน และยังขาดอัตรากำลัง
ข้าราชการ จำนวน 15 คน 

➢ จำแนกตามวุฒิการศึกษา ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 65 คน พบว่า จบวุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก จำนวน 1 คน ปริญญาโท จำนวน 27 คน ปริญญาตรี จำนวน 28 คน และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 9 คน 
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ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากรสถานศึกษา 

กลุ่ม คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 คศ.5 อื่นๆ รวม 
วุฒิการศึกษา  

ป.
เอก 

ป.
โท 

ป. 
ตรี 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

รวม 

ผอ.สถานศึกษา - 34 72 2 - - 108 6 98 4 - 108 
รอง ผอ.สถานศึกษา 2 20 6 - - - 28 - 27 1 - 28 

ครู 457 309 280 - - - 1,046 1 333 711 1 1,046 
ครูผู้ช่วย - - - - - 282 282 - 2 280 - 282 

พนักงานราชการ      19 19 - - 19 - 19 
ลูกจ้างประจำ      40 40 - - 3 37 40 
ลูกจ้างชั่วคราว             
➢ครูวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 
     14 14 - - 14 - 14 

➢ครูขาดแคลน 
ขั้นวิกฤต 

     31 31 - - 31 - 31 

➢พี่เลี้ยงเด็กพิการ      34 34 - - 25 9 34 
➢ธุรการโรงเรียน      55 55 - - 55 - 55 

รวม 459 363 358 2 - 475 1,657 7 460 1,143 47 1,657 

  ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2564 
จากตาราง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง จำนวน 1,657 คน มีครูระดับ คศ.1 มากที่สุด จำนวน 459 คน 
รองลงมาคือ ระดับ คศ.2 จำนวน 363 คน ครู คศ.3 จำนวน 358 คน และครู คศ.4 จำนวน 2 คน ตามลำดับ 

พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำแนกดังนี้ 

 พนักงานราชการ จำนวน 19 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 40 คน  
 ครูอัตราจ้างชั่วคราว มีครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 

จำนวน 31 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 34 คน และธุรการโรงเรียน จำนวน 55 คน 
➢ จำแนกตามวุฒิการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

ที่มีตัวอยู่จริง จำนวน 1,657 คน พบว่า จบวุฒิการศึกษาปริญญาเอก จำนวน 7 คน ปริญญาโท จำนวน 460 คน 
ปริญญาตรี จำนวน 1,143 คน และต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 47 คน 
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ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลอัตราครูผู้สอน ขาด/เกิน ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา 

ที ่
มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดใน
สถานศึกษา ที่ สพฐ. กำหนด 

มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนด 
มาตรฐานวิชาเอก ตามบัญชีถือจ่าย (จ.18) อัตรา ขาด/เกิน 

1 วิชาเอกการประถมศึกษา 181 166 -15 
2 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 221 209 -12 
3 วิชาเอกภาษาไทย 183 160 -23 
4 วิชาเอกคณิตศาสตร์ 179 150 -29 
5 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 152 146 -6 
6 วิชาเอกสังคมศึกษา 149 119 -30 
7 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 127 110 -17 
 วิชาเอกเพิ่มเติม    
8 เคมี 0 12 12 
9 ฟิสิกส์ 0 14 14 
10 ชีววิทยา 0 18 18 
11 คอมพิวเตอร์ 79 72 -7 
12 สุขศึกษา 9 12 3 
13 พลศึกษา 105 60 -45 
14 ศิลปศึกษา 68 27 -41 
15 ทัศนศิลป์ 0 0 0 
16 ดนตรีศึกษา 15 9 -6 
17 ดนตรีไทย 12 10 -2 

18 ดนตรีสากล 6 3 -3 

19 นาฏศิลป์ 23 19 -4 

20 บรรณารักษ์ 0 11 11 

21 เกษตรกรรม 13 16 3 

22 คหกรรมศาสตร์ 12 28 16 

23 จิตวิทยาแนะแนว 0 5 5 
24 การศึกษาพิเศษ 0 4 4 

25 ภาษาจีน 6 5 -1 

26 อุตสาหกรรมศึกษา 0 8 8 

27 เทคโนโลยีทางการศึกษา 4 6 2 
28 การวัดและประเมินผลการศึกษา 0 5 5 
29 โสตทัศนศึกษา 0 1 1 
 รวมตามมาตรฐานวิชาเอก 1,544 1,405 -139 

30 บริหารการศึกษา 0 7 7 

31 นิเทศศาสตร์ 0 4 4 
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ที ่
มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดใน
สถานศึกษา ที่ สพฐ. กำหนด 

มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนด 
มาตรฐานวิชาเอก ตามบัญชีถือจ่าย (จ.18) อัตรา ขาด/เกิน 

32 การบริหารธุรกิจบัญชี 0 2 2 
33 การจัดการทั่วไป 0 2 2 
34 การตลาด 0 2 2 
35 ป.กศ. 0 1 1 
 รวมทั้งสิ้น 1,544 1,423 -121 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

  จากตารางในภาพรวม อัตราครูผู้สอนของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 มีครูขาดเกณฑ ์จำนวน 121 คน เมื่อจำแนกครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก พบว่า  

 วิชาเอกหลักที่ขาดแคลนมากที่สุด คือ วิชาสังคมศึกษา จำนวน 30 คน รองลงมา คือ วิชาคณิตศาสตร์ 
จำนวน 29 คน วิชาภาษาไทย จำนวน 23 คน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 คน วิชาการประถมศึกษา จำนวน 15 คน 
วิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 12 คน และขาดแคลนน้อยที่สุด คือ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน 
   วิชาเอกเพ่ิมเติมที่ขาดแคลนมากที่สุด คือ วิชาพลศึกษา จำนวน 45 คน รองลงมา คือ วิชาศิลปศึกษา 
จำนวน 41 คน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 คน วิชาดนตรีศึกษา จำนวน 6 คน วิชานาฏศิลป์ จำนวน 4 คน 
วิชาดนตรีสากล จำนวน 3 คน และขาดแคลนน้อยที่สุด คือ วิชาดนตรีไทย จำนวน 2 คน 
   อัตราครูผู้สอนวิชาเอกที่เกินเกณฑ์ในสถานศึกษามากที่สุดคือ วิชาชีววิทยา จำนวน 18 คน
รองลงมา คือ วิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 16 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวน 14 คน วิชาเคมี จำนวน 12 คน วิชาบรรณารักษ์ 
จำนวน 11 คน วิชาอุตสาหกรรมศึกษา จำนวน 8 คน วิชาวัดและประเมินผลการศึกษา และวิชาจิตวิทยาแนะแนว 
จำนวน 5 คน วิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 คน วิชาสุขศึกษา และวิชาเกษตรกรรม จำนวน 3 คน วิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จำนวน 2 คน และวิชาโสตทัศนศึกษาจำนวน 1 คน 
   อัตราครูผู้สอนวิชาเอกท่ีพอดีเกณฑ์ มีจำนวน 1 วิชา ได้แก่ วิชาทัศนศิลป์   

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน แยกตามสังกัด 

สังกัด 
จำนวน 

โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน นร. : ห้อง 
สพป.นครปฐม เขต 2 120 27,783 1,320 21 : 1 
จัดการศึกษาโดยครอบครัว 13 16 - - 

รวมทั้งสิ้น - 27,799   

จากตาราง ข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน แยกตามสังกัด โรงเรียนในสังกัดทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น 
120 โรงเรียน 13 ครอบครัว นักเรียนทั้งหมด 27,799 คน  มีห้องเรียนทั้งหมด 1,320 ห้อง มีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
จำนวน 13 ครอบครัว นักเรียน 16 คน 
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ตารางที่ 7  แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน จำแนกเป็นอำเภอ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2564 

อำเภอ 
จำนวน 
โรงเรียน 

ระดับ 
ก่อนประถม ประถม ม.ต้น รวม นร:ห้อง 
นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง นร. ห้อง 

นครชัยศรี 33 1,465 84 4,786 225 386 14 6,637 323 21 : 1 
บางเลน 46 1,514 101 4,765 293 748 32 7,027 426 17 : 1 
สามพราน 33 2,074 104 7,262 293 1,285 44 10,621 441 24 : 1 
พุทธมณฑล 8 677 30 2,609 89 212 11 3,498 130 27 : 1 

รวมท้ังสิ้น 120 5,730 319 19,422 900 2,631 101 27,783 1,320  
 18 : 1 22 : 1 26 : 1 21 : 1 

ที่มา : ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

จากตาราง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 
120 โรง นักเรียนระดับปฐมศึกษา จำนวน 5,730 คน 319 ห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 18 : 1 นักเรียน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 19,422 คน 900 ห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 22 : 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 2,631 คน 101 ห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง 26 : 1 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนภาพรวม 21 : 1 เมื่อ
จำแนกเป็นรายอำเภอพบว่า อำเภอสามพราน มีนักเรียนมากที่สุด จำนวน 10,621 คน รองลงมาคือ อำเภอบางเลน จำนวน
นักเรียน 7,027 คน อำเภอนครชัยศรี จำนวน 6,637 คน และอำเภอพุทธมณฑล 3,498 คน ตามลำดับ สำหรับอัตราส่วน
นักเรียนต่อห้องเรียนสูงที่สุด คือ อำเภอพุทธมณฑล 27 : 1 รองลงมาคือ อำเภอสามพราน 24 : 1 อำเภอนครชัยศรี 21 : 1 
และอำเภอที่มีอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนน้อยที่สุด คือ อำเภอบางเลน 17 : 1  

ตารางท่ี 8 แสดงข้อมูลประชากรวัยเรียนต่อจำนวนนักเรียนรายช้ัน ปีการศึกษา 2564 

ชั้น 
ประชากรวัยเรียน จำนวนนักเรียน 

ร้อยละ
นักเรียน/ 

อาย ุ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ประชากร 
อนุบาล 1 3 2,218 2,124 4,342 142 137 279 6.43 
อนุบาล 2 4 2,241 2,136 4,377 1,319 1,303 2,622 60.00 
อนุบาล 3 5 2,375 2,253 4,628 1,459 1,370 2,829 61.13 

รวมอนุบาล  6,834 6,513 13,347 2,920 2,810 5,730 42.93 
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 2,431 2,380 4,811 1,585 1,473 3,058 63.56 
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 2,502 2,364 4,866 1,625 1,517 3,142 64.57 
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 2,902 2,585 5,487 1,829 1,596 3,425 62.42 
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 2,715 2,555 5,270 1,772 1,577 3,349 63.55 
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 2,565 2,374 4,939 1,704 1,470 3,174 64.26 
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 2,622 2,535 5,157 1,713 1,561 3,274 63.49 

รวมประถมศึกษา  15,737 14,793 30,530 10,228 9,194 19,422 63.62 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 12 2,759 2,568 5,327 490 415 905 17.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 13 2,764 2,592 5,356 525 387 912 17.03 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 14 2,654 2,543 5,197 453 361 814 15.66 

รวมมัธยมศึกษา  8,177 7,703 15,880 1,468 1,163 2,631 16.57 
รวมท้ังสิ้น  30,748 29,009 59,757 14,616 13,167 27,783 46.50 
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จากตาราง แสดงข้อมูลประชากรวัยเรียนต่อจำนวนนักเรียนรายชั้น ปีการศึกษา 2564 พบว่า จำนวน
ประชากรที่เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 46. 50 และ
ประชากรวัย เรียนบางส่ วน  ได้ เข้ า เรียน ในสั งกั ด สำนั ก งานคณ ะกรรมการส่ ง เสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในภาพรวมประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ร้อยละ 100 (อ้างอิงข้อมูลการเข้าเรียนกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2) ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย http://www.populationv.moe.go.th ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 

ตารางท่ี 9  แสดงจำนวนข้อมูลอัตราการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ชั้น 
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 นักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพ่ิม + 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ลด - 
อนุบาล 1 175 138 313 142 137 279 -34 
อนุบาล 2 1,448 1,319 2,767 1,319 1,303 2,622 -145 
อนุบาล 3 1,441 1,428 2,869 1,459 1,370 2,829 -40 

รวมอนุบาล 3,064 2,885 5,949 2,920 2,810 5,730 -219 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,648 1,539 3,187 1,585 1,473 3,058 -129 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,851 1,600 3,451 1,625 1,517 3,142 -309 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,790 1,567 3,357 1,829 1,596 3,425 +68 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,725 1,456 3,181 1,772 1,577 3,349 +168 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,727 1,562 3,289 1,704 1,470 3,174 -115 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,706 1,625 3,331 1,713 1,561 3,274 -57 

รวมประถมศึกษา 10,447 9,349 19,796 10,228 9,194 19,422 -374 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 560 402 962 490 415 905 -57 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 480 384 864 525 387 912 +48 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 456 378 834 453 361 814 -20 

รวมมัธยมศึกษา 1,496 1,164 2,660 1,468 1,163 2,631 -29 
รวมทั้งสิ้น 15,007 13,398 28,405 14,616 13,167 27,783 -622 

ที่มา : ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

จากตาราง แสดงจำนวนข้อมูลอัตราการเข้าเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ 2564 พบว่า 
เมื่อนำข้อมูลปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2564 นักเรียนลดลง จำนวน 622 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.19 โดยในระดับปฐมศึกษา ลดลง 219 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ระดับประถมศึกษา ลดลง 374 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.89 และระดับมัธยมศึกษา ลดลง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 
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ตารางท่ี 10 แสดงจำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด จำแนกตามขนาด ปีการศึกษา 2564 

ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดที่ 1 42 35.00 
จำนวนนักเรียน  0 – 20 คน 4  
จำนวนนักเรียน 21 – 40 คน 5  
จำนวนนักเรียน 41 – 60 คน 6  
จำนวนนักเรียน 61 – 80 คน 10  
จำนวนนักเรียน 81 – 100 คน 9  
จำนวนนักเรียน 101 – 120 คน 8  

ขนาดที่ 2 จำนวนนักเรียน 121 – 200 คน 42 35.00 
ขนาดที่ 3 จำนวนนักเรียน 201 – 300 คน 13 10.83 
ขนาดที่ 4 จำนวนนักเรียน 301 – 499 คน 12 10.00 
ขนาดที่ 5 จำนวนนักเรียน 500 – 1,499 คน 9 7.50 
ขนาดที่ 6 จำนวนนักเรียน 1,500 – 2,499 คน 2 1.67 
ขนาดที่ 7 จำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป - - 

รวมทั้งสิ้น 120 100 

      

จากตาราง จำนวนโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดจำแนกตามขนาด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2 พบว่า โรงเรียนขนาดที่ 1 มากที่สุด จำนวน 42 โรง คิดเป็นร้อยละ 35 โดยมีโรงเรียน จำนวน 3 
โรงเรียน ที่ไม่มีนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบอนใหญ่ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา
และโรงเรียนขนาดที่ 2 จำนวน 42 โรง คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดที่ 3 มีจำนวน 13 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 10.83 โรงเรียนขนาดที่ 4  จำนวน 12 โรง คิดเป็นร้อยละ 10 โรงเรียนขนาดที่ 5 จำนวน 9 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 7.50 และโรงเรียนขนาดที่ 6 จำนวน 2 โรง คิดเป็นร้อยละ 1.67 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
จำแนกขนาดโรงเรียนตามแนวทางนโยบายการลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้องตามนโยบายคณะกรรมการอำนวยการ
ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)  
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ตารางท่ี 11 จำนวนนักเรียนในสังกัดท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

ชั้น/รายการ นักเรียนที่จบการศึกษา 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

จบประถมศึกษาปีที่ 6 3,287 - 

1. ศึกษาต่อ   

- โรงเรียนเดิม  664 20.20 

- โรงเรียนอ่ืนสังกัด สพฐ. 2,438 74.17 

- โรงเรียนสังกัดเอกชน 28 0.85 

- โรงเรียนในสังกัด อปท. 21 0.64 

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 2 0.06 

- กศน. 6 0.18 

- โรงเรียนอ่ืนๆ 128 3.90 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 770 - 

1. ศึกษาต่อ   

- สายสามัญ 271 35.20 

- สายอาชีพ 419 54.42 

- ศึกษาต่อสถาบันอ่ืน 45 5.84 

2. ประกอบอาชีพ 29 3.77 

3. อ่ืนๆ  - - 

4. ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 6 0.77 

     ที่มา : ข้อมูลจาก https://portal.bopp-obec.info/obec63 

จากตาราง จำนวนนักเรียนในสังกัดที่จบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า นักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3,287 คน 
ศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,438 คน คิดเป็นร้อยละ 74.17 
รองลงมาคือ เรียนต่อโรงเรียนเดิมที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวน 664 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 
โรงเรียนอ่ืนๆ จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 โรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 
โรงเรียนในสังกัด อปท. จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 เรียน กศน. จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 
และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 ตามลำดับ 

นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวน 770 คน ศึกษาต่อสายอาชีพ จำนวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.42 รองลงมาคือ สายสามัญ จำนวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 ศึกษาต่อสถาบันอื่น จำนวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.84 ประกอบอาชีพ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ จำนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.77 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 12 จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันรายช้ัน ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น นักเรียนสิ้นปีการศึกษา นักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ 

อนุบาล 1 317 - - 
อนุบาล 2 2,784 - - 
อนุบาล 3 2,836 - - 
รวมระดับชั้นอนุบาล 5,937 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3,174 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3,433 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3,355 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3,167 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3,277 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,311 - - 
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 19,717 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 928 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 842 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 819 - - 
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2,589 - - 

รวมทั้งสิ้น 28,243 - - 

     ที่มา : ข้อมูลจาก https://portal.bopp-obec.info/obec63 

จากตาราง จำนวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันรายชั้น ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า นักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2563 จำนวน 28,243 คน 
ไมมี่นักเรียนออกลางคัน 
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ตารางท่ี 13 จำนวนกลุ่มโรงเรียน 

อำเภอ/กลุ่ม จำนวนโรงเรียน 

นครชัยศรี 
1. กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี 
2. กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู 
3. กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว 
4. กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา 

 
9 โรงเรียน 
7 โรงเรียน 
8 โรงเรียน 
9 โรงเรียน 

บางเลน 
5. กลุ่มโรงเรียนบางเลน 
6. กลุ่มโรงเรียนบางหลวง 
7. กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม 
8. กลุ่มโรงเรียนบางภาษี 
9. กลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ 

 
12 โรงเรียน 
8 โรงเรียน 
11 โรงเรียน 
7 โรงเรียน 
8 โรงเรียน 

สามพราน 
10. กลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา 
11. กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า 
12. กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา 

 
11 โรงเรียน 
10 โรงเรียน 
12 โรงเรียน 

พุทธมณฑล 
13. กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล 

 
8 โรงเรียน 

รวม 120 โรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน ประกาศ 
ณ วันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ. 2560 จำนวน 13 กลุ่มโรงเรียน โดยอำเภอนครชัยศรี จำนวน 4 กลุ่มโรงเรียน อำเภอ
บางเลน จำนวน 5 กลุ่มโรงเรียน อำเภอสามพราน จำนวน 3 กลุ่มโรงเรียน และอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 1 กลุ่มโรงเรียน  
และประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน 
(เฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 17 

                                             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ตารางท่ี 14 รายการงบประมาณประจำปี 2564 (หน่วย : บาท) 

รายการ งบประมาณ (บาท) 

งบกลาง                             - 
งบรายจ่ายอื่น       3,745,240 
งบบุคลากร 
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                 

 
5,345,300 

5,345,300 

งบดำเนินงาน  
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 
2) ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.1 จัดประชุมอบรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนาอ่ืนๆ 

3) งบดำเนินงานจัดสรรให้สถานศึกษา ค่าเช่าบ้าน และค่าจ้าง 
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานและอ่ืนๆ 

 
23,541,633 

 
2,663,500 
2,974,160 

15,369,500 
4,059,485 

48,608,278 

งบลงทุน   51,228,580 
งบเงินอุดหนุน  113,856,233 

รวมทั้งสิ้น 222,783,631 

แผนภูมิที่ 1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำแนกประเภทงบรายจ่าย ปี 2564 

 

จากแผนภูมิที่ 2 งบประมาณที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับจัดสรรในปี 2564 
รวมทั้งสิ้น 222,783,631 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด คือ งบเงินอุดหนุน จำนวน 113,856,233 บาท 
ร้อยละ 51 รองลงมา คือ งบลงทุน จำนวน 51,228,580 บาท ร้อยละ 23 งบดำเนินงาน จำนวน 48,608,278 บาท 
ร้อยละ 22 งบบุคลากร จำนวน 5,345,300 บาท ร้อยละ 2 และงบรายจ่ายอ่ืน จำนวน 3,745,240 บาท ร้อยละ 2 

 

งบรายจ่ายอื่น
2%

งบบุคลากร
2%

งบด าเนินงาน
22%

งบลงทุน
23%

งบอุดหนุน
51%



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 18 

                                             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขับเคลื่อน

ภารกิจโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม และนโยบายของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภายใต้ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของ
มนุษย์และของชาติ 2) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา จากการดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) การประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การประเมินตามมาตรฐานสำนักงาน ดังนี้ 
 
 
 

  1.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความเข้มแข็งกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับศูนย์สภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเครือข่ายสภานักเรียนประจำอำเภอ และสถานศึกษา มีโรงเรียน
ต้นแบบการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน และศูนย์สภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม และมีเครือข่ายประจำอำเภอ 4 อำเภอ ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 2) โรงเรียน
วัดบึงลาดสวาย 3) โรงเรียนวัดหอมเกร็ด และ 4) โรงเรียนวัดมะเกลือ   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดทำคู่มือและแนวทางการดำเนิน
กิจกรรมสภานักเรียน และจัดทำบทเรียนออนไลน์ “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมสภานักเรียน” 
เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมผ่านศูนย์สภานักเรียนและเครือข่ายสภาอำเภอ 4 อำเภอ 

  1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดทำคู่มือส่งเสริมความปลอดภัย
ในสถานศึกษา จำนวน 150 เล่ม เพ่ือแจกจ่ายให้กับทุกโรงเรียน กลุ่มงานในสำนักงานฯ และจัดทำบทเรียนออนไลน์ 
เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกันได้
อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พัฒนาความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
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เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา รอบที่ 1/2563 และส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
โดยให้โรงเรียนบ้านตากแดด อำเภอสามพราน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 - ขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวทาง
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ประชุมวางแผนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการฯ ณ โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ อำเภอสามพราน  
  1.6 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน จัดประกวดแข่งขัน
การ์ตูนแอนิเมชั่น ในหัวข้อ “เด็กไทย ห่างไกลยาเสพติด” เพ่ือลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังกัด โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จำนวน 22 แห่ง โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวด มีดังนี้ 
 - รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าพูด อำเภอสามพราน 
 - รางวัลระดับทอง รองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล 
และโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อำเภอพุทธมณฑล 
 - รางวัลระดับทอง จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี 
โรงเรียนวัดจินดาราม อำเภอสามพราน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน โรงเรียนตลาดเกาะแรต อำเภอ
บางเลน และโรงเรียนวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน 
 - รางวัลระดับเงิน จำนวน 14 รางวัล   
 
 
 
  ➢ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้ารับ
การแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 
โดยมีนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 273 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ 
จำนวน 278 คน 
 
 
 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของ
โรงเรียนและนักเรียน ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็น
แบบอย่างได้ (Best Practice) ใน 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับปฐมวัย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในการจัดทำแบบฝึกทักษะการ
เรียนรู้ คลิปการจัดการเรียนรู้ข้อสอบทบทวน มาตรฐานการเรียนรู้ในรูปแบบ On hand และ Online และจัดทำ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กร          

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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แห่งการเรียนรู้ ที่เสร็จสมบูรณ์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง  การนิเทศผ่านเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เรื่อง การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออก 
เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้ชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Communty) : 
PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
จัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดทำคลัง
นวัตกรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรวบรวมนวัตกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด 

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
ของชาติ ผ่านโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยจัดทำคลิปวีดีโอการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
เพื่อสื่อสารให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ และประเมินโรงเรียน 
จำนวน 21 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินขอยกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว ทุกแห่ง  และ
คัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม โดยมีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 22 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำนวน 5 คน ครู จำนวน 17 คน  คัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี จำนวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านบริหาร มีนวัตกรรม 
จำนวน 9 นวัตกรรม 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน มีนวัตกรรม จำนวน 19 นวัตกรรม จัดทำ Best Practice 
เรื่อง ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด โดยใช้กระบวนการ PDCA ร่วมกับการใช้ชุมชนวิชาชีพ PLC และนิเทศ 
กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการก่อนเปิดภาคเรียนและระหว่างเปิดภาคเรียน โดยใช้การนิเทศทั้งทางตรงและออนไลน์ 
ทุกโรงเรียน จำนวน 117 แห่ง 

3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดทำวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) เรื่อง การนิเทศผ่านเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในลักษณะชุมชน
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 2) เรื่อง การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออก
เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้ชุมชนวิชาชีพ ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ปีการศึกษา 2563  
  3.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมคัดเลือกรางวัล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน่ ประจำปี 2563 และมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 77 คน ดังนี้ 

1) รางวัลผู้ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2564 จำนวน 15 คน 
2) รางวัลรูปแบบแนวทางที่เป็นเลิศ Best Practice ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2563 ผลงาน

ที่ได้รับรางวัล จำนวน 12 ผลงาน 
3) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวบุญสุพร เพ็งทา 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 4) รางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นางสุดารัตน์ 

วงศ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดงิ้วราย 2) นายภูชิต พฤกษาพัฒนา ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และ 3) นางสาวปรียานุช 
ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด 
  3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสู่การพัฒนารูปแบบโรงเรียนนวัตกรรม ในรูปแบบการประชุม
เครือข่ายวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ผ่านระบบ Google Meet ให้ครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีครู
เข้ารับการอบรม จำนวน 128 คน 
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 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 
มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 305 คน 
 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 423 คน 
  3.6 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

แผนภูมิที่ 2  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ 

 

- การอ่านออกเสียง ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สูงกว่า
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 2.10 ระดับประเทศ ร้อยละ 2.09 และระดับ
ศึกษาธิการภาค ร้อยละ 0.27 แต่ต่ำกว่าระดับจังหวัด ร้อยละ 0.61  

- การอ่านรู้เรื่อง ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สูงกว่า
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 3.53 ระดับประเทศ ร้อยละ 5.32 ระดับศึกษาธิการภาค 
ร้อยละ 3.94 และระดับจังหวัด ร้อยละ 0.40 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

สพป.นฐ.2 76.23 77.18 76.71

สพฐ. 74.13 72.23 73.18

จังหวัด 76.84 76.78 76.82

ศึกษาธิการภาค 75.96 73.24 74.64

ประเทศ 74.14 71.86 73.02
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แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 

 

  - การอ่านออกเสียง จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.57 

  - การอ่านรู้เรื่อง จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบด้านการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.32 

 

 

 

 

 

 

 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง
ปีการศึกษา 2562 73.66 77.48
ปีการศึกษา 2563 76.23 77.18
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3.7 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
แผนภูมิที่ 4  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค และระดับประเทศ 
  

 

- ด้านคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สูงกว่า
ระดับศึกษาธิการภาค ร้อยละ 1.72 แต่ต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 0.98 
ระดับจังหวัด ร้อยละ 0.21 และระดับประเทศ ร้อยละ 0.15  

- ด้านภาษาไทย ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สูงกว่า
ระดับประเทศ ร้อยละ 1.12 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 0.82 และระดับ
ศึกษาธิการภาค ร้อยละ 0.62 แต่ต่ำกว่าระดับจังหวัด ร้อยละ 0.03  

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย

40.32

48.58

41.30

47.76

40.53

48.61

38.60

47.96

40.47

47.46

ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นภาษาไทย

สพป.นฐ.2 40.32 48.58
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จงัหวดั 40.53 48.61

ศกึษาธิการภาค 38.60 47.96
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แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 
  

 

- ด้านคณิตศาสตร์ จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า มีค่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 7.71 

- ด้านภาษาไทย จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า มเีฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.34 

3.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 
แผนภูมิที่ 6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย
ปีการศึกษา 2562 48.03 48.92
ปีการศึกษา 2563 40.32 48.58
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สพป.นฐ.2 59.13 45.77 29.55 39.77
สพฐ 54.96 38.87 28.59 37.64
ประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78
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- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 เมื่อเปรียบเทียบ พบว่า 

➢ วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สูงกว่า
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 4.17 และระดับประเทศ ร้อยละ 2.93 

➢ วิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
สูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 3.90 และระดับประเทศ ร้อยละ 2.22 

➢ วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
สูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 0.96 แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 0.44 

➢ วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
สูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 2.13 และระดับประเทศ ร้อยละ 0.99 

แผนภูมิที่ 7  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2562 
กับ ปีการศึกษา 2563 

 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 
พบว่า วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 9.01 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 13.50 วิชาวิทยาศาสตร์ 
มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 3.95 และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 2.87 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 50.12 32.27 32.42 35.82
ปีการศึกษา 2563 59.13 45.77 29.55 39.77
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3.9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 
แผนภูมิที่  8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
ปีการศึกษา 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 

➢ วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต่ำกว่า
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 1.38 และระดับประเทศ ร้อยละ 0.49 

➢ วิชาภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 2.15 และระดับประเทศ ร้อยละ 2.39 

➢ วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 2.06 และต่ำกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.70 

➢ วิชาวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 0.71 และระดับประเทศ ร้อยละ 0.43 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สพป.นฐ.2 53.80 31.99 23.76 29.46
สพฐ. 55.18 34.14 25.82 30.17
ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89
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แผนภูมิที่  9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระหว่างปีการศึกษา 2562 
กับ ปีการศึกษา 2563 

 
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 
พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 1.84 และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 1.78 
วิชาภาษาไทย มคี่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.64 วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 0.38  
  3.10 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 117 แห่ง เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ดังนี้ 
 1) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 3 
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 โรงเรียน เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อในการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 แห่ง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  
 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 และผลการดำเนินการโรงเรียนผ่านเกณฑ์ได้รับตราพระราชทาน 
จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ส่งเข้ารับการประเมิน 
 3) อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง น้ำ อากาศ ทดแทนครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการ 
ลาออก เปลี่ยนสายงาน บรรจุใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่าน
ระบบออนไลน์  
 4) ขยายผลการฝึกอบรมโดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
  3.11 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมิน ตำแหน่ง ครู เพ่ือมี
และเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560) จำนวน 16 ราย และประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน 
(ด้านที่ 3) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารการศึกษา ตาม ว 17/2552 จำนวน 3 ราย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562 54.44 30.15 25.54 29.84

ปีการศึกษา 2563 53.80 31.99 23.76 29.46
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  3.12 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 10 แห่ง จัดหาสื่อหนังสือเสริมทักษะ
สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-HAND ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 นักเรียนทุกคนได้รับความปลอดภัยจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน การสอนที่บ้าน ON-HAND ร้อยละ 100  
  3.13 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 23 แห่ง จัดหาสื่อการเรียนรู้ส่งเสริม
สมรรถนะทางภาษาไทย ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ร้อยละ 100 
  3.14 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 23 แห่ง จัดหาสื่อการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ผ่านสื่อ
การสอนได้ ร้อยละ 100 
  3.15 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดจินดาราม และ
โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 5 แห่ง คือ 1) โรงเรียนบ้านตากแดด 2) โรงเรียนบ้านคลองจินดา 3) โรงเรียนหลวงพ่อ
แช่มอุปถัมภ์ 4) โรงเรียนบ้านพาดหมอน และ 5) โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี จัดประชุมรับฟังเพ่ือสร้างความเข้าใจ
การนิเทศ ติดตาม และวางกรอบการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณภาพ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  3.16 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ระบบ Video Conference (Google Meet) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 แห่ง 
  3.17 ส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ครูกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 46 คน 
และดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผ่านระบบออนไลน์  
  3.18 คัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่สามารถจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ได้มาตรฐานดีเด่น เป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 
ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียน คือ เด็กหญิง นภัสพร ศาลางาม โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว พ่วงประชานุกูล 
และประเภทสถานศึกษา คือ โรงเรียนวัดจินดาราม  
  3.19 จัดจ้างธุรการโรงเรียน เพ่ือปฏิบัติงานหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ 
งานบริหารงานบุคค และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง จำนวน 112 อัตรา 
  3.20 ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing science) 
โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ และขยายผลการอบรมครูแกนนำ CCT รุ่นที่ 2 ในการผลิตสื่อนวัตกรรมลงสู่
ครูผู้สอน จัดทำคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพ่ือ
เผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัด และติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของ
สถานศึกษาครบทุกโรงเรียน ร้อยละ 100 
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  3.21 จัดประชุมชี้แจงออนไลน์ผ่านระบบ Google Meeting เพ่ือประสานแนวทางการ
ดำเนินงานและการนิเทศด้วยระบบทางไกล โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี (โรงเรียนประชารัฐ) จำนวน 12 
แห่ง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานข้อมูลภายในโครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการ
สถานศึกษา (School Management System) ปีการศึกษา 2564 
  3.22 ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 10 คน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ Best Practice โดยกำหนดรายชื่อโรงเรียนที่เป็นต้นแบบใน
การศึกษาดูงาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) และโรงเรียนวัดจินดาราม 

3.23 จ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 23 อัตรา เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน
ครูด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน 23 อัตรา 

3.24 จัดจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครูดี ครูเก่ง ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์ ซึ่ง
เกษียณอายุราชการให้กับโรงเรียนในสังกัดในสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน จำนวน 4 อัตรา 
  3.25 ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
วัดหอมเกร็ด โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม โรงเรียนวัดศรีษะทอง โรงเรียนวัดโคกเขมา และโรงเรียนบ้านดงเกตุ
นำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง เพ่ือเป็นขวัญ
และกำลังใจในการดำเนินการต่อไป 

3.26 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมการรณรงค์เฝ้าระวัง 
และส่งเสริม สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโครงการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว และจัดกิจกรรมการคัดเลือกคลิปสั้น 
ตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด ซึ่งผลการคัดเลือกสรุปได้
ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อำเภอบางเลน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม อำเภอสามพราน 
รางวัลชมเชย  จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี 2) 

โรงเรียนบ้านห้วยกรด อำเภอนครชัยศรี 3) โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย อำเภอบางเลน 4) โรงเรียนบ้านบางประแดง 
อำเภอสามพราน และ 5) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี 
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  4.1 ดำเนินการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ร้อยละ 100 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 
ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคน สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

4.2 จัดสรรงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนปกติ 
จำนวน 117 โรงเรียน นักเรียน 27,783 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จำนวน 13 
ครอบครัว 16 ผู้เรียน ร้อยละ 100 

4.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครู
ผู้รับผิดชอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 2 ครั้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการรายงาน
ข้อมูลเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหาในเรื่องการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขตามความ
ประสงค์ของโรงเรียน 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จทางการศึ กษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Google Meet เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูผู้รับผิดชอบสามารถจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3)  

4.5 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 แห่ง ร้อยละ 100 และ
ดำเนินคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 2 แห่ง และครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 4 คน และจัดทำคูม่ือระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการในดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 4.6 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของสถานศึกษา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

 1) ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน จำนวน 
30 โรงเรียน  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 40,515,900 บาท   

- โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 4 โรงเรียน งบประมาณ 23,062,000 บาท 
- โรงเรียนปกติ  จำนวน 26 โรงเรียน งบประมาณ 17,453,900 บาท 

 2) ค่าครุภัณฑ์  จำนวน 53 โรงเรียน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,400,880 บาท 
  - โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 1 โรงเรียน งบประมาณ 2,996,900บาท 
  - โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 34 โรงเรียน งบประมาณ 8,942,280 บาท 
  - โรงเรียนปกติ  จำนวน 18 โรงเรียน งบประมาณ 1,461,700บาท 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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  ➢ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์และ
คัดแยกขยะมูลฝอย “เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพ่ือ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร จำนวน 2 ครั้ง 

 
 
 

  6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
แบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ โดยศึกษานิเทศก์ ร้อยละ 100 ดำเนินการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม ZOOM , Google Meet และ Line ในสถานการณ์      
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ครบทุกโรงเรียน และสรุปผลการรายงานการนิเทศภายในโรงเรียน     

ทุกแห่ง จำนวน 117 แห่ง 

  6.2 ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 แห่ง ดังนี้ 
 1) นิเทศ ติดตามในรูปแบบชุมชนวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามปฏิทินการนิเทศประจำปี และวางแผนการประกันคุณภาพภายในสู่การประกัน
คุณภาพภายนอกให้โรงเรียนในสังกัด 

 2) จัดทำคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

 3) สรุปและสังเคราะห์ผลการดำเนินงาน รายงานผลการจัดการศึกษา (SAR) ของโรงเรียน
ตามกำหนดเวลา และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ E-SAR ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซักซ้อมความเข้าใจการประเมินก่อนที่ สมศ. เข้าดำเนินการ
ประเมินจริง ผ่านระบบออนไลน์ และปีงบประมาณ 2564 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 50 แห่ง เข้ารับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ.  
 5) จัดทำ MOU โรงเรียนร่วมพัฒนานวัตกรรมเครือข่าย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียน
วัดเชิงเลน 2) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 3) โรงเรียนคลองทางหลวง และ 4) โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี และร่วมวางแผน 
การดำเนินเครือข่าย เพื่อสื่อสาร และสร้างความเข้าใจโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนร่วมพัฒนาในการจัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา 

  6.3 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 2 ครั้ง และประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
Google Meet และ Youtube จำนวน 6 ครั้ง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทิศทาง การดำเนินงานของรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบข้อมูล
และทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน สามารถนำไปวางแผนและแก้ไขปัญหา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จัดประชุมองค์คณะบุคคล
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมสะท้อน
การดำเนินงานด้านวิชาการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และงานภารกิจหลักอีก 3 ด้าน กรณีเร่งด่วน 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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  6.5 จัดทำสื่อนวัตกรรมโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ แบบ ON HAND และ ON DEMAND ภายใต้กิจกรรม 1 สำนักงานเขต 1 
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 18 เรื่อง ดังนี้ 

1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 6 เรื่อง  
➢ เรื่อง วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 3 เรื่อง 
➢ เรื่อง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 3 เรื่อง 

2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 12 เรื่อง 
➢ เรื่อง วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 เรื่อง 
➢ เรื่อง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 เรื่อง 
➢ เรื่อง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 เรื่อง 
➢ เรื่อง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 3 เรื่อง 

  6.6 ประชุมพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 4 ครั้ง 
 2) คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จำนวน 2 ครั้ง 
 3) จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และมี
สภาพอัตรากำลังขาดเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด คิดเป็นร้อยละ 8.22 
  6.7 การดำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายใน แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามกิจกรรมและมีผลการดำเนินงานตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา 
ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการ จำนวน 38 แห่ง ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การบัญชีและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจ มีการเบิกจ่ายเงินถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการดำเนินงานฯ 
ที่กำหนด ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด มากกว่าร้อยละ 97.37  
แบ่งเป็นระดับดีมาก จำนวน 19 แห่ง ระดับดี จำนวน 18 แห่ง และระดับปรับปรุง จำนวน 1 แห่ง 
  6.8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปี  2564 จัดทำจดหมายข่าว 
เพ่ือสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ และผลการดำเนินงานตามภารกิจ การสร้างภาพลักษณ์  
ที่ดีขององค์กร จำนวน 800 ฉบับ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จำนวน 8 ป้าย  
  6.9 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
สร้างองค์ความรู้ของตนเองในงานที่ปฏิบัติ ด้วยการจัดทำบทเรียนออนไลน์ e-learning และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและจัดการความรู้ได้ด้วยตนเอง (Knowledge Management) 
จำนวน 40 เรื่อง 
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  6.10 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต 
ดังนี้ 
   กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

1) ประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและถอดประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 
เพ่ือจัดทำและสร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริต โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ เป็นคณะกรรมการดำเนินการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 36 คน ได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดประสบการณ์และนำไปใช้ในการพัฒนางานและขยายผลการดำเนินงานสู่สถานศึกษา ผ่านการประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกัน
การทุจริตในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพ่ือสรุปองค์ความรู้จาก
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้น และ
มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ จำนวน 43 ตัวชี้วัด 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และดำเนินการ
ติดตามตรวจสอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลตามตัวชี้วัด ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data 
integrity and Transparency Assessment : OIT) จากคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ และสรุปผลการติดตามตรวจสอบตามแบบตรวจสอบการวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ และรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
   กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

1) ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในทุกระดับชั้น รายวิชาเพ่ิมเติม หรือบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 100 

2) ถอดบทเรียน Best Practice การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ มีผู้เข้าประชุม จำนวน 242 คน 

3) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่รับการประเมินการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา จำนวน 
36 แห่ง 

4) ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ITA สถานศึกษา (ITA ออนไลน์) ผ่านระบบ Google Meet มีผู้ประชุม 
จำนวน 240 คน 

5) จัดทำคลิปวีดีโอ การประเมิน ITA สถานศึกษา จำนวน 1 คลิป  
6) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เพ่ือจัดกิจกรรม

การสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
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6.11 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 
21 – 23 มีนาคม 2564  และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2564  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนดังกล่าว  แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ทางช่องทางที่หลากหลาย 
ได้แก่ หนังสือเอกสาร และเว็บไซต์ เป็นต้น 

 
               

 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ 
ส่งเสริม สนบัสนุน เร่งรดัพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระบบ KRS ( KPI Report system) คะแนนเฉลี่ยรวม 4.29189 ระดับมาตรฐานขั้นสูง ร้อยละ 85.84 แยกเป็น 
11 ตัวชี้วัด ดังนี ้

ตัวช้ีวัด ผลคะแนน ผลการประเมิน 

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน 
 ให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5.00000 คุณภาพ 

2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 2.37000 ต้องปรับปรุง 
3. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue 5.00000 คุณภาพ 
4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0  
 (PMQA 4.0) 

4.38250 มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 

5. การลดพลังงาน 5.00000 คุณภาพ 
6. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 5.00000 คุณภาพ 
7. การกำกับดูแลการทุจริต (ITA) 4.00000 มาตรฐานสูง 
8. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์กร 5.00000 คุณภาพ 
9. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 5.00000 คุณภาพ 
10. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ 4.84000 คุณภาพ 
11. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชา 5.00000 คุณภาพ 
 
  ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 11 ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดผลคะแนน 5.00000 มีจำนวน 7 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 5.99999 – 4.00000 จำนวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 
3.99999 – 0.00000 จำนวน 1 ตัวชี ้ว ัด คือตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา          
ค่าคะแนน 2.37000 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนน้อยที่สุด 

 

ผลการดำเนินงานตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน  
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม 
รูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ประเมินไม่ได้ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพ่ิมข้ึน - 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CERE) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับ 
การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการ และบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

  

ตัวช้ีวัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 80 บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 80 บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 80 - 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา 
ต่อประชากรกลุ่มอายุ 

  

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 บรรลุ 

ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร               
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 - 

ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร                
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรลุ 

หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลยุทธ์ที่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลจากสำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 

ผลการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวนทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด จำแนกเป็น 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ  จำนวน 1 ตัวชี้วัด     
มีผลการประเมิน “ประเมินไม่ได้” 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ “ไม่มีผลการประเมิน” 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  จำนวน 7 ตัวชี้วัด มีผล

การประเมิน “บรรลุ” 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการประเมิน “บรรลุ” 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

มีผลการประเมิน “บรรลุ” 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา “ไม่มีผลการประเมิน” 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 
มาตรฐานที ่3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็น 
              แบบอย่างได้ 

พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
               และการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ           
               ตามหลักสูตร 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               เท่าเทียมกับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน 
               ในการประกอบอาชีพ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
      ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์              
                ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร  
               และการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

หมายเหตุ : มาตรฐานที่ 1 และ 2 ใช้ผลการประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ กพร. สพฐ. 

  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีผลการดำเนินงานทั้ง 3 มาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม หากพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ พบว่า  
  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

มุ่งสูร่ะบบราชการ 4.0  
  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0  

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 2 

ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
6 ตัวบ่งชี้ ทุกตัวบ่งชี้ที่มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดง
ความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ มีระดับคุณภาพ “พอใช้” 

 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับประเทศ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -  2564 

 

ปีงบประมาณ ค่าคะแนน ITA ลำดับที่ระดับประเทศ 

2562 89.91 50 
2563 93.78 44 
2564 94.49 98 

  
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ในระดับ A มีคะแนน 94.49 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 98 ของประเทศ จากทั้งหมด 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยมีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีคะแนนประเมิน 93.78 คะแนน เพ่ิมข้ึน 0.71 
 จากผลการดำเนินงานดังกล่าวพบว่า การดำเนินงานส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล แต่ยังมีจุดที่จะต้องพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น จากผลระดับคะแนน
เฉลี่ยผลทดสอบทางการศึกษา โดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) และ
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ยังต้องปรับปรุงและต้องหาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ  
 สำหรับด้านการบริหารจัดการ ควรจัดระบบและส่งเสริมการพัฒนางาน โดยหารูปแบบและวิธีการทำงาน    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2             
และสถานศึกษาในสังกัด 
  
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพฒันาการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผน
ในระดับต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน 

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
ในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
ซ่ึงประกอบไปด้วย  

แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 คือ แผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของแผน
ระดับท่ี 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง  

ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. แผนระดับที่ 1 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ประเด็นหลัก) 
เป้าหมาย 
1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 
 
 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ องค์กรแห่งคุณภาพ 

พัฒนาด้วยนวัตกรรม นำสู่ห้องเรียนอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในพ้ืนที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ประเด็นรอง) 
เป้าหมาย 

 - สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 - การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรายการพ้ืนฐาน 
5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือ 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการการศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา และการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (ประเด็นรอง) 
เป้าหมาย 

 - บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 - การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ปี 
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการ
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ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็น
ผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาวต่อไป 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ประเด็นรอง) 
เป้าหมาย 

  1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

  2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 

โปร่งใส 
  2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแผนในการบริหารจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้าน
การทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  2.1.1 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (ประเด็นหลัก) 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 
สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
    เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมาย  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ งมีทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาและ
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เสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะในระดับตำบล 
 
 
 
 2.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
  2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 
  เป้าหมายของแผนย่อย 
  - คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมาย 
  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้อง
กับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู 
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้โรงเรียนมีความพร้อม
ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตร
และกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
 2.3 แผนยอ่ยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
  2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนบัสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
  เป้าหมายของแผนย่อย 

- ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย 
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- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการมีแผนพัฒนา แนวทาง รูปแบบ เครื่องมือ ฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสำรวจแววนักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ 
แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้มีความสามารถ
พิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็น พ่ีเลี้ยง การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม  
  2.1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ประเด็นรอง) 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมาย 
    - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    การบรรลุเป้าหมาย 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา 
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2) แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
    แนวทางการพัฒนา 
    - ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในระดับปฐมศึกษาที่มีคุณภาพ 
    เป้าหมายของแผนย่อย 
    - เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริดารที่มีคุณภาพมากขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมาย 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงพัฒนาการอบรม เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือเพ่ิมคุณภาพเด็กตามวัยด้วยกิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
   3) แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    แนวทางการพัฒนา 
    - การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและมัธยมศึกษาตอนต้น 
    เป้าหมายของแผนย่อย 
    - วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมาย 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ 
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และการมีงานทำ การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 
 
 

2.1.3 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (ประเด็นรอง) 
 1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
  เป้าหมาย 
  - คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมาย 

  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ 

 2) แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
  แนวทางการพัฒนา 
  - จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
  เป้าหมายของแผนย่อย 

    - มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมาย 
 - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
 2.1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (ประเด็นรอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมาย 
    - ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น     
    การบรรลุเป้าหมาย 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิด
ความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็ก
ที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
   2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
    แนวทางการพัฒนา 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนา
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กระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับ
สนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย 
    เป้าหมายของแผนย่อย 
    - ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ
พัฒนาประเทศ 
    การบรรลุเป้าหมาย 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแผนการพัฒนาการศึกษา และ
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
มิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด 
สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
 2.1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ประเด็นรอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมาย 
    - คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นคนไทย 
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
    การบรรลุเป้าหมาย 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
   2. แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการ
เป็นพลเมืองที่ดี 
    แนวทางการพัฒนา 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดีแก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
    เป้าหมายของแผนย่อย 
    - คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมาย 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
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 2.1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นรอง) 
   1. เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
    เป้าหมาย 
    - ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
    การบรรลุเป้าหมาย 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
   2. แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
    แนวทางการพัฒนา 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต 
    การบรรลุเป้าหมาย 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค
การเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต 
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิค-19 
พ.ศ. 2564-2565  
   แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ 
มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยได้ระบุประเด็นการพัฒนา 
4 ประการ ที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในระยะ 2 ปีข้างหน้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อน
ประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
   1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น 
ผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้น
ในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
   2. การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเครื่องยนต์
ทางเศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ การเกษตรมูลค่าสูง 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
   3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการ
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เป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทางสังคม
ให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
   4. การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพของประเทศ อาทิ การเร่งรัดพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ การปรับปรุงกฎหมายและการดำเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย 
การพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมการเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมการมีร่วมจากภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจำกัด และส่งเสริม
การฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ตามที่กำหนดในระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต้องมุ่งเน้นในแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ์โควิด -19 ต้องให้ความสำคัญกับการเร่งดำเนินการ
ในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงไปถึงการบรรลุค่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ บนหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดในการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศด้านการพร้อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt, 
Transform : CAT) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญและเก่ียวข้อง ดังนี้ 
   การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของตน (Human Capital) ด้วยการยกระดับทักษะ 
(Up skill) ปรับทักษะ (Reskill) และส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเป็นเครื่องยนต์
ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขา ตามที่ระบุไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 2) Future Growth ข้างต้น ร่วมกับการขยาย
และพัฒนาระบบประกันทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพและทุกช่วงวัย 
ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ได้อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
   1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาค
การผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบ ได้รับการฝึกอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให้เหมาะสม
กับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงานเพ่ือให้
แรงงานมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัว ตลอดจนมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว เป็นต้น 
   2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือ เยี่ยวยาและชดเชยคน
ยากจน กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันของ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มให้ตรงจุด และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับรูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระบบข้อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป็นต้น 

2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
2.3.1 แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 

2.3.1.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
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   1) ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
   2) กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมศึกษาในพ้ืนที่ การดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับ
ปฐมศึกษา 

2.3.1.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   ประเด็น 
   1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
   2) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับ
คุณภาพอย่างเร่งด่วน 
 
   กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
   1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์
การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 
   2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
   3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   4) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   เป้าหมายกิจกรรม 
   - จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับปฐมศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.3.1.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย ์
   1. ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
   2. กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
    - การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพครู  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2.3.1.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   1. ประเด็น 
    1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนา 
การเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
    3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
    4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   2. กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
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    1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนและ
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
    2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล โรงเรียนขนาดเล็ก การจ้างครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 
    3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคง 
    4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี
อย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

2.3.1.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
   1) ประเด็นการปฏิรูป 
    - การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
   2) กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
    - การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.3.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2.3.2.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 
   1) ประเด็น 
    - การเร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
   2) กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
    - การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับ
นักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริต และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2.4. กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 
 2.4.1 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

   เป้าหมาย 
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   1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 – 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบ
การศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือระดับสูงกว่า
อย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
   2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่สามารถพ่ึงพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ 
   3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 
   4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน 
  ตัวช้ีวัด 
  1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
  2. สัดส่วนประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 6 – 14 ปี) ไม่เกินร้อยละ 5 ในปี 2565 
  3. มีระบบการบูรณาการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ของเด็กเยาวชนด้วย
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวชี้วัด และนโยบายตั้งแต่ระดับปฐมวัยระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาค
ทางการศึกษาแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  4. มีการพัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา ระดับประถมศึกษา 
และเครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่าน และคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร
วัยแรงงาน รวมทั้งมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี 

 2.4.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
   2. ครู อาจารย์ มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ และ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีจิตวิทยา  
ในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคค ล 
หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 
  ตัวช้ีวัด 
  1. มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกระดับการศึกษา 
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  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 
  3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะและเจตคติ ค่านิยม 
และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
  4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของ
การนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
  5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอน
คุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) 
สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
   เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
   1. กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
    1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพอย่างเที่ยงตรง และ
ลดความเหลื่อมล้ำ 
    1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่ 
    1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียน
หรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ 
และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตามความต้องการจำเป็น 
   2. กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา และสาย
อาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
    2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ที่เน้น
ให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือนำไปสู่
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น 
    2.2 มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  อาทิ PLC 
(Professional Learning Community & Continuous Professional) และให้ความสำคัญกับการนิเทศและ
ติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
   3. มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินสมรรถนะไปเป็น
ส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 2.5.1 วัตถุประสงค์ 
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   1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาตามศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง ของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ำ 
   4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   5. เพ่ือให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพโปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาของภาคี
การพัฒนา 

 2.5.2 เป้าหมายรวม 
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบ
และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
   2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชานทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 
   3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที ่เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ 21 ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมสี่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ 
เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
   5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง 
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่าย
ในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น 
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และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพ่ิมขึ้น 
 

 2.5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
   2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
   3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ  และพฤติกรรม   
ที่พึงประสงค์ 
   2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ ในการดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม ที่แตกต่างกัน 
และแก้ไขปัญหาความยากจน 
   2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายไดต่้ำสุดให้สามารถ เข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ     
   2. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
   2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส ในการศึกษา
และการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
   แนวทางการพัฒนา 
   - การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
โดยนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พระราชดำริ รวมถึง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
   เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
   - เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึน้ 
   แนวทางการพัฒนา 
   - ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

2.6 นโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ
 2.6.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคง ภายใน 

   1. แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด 
   2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
   3. ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
   4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ ของยาเสพติด
เพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

  2.6.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
    1. แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
    2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และ
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
    3. ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
    4. กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธ
การทุจริต 

3. แผนระดับท่ี 3 
3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ เข้าถึงโอกาส

และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคน 
ให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมือง
ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้ กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนด
สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access)  ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
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ตอบโจทย์บริบท เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา 
เพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ 
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

3.2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นว่า สถานการณ์  

ในปัจจุบัน มีปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น  ทั้งในด้านกฎหมาย 
ด้านโยบายและแผน รวมถึงบริบทอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาปฐมวัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 
สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง เพ่ือเป็นการรวมพลังในการผลักดัน และขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการขับเคลื่อน 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 1 ) สร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 2) พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ส่งเสริม และพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 5) พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย 

3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคง 
เพื่อให้ ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี
สาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนา
กำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และ 
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคง และแผนปฏิบัติราชการ
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ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 
ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิต
และพัฒนากำลังคน การวิจัยและ นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบ บริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติ 
ราชการแต่ละเรื่องดังกล่าวนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2563-2565) ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน้นเดิมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
2564-2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) มาสู่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564-2565  ซึ่งกำหนด
สาระสำคัญไว้ 4 เรื่อง ที่สอดคล้องกับ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการบูรณาการ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 

3.5 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 

เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสำระสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความปลอดภัย
จากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 4) เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีเป้าหมาย จำนวน 14 เป้าหมาย ตัวชี้วัด จำนวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา จำนวน 49 แนวทาง 
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของประเทศต่อไป 

4. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนก เป็นนโยบายหลกั 
12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง และเชิดชูสถาบัน
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พระมหากษัตริย์  2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ  
3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปราม
การทจุริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหา
ในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการ
เศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียมคนไทย
สู่ศตวรรษท่ี 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟัง
ความคิดเห็น ของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น เนื่องจาก
ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งทำให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้า
กับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้ง
ต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรุงปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่า
ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุก
มิติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 58 

                                             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 1. สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน
นำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ประชาชน
และประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟังความ
คิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
 นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
  1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม 
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย 
จิตใจ และเพศ เป็นต้น 
  1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทุกระดับ 
  1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้งและกรอบอัตรากำลังอย่างหน่วยงานทุก
ระดับ 
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2.1 เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อน การ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
  2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
วัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ 
  2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
  2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มีความทันสมัย
สอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้าง
วิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน 
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียนและการ
เผยแพร่สื่อแอนิเมชั่นรอบรู้เรื่องเงิน 
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  2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) ที่มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 
  2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานสถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
  3.1 ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับการพัฒนา
อย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
  3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนดตำแหน่ง 
(ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ 
  3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 
  3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน 
 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
  4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill, 
Up-skill, New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาอาชีพในรูปแบบที่
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Startup) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตครูรูปแบบใหม่ 
  4.4 พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่
ประชาชน 
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA) 
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  5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital 
Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 
  5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลการทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้ด้าน
การวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการจัดระบบทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่น 
“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

4.3 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ ของผู้เรียนเป็นหลัก 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ    

 3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำช้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง     

 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบท
ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ
ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า สู่สังคมผู้สูงวัย 

 7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคม อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืน
ในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

4.4 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายด้านการศึกษา และกิจกรรมปฏิรูปประเทศ   

ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญ เร่งด่วน และสามารถ
ดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
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เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

  1) ด้านความปลอดภัย        
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

 2) ด้านโอกาส        
  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย   
  2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน   

  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 3) ดา้นคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานทำ  

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล ทุกด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ    

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4) ดา้นประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล

สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถ

ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่    
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4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน    

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ    

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.5 จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6.1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กบัผู้เรียนทุก
ระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

6.2 เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

6.3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจาก
การปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

6.4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

6.5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 

6.6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

6.7 ยกระดับคุณภาพของนักเรยีนประจำพักนอน สำหรับโรงเรยีนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร 
6.8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
6.9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้นที่เป็นฐาน เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

4.6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์ 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
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2. พันธกิจ 
2.1 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
2.4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
2.5 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
2.6 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
2.7 ปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ผลสัมฤทธิ์และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
3.1 ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียนในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 
3.3 ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมี

มาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
3.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของประเทศ 
3.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 

4. กลยุทธ์หน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
5.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

85 

2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

80 

3. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ  
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ (NEW Normal) 

80 

4.  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (NEW Normal) 

80 

5. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดระบบความปลอดภัย
ต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่โรงเรียนได้ 

80 

5.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพฐ. 70 
2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ

หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 
3,315,554 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 
4.  จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 

(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
40,436 

5.3 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 80 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 90 
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 
80 

4.  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 40 
5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ

ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
90 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม

70 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

โครงการ PISA) 
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 10 
8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 10 

5.4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 80 
2. สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการ

จัดการเรียนการสอน 
3 : 2 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในเขตพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

80 

4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 80 
5. ร้อยละของโครงการของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 66 

                                             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ทบทวนสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษา 
และบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา จากการนำผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ปี 2564 พิจารณาจาก
เป้าหมาย จุดเน้นของกิจกรรมที่สำคัญที่ได้ติดตามจากทุกกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่มากำหนด
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน แก้จุดบกพร่องและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า และสร้างความเข้มแข็งของระบบ
การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร บูรณาการการบริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใส ถูกต้อง มีคุณธรรม รวมทั้งการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการให้บุคลากร
ทุกระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนางานอย่างเป็นระบบโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังนี้  

วิสัยทัศน ์
 “องค์กรแห่งคุณภาพ พัฒนาด้วยนวัตกรรม นำสู่ห้องเรียนอนาคต” 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษท่ี 21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา    
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ คิดสร้างสรรค์  
นวัตกรรม และมีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) บนพื้นฐานความเป็นไทย 

7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
 

การขับเคลื่อนนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
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 เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ   
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

3. ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักสูตรที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา ได้รับการสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และห้องเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผลอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัฒนธรรมองค์กร 
“องค์กรวิถีใหม่ สุจริตโปร่งใส จริงใจบริการ ทำงานเชิงรุก” 

วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ 
 1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการขององค์กร 
 2. การทำงานแบบโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง  ๆ ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ ข้อมูลน่าเชื่อถือ และไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับขององค์กร 
 3. การให้บริการด้วยความรวดเร็ว จริงใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งระหว่าง
เพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ รวมพลังสามัคคีเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
 4. การทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบแบบมืออาชีพ พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้เกิดทักษะใหม่ๆ ในการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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ค่านิยมองค์กร 
NPT2 
N : New Ideas   = คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่               
P : Positive Power  = เติมพลังบวก สร้างพลังใจ         
T1 : Technology  = ขับเคลื่อนฉับไวโดยใช้เทคโนโลยี   
T2 : Teamwork   = ประสบความสำเร็จด้วยทีมดีมีคุณภาพ   
ค่านิยมหลักที่พึงประสงค์ 
N : New Ideas = คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่               
➢ สร้างกระบวนการทำงานด้วยวิธีการ แนวทางใหม่ๆ ประยุกต์การทำงานโดยใช้ความรู้ใหม่     
     พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน   
➢ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และระหว่างหน่วยงาน  

 P : Positive Power = เติมพลังบวก สร้างพลังใจ         
➢ พึงพอใจ ยอมรับ เห็นคุณค่าในศักยภาพ ความสามารถ และประสบการณ์ของตนและผู้อ่ืน  
➢ มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา  
➢ สร้างขวัญ กำลังใจ มีความเสมอภาค เป็นธรรม  

T1 : Technology = ขับเคลื่อนฉับไวโดยใช้เทคโนโลยี   
➢ ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มคุณภาพ 
     การให้บริการ 
➢ มีทักษะ มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

T2 : Teamwork = ประสบความสำเร็จด้วยทีมดีมีคุณภาพ   
➢ การทำงานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา  
     ร่วมภาคภูมิใจกับผลงานที่ประสบผลสำเร็จ 
➢ รับฟังความคิดเห็น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน   

 กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเพื่อการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่4  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน             

และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6  สร้างนวัตกรรมรูปแบบบริหารจัดการที่บูรณาการจากการพัฒนางานตามข้อตกลง 

ของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 
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ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 

กลยุทธ์ที ่1 :  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและปลอดภัยทุกรูปแบบ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน
ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

- - 85 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทาง
ในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) 

- - 80 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
ในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ 
โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ ( (NEW Normal) 

- - 80 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4.  ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอด
สู่ผู้เรียนได้ 

- - 80 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่2 :  พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้า
สู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

- - 10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่3 :  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 100 97.39 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

- - 40 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

 4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
 ➢ วิชาภาษาไทย 3 18.56   
 ➢ วิชาภาษาอังกฤษ 3 21.22   
 ➢ วิชาคณิตศาสตร์ 3 1.01   
 ➢ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 5.99   
 4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
 ➢ วิชาภาษาไทย 3 11.98   
 ➢ วิชาภาษาอังกฤษ 3 3.83   
 ➢ วิชาคณิตศาสตร์ 3 6.76   
 ➢ วิชาวิทยาศาสตร์ 3 12.55   

5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 100 90 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA) 

- - 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตาม
พหุปัญญา 

- - 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

- - 10 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

9. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีคะแนนผล
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
9.1 ด้านภาษาไทย 
9.2 ด้านคณิตศาสตร์ 

4  
 
 
 

4.09 
23.01 

5 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

10. ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
 

80 - 80 กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่4 :  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัย อายุ 3 -5 ปี ต่อประชากร
กลุ่มอายุ 3 - 5 ปี เข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัย อย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค 

100 42.93 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี เข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3. ร้อยละอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 95 ขึ้นไป 95.45 95 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทาง

การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษา
ที่เหมาะสมตามความจำเป็น 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

4.1 ผู้พิการ 
4.2 ผู้ด้อยโอกาส 

- 
- 

1,443 
10,364 

100 
100 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 

- 2,402 คน 
(ภาคเรียนที่ 2/2564) 

20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับตามกำหนด 
ระยะเวลาหลักสูตร 
   ➢ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   ➢ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

100 
100 

 
 

100 
100 

 
 

100 
100 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

7. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน  
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึง
ความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ
และที่ตั้งของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นพิเศษ
สำหรับผู้พิการ 

100 100 100 กลุ่มนโยบายและแผน 

9. ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล  (Digital Device) เพ่ือใช้ เป็น เครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

80 - 80 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

10. ร้อยละของสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่ห้องเรียนอนาคต 
ตามแนวทางที่กำหนด 
 

- - 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

11. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโน โลยีดิ จิทั ล  (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

12. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

13. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

100 100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่5 :  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

- - 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- - 100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

-  100 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่6 :  สร้างนวัตกรรมรูปแบบบริหารจัดการที่บูรณาการจากการพัฒนางานตามข้อตกลงของสถานศึกษา  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

1. ร้อยละของ สพป. และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัล 

- - 100 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

2. สัดส่วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต่องานอ่ืน ๆ 
ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน      

- - 3 : 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. ร้อยละของ สพป และสถานศึกษาในสังกัด ที ่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA 

93.78 94.49 80 กลุ่มกฎหมายและคดี 

4. ร้อยละของโครงการของ สพป. ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

- - 100 กลุ่มนโยบายและแผน 
ทุกกลุ่ม/หน่วย 

5. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

100 100 100 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและความรู้ ที่จำเป็นสำหรับ
การบริหารและการจัดการศึกษา 

100 100 100 กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

7. ร้อยละของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 
ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

- - 100 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

8. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำส่งเงินด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องระเบียบของทางราชการ 
 

- - 100 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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ตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 

กลุ่มรับผิดชอบ 
เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลปฏิบัติงาน ปี 2565 

9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

- - ทุกแห่ง กลุ่มอำนวยการ 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ มีผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์
การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- - 70 หน่วยตรวจสอบภายใน 

11. ร้อยละของการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ
บริหารงานบุคคล 

- - 80 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

12. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
 

- - ระดับคุณภาพ กลุ่มอำนวยการ 
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                                             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งกรอบวงเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,000,000 บาท 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน       
ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 5,000,000 บาท ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ) จำนวน 2,500,000 บาท 
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มงานในสำนักงาน จำนวน 2,500,000 บาท 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ 
และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงผลการดำเนินงานสอดรับตามตัวชี้วัดของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเน้นความสอดคล้องตามแนวทางนโยบาย
การดำเนินงาน 4 กลยุทธ์ และบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นสำคัญ 
โดยดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการ ดังนี้ 

รายการงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

สพป.นฐ.2 สพฐ. หน่วยงานอ่ืน รวม 
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน  
   (งบประจำ) 

2,500,000  - 2,500,000 

2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ   
   ของกลุ่มในสำนักงาน 

2,500,000  - 2,500,000 

3. งบประมาณบริหารจัดการทั่วไป     
3.1 เงินอุดหนุน - 29,294,173 - 29,294,173 
3.2 งบลงทุน - 52,940,600 - 52,940,600 
3.3 งบบุคลากร - 10,051,876 - 10,051,876 
3.4 งบดำเนินงาน - 6,513,990 324,820 6,838,810 
3.5 งบรายจ่ายอื่น - 255,000 17,400 272,400 

รวมทั้งสิ้น 5,000,000 99,055,639 342,220 104,397,859 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 
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จำแนกงบประมาณกลยุทธ์ 6 กลยทุธ์ ดงันี้ 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
งบ สพป. งบ สพฐ. งบ อ่ืนๆ รวม 

1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและ
ปลอดภัยทุกรูปแบบ 

3 12,000 76,000  - 88,000 

2 พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน
เพื่อการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ 

1 30,000  -  - 30,000 

3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร  ครู 
และบุคลากรในการเรียนรู้และการจัด
การศึกษา 

6 218,100 64,350 324,820 607,270 

4 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาส     
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

6 33,000 29,359,673  - 29,392,673 

5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 6,000  -  - 6,000 

6 สร้างนวัตกรรมรปูแบบบริหารจัดการ    
ที่บูรณาการจากการพัฒนางาน 
ตามข้อตกลงของสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สู่ศตวรรษที่ 21 

18 4,700,900 69,555,616 17,400 74,273,916 

รวมทั้งสิ้น 35 5,000,000 99,055,639 342,220 104,397,859 

 
หมายเหตุ 
   1. งบ สพป. หมายถึง กรอบวงเงินที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ 
      1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน (งบประจำ) จำนวน 2,500,000 บาท 
      1.2 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน จำนวน 2,500,000 บาท 
   2. งบ สพฐ. หมายถึง งบประมาณท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ สำนักงานเขพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการขับเคลื่อนโยบายต่างๆ 
   3. งบอ่ืนๆ หมายถึง งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นๆ 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประจำ) 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ทั้งหมด 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 ค่าตอบแทน ใช้สอย      

1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา 90,000 20,000 20,000 25,000 25,000 

2. 
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ 
กตปน. 

10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 5,000 1,000 1,500 1,500 1,000 
4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 40,000 9,000 10,000 10,000 11,000 
5. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 50,000 10,000 10,000 15,000 15,000 
6. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 80,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
7. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 75,000 20,000 20,000 20,000 15,000 
8. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,000 4,000 5,500 5,500 5,000 
9. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
10. ค่าจ้างพนักงานขับรถ 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
11. ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
12. ค่าจ้างเหมาลูกจ้างช่ัวคราว 360,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
13. ค่าประกันสังคม 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 
14. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 27,000 5,500 7,000 7,500 7,000 

 รวมค่าตอบแทน ใช้สอย 1,507,000 369,500 374,000 384,500 379,000 
 ค่าวัสดุ      

15. ค่าวัสดสุำนักงาน 350,000 85,000 85,000 90,000 90,000 
16. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 100,000 20,000 25,000 25,000 30,000 
17. ค่าวัสดุงานพิธ ี 3,000 800 700 800 700 
 รวมค่าวัสดุ 453,000 105,800 110,700 115,800 120,700 
 ค่าสาธารณูปโภค      

18. ค่าไฟฟ้า 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
19. ค่าน้ำประปา 15,000 3,500 3,500 4,000 4,000 
20. ค่าโทรศัพท์ 15,000 3,500 3,500 3,500 4,500 
21. ค่าอินเทอร์เน็ต 75,000 17,000 17,000 20,000 21,000 
22. ค่าไปรษณีย์โทรเลข 35,000 8,500 8,500 9,500 8,500 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 540,000 132,500 132,500 137,000 138,000 

รวมทั้งสิ้น 2,500,000 607,800 617,200 637,300 637,700 

 
 
 
 
 



 

 

82 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ที่ โครงการ 
กล
ยุทธ ์

งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ ความสอดคล้อง 

ผู้รับผิดชอบ หน้า 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

1. โครงการปลอดภัยในสถานศึกษา 1 12,000 - - 12,000 - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาค 
ทางสังคม 

ประเด็น 
ความเสมอภาคและ

หลักประกันทาง
สังคม 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูปการจัด 
การเรียนการสอน 
เพื่อตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

- นางสาวปิยาภรณ์ ทองรักษ์ 87 

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน
คณิตศาสตร์ 

2 30,000 - - 16,900 13,100 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูปการจัด 
การเรียนการสอน 
เพื่อตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

นางสุพิชฌาย์ แป้งทา 93 

3. โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถน ะผู ้ เ รีย น เพื ่อ ต อบ สน อ ง  
ในศตวรรษที่ 21 

3 68,300 - 20,700 25,970 21,630 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูปการจัด 
การเรียนการสอน 
เพื่อตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน 97 

4. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 

3 116,500  - 20,000 76,500 20,000 ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย ์

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
การปรับหลักสูตรพร้อม

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

นางเสาวภา คนเทีย่ง 109 

5. โครงการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  

3 33,300 18,225 15,075 
(4,425) 

(18,050) (17,125) ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย ์

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูปกลไกและ

ระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครู และอาจารย์ 

- นายสมชาย เขม้นงาน 111 

 ** รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก สพฐ. 39,600 บาท รวมเป็นเงินในโครงการทั้งสิ้น 72,900 บาท       
6. โครงการประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ

และโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน
จนจบการศึกษาภาคบังคับ และศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 

4 10,000 - 5,000 5,000 - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

ประเด็น  
ความเสมอภาค
และหลักประกัน 

ทางสังคม 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูปเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

นางสาวณัฏฐนันท์ บุญโพธ์ิแก้ว 112 
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ที่ โครงการ 
กล
ยุทธ ์

งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ ความสอดคล้อง 

ผู้รับผิดชอบ หน้า 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

7. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์   
การเรียน 

4 18,000 - - 18,000 - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

ประเด็น  
ความเสมอภาค
และหลักประกัน 

ทางสังคม 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูปเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

นางกรองขวัญ แซ่เฮง 113 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
เรียนรวม 

4 5,000  -  - 5,000 - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง

โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

ประเด็น  
ความเสมอภาค
และหลักประกัน 

ทางสังคม 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูปเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

นางกรองขวัญ แซ่เฮง 114 

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

5 6,000 - - 1,000 5,000 ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็น 
การเติบโตอย่าง

ยั่งยืน 

ด้านการศึกษา 
การมีส่วนร่วม  

การเรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริม

กิจกรรมทางสังคม 

- นางสุพิชฌาย์ แป้งทา 121 

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการศึกษ าทางไกล  เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยระบบ
ดิจิทัล 

6 35,400 - 18,200 7,200 10,000 ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย ์

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของ
การจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล 

- นางกญัญา อิ่มใจ 123 

11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

6 285,800 270,000 15,800 - - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ประเด็น 
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูประบบ

การศึกษาและการ
เรียนรู้โดยรวมของ

ประเทศ โดย
พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับใหม่และกฎหมาย

ลำดับรอง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การบริหารจัดการ

ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด 127 

12. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษาดี เด่ น 
ประจำปี 2565 

6 58,000 20,100 3,800 5,100 29,000 ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย ์

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูปกลไกและ
ระบบการผลิต คัด
กรอง และพัฒนาผู้

ประกอบวิชาชพีครูและ
อาจารย์ 

- นางเสาวภา  คนเท่ียง 128 



 

 

84 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 

ที่ โครงการ 
กล
ยุทธ ์

งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ ความสอดคล้อง 

ผู้รับผิดชอบ หน้า 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

13. โครงการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป  

6 12,600 12,600 
(17,400) 

- - - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ 

ประเด็น 
การบริการ

ประชาชนและ 

ด้านการศึกษา 
การปรับโครงสร้างของ

หน่วยงานในระบบ
การศึกษา เพื่อบรรลุ

เป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและ

ยกระดับ คุณภาพของ
การจัดการศึกษา 

- นางธัญวรัตน์ ไทรบุญจันทร์ 129 

 ** รวมงบประมาณเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการสอบ 17,400 บาท รวมเป็นเงินในโครงการทั้งสิ้น 30,000 บาท ** การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ประสิทธิภาพภาครัฐ   

14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สพป.
นครปฐม เขต 2 

6 20,000 20,000 - - - ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ประเด็น 
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ด้านสังคม 
การมีส่วนร่วม  

การเรียนรู้ การรับรู้ และ
การส่งเสริมกิจกรรมทาง

สังคม 

- นางรัตนากร พงษส์ุธีถาวร 129 

15. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 

6 160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ประเด็น 
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ด้านการศึกษา 
การปรับโครงสร้างของ

หน่วยงานในระบบ
การศึกษา เพื่อบรรลุ

เป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนและ

ยกระดับ คุณภาพของ
การจัดการศึกษา 

- นางสาวสุวรรณีย์  อนิทร์แก้ว 129 

16. โครงการงานวันครู 6 2,840 2,840 - - - ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านพัฒนาและ

เสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย ์

ประเด็น 
การปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

ด้านการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพ 

ของการจัดการศึกษา 
การปฏิรูปการจัด 
การเรียนการสอน 
เพื่อตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

นางสาวสุวรรณีย์  อนิทร์แก้ว 130 

17. โครงการเงินพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 

6 13,450 13,450 - - - ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย ์

ประเด็น 
การปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

ด้านสังคม 
ประเด็นการปฏิรูปการมี

ส่วนร่วม  
การเรียนรู้ การรับรู้ และ
การส่งเสริมกิจกรรมทาง

สังคม 

- นางสาวปิยาภรณ์ ทองรักษ์ 130 

18. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

6 296,250 45,600 65,700 78,970 105,980 ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย ์

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
การปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรอง และ

พัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพ
ครูและอาจารย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

นางสาวบุญสพุร เพ็งทา 131 



 

 

85 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 

ที่ โครงการ 
กล
ยุทธ ์

งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ ความสอดคล้อง 

ผู้รับผิดชอบ หน้า 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

19. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ใน ก า ร พั ฒ น างาน 
(Performance Agreement : PA)  

6 123,800 106,250 17,550 - - ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย ์

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
การปรับหลักสูตรพร้อม

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

นางเสาวภา คนเท่ียง 133 

20. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับ
บำเหน็จบำนาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6 10,000 - - 10,000 - ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย ์

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของ
การจัดการศึกษา และ

สร้างเสริม 
ธรรมาภิบาล 

- นางสาวนงค์นุช เสมลับ 134 

21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรับและ
นำส่งเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6 20,000 - - 20,000 - ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย ์

ประเด็น  
การพัฒนาการ

เรียนรู้ 

ด้านการศึกษา 
ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของ
การจัดการศึกษา และ

สร้างเสริม 
ธรรมาภิบาล 

- นางสมจิตร แพเรือง 134 

22. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายใน 

6 18,000 - 6,000 3,120 8,880 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ประเด็น  
การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพของการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความ
คล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของ
การจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล 

 

- นางสาวนวลลออ ไทยนิยม 135 



 

 

86 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 

ที่ โครงการ 
กล
ยุทธ ์

งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณ ความสอดคล้อง 

ผู้รับผิดชอบ หน้า 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี 
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12 

23. โครงการพัฒนางานและระบบการบริหาร
จัดการด้านการบริหารงานบุคคล 

6 40,500 840 14,065 7,335 18,260 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ประเด็น  
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ด้านการศึกษา 
การปรับโครงสร้างของ

หน่วยงานในระบบ
การศึกษา เพื่อบรรลุ

เป้าหมายในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับ
คุณภาพของการจัด

การศึกษา 

- นางธัญวรัตน์ ไทรบุญจันทร์ 135 

24. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

6 51,730 - 19,930 12,300 19,500 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ประเด็น  
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ด้านการศึกษา 
การปรับโครงสร้างของ

หน่วยงาน 
ในระบบการศึกษา เพื่อ
บรรลุเปา้หมายในการ

ปรับปรุง 
การจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับ
คุณภาพของการจัด

การศึกษา 

- นางรัตนากร พงษส์ุธีถาวร 137 

25. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

6 285,000 - - 15,350 269,650 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ประเด็น  
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ด้านการศึกษา 
การปรับโครงสร้างของ

หน่วยงานในระบบ
การศึกษา เพื่อบรรลุ

เป้าหมายในการปรับปรุง 
การจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับ
คุณภาพของการจัด

การศึกษา 

- นางรัตนากร พงษส์ุธีถาวร 139 

26. - นโยบายเร่งด่วน สพฐ. 6 767,530  - 200,000 350,000 217,530     กลุ่มนโยบายและแผน 139 

รวมทั้งสิ้น 2,500,000 549,905 461,820 709,745 778,530      
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กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงและปลอดภัยทุกรูปแบบ
เป้าหมาย  ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ ้า

 และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี

เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วม 85 1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน 1. โครงการปลอดภัยในสถานศึกษา  - โรงเรียนในสังกัด 12,000  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธี กิจกรรม จ้านวน 117 แห่ง  (นางสาววิลาสินี ธินิศิริ)
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขเก่ียวกับ 1. อบรมสร้างความรู้
พร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี วัด
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต เป้าหมายและแนวทาง
ในทุกรูปแบบ และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติ 2. จัดประกวดกิจกรรม
และภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ ระดับเขตพื นท่ีการศึกษา
 (โควิด 19 , ฝุ่น PM 2.5) และ 5 กิจกรรม ได้แก่
โรคอุบัติซ ้า ตลอดจนพฤติกรรม 1) กิจกรรมยาเสพติด
ท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 2) กิจกรรมสภานักเรียน
ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย 3) กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) กิจกรรมหลักปรัชญา
ท่ีมุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และ ของเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับ 5) กิจกรรมลูกเสือ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 3. ติดตาม ประเมินผล และ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้า สรุปผลการด้าเนินงาน

งบประมาณ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

3. การบริหารภารกิจการป้องกัน 2. โครงการป้องกันและแก้ไข  - 71,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติด  (นางสรวงสุดา นิติพันธ์)
3.1 ส้ารวจ/คัดกรองนักเรียน และ กิจกรรม

รายงานในระบบ CATAS และ 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ระบบ NISPA ให้สม้่าเสมอและเป็น ยาเสพติดในสถานศึกษา
ปัจจุบัน และด้าเนินงานจิตสังคม  - จัดสรรงบประมาณ  - โรงเรียนขยายโอกาส  - (66,000)
บ้าบัดในโรงเรียนโดยร่วมกับฝ่าย ให้สถานศึกษาท่ีเปิดการเรียน จ้านวน 22 แห่ง ๆ ละ
สาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การสอนในระดับชั นประถมศึกษา 3,000 บาท
ในการน้านักเรียนท่ีเป็นผู้เสพเข้า ปีท่ี 1 ถึงชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
บ้าบัดรักษา เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัย

3.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ยาเสพติด
ให้ความร่วมมือโครงการ 1 ต้ารวจ 2. พัฒนาทักษะชีวิต
1 โรงเรียน เพ่ือด้าเนินการ เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไข นักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดทั งในและนอกสถานศึกษา  - นิเทศ ติดตามการด้าเนินงาน  - โรงเรียนในสังกัด  -  (5,000)

3.3 สพป. ด้าเนินกิจกรรมโครงการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน จ้านวน 117 แห่ง
บ้านหลังเรียนในสถานศึกษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทาง และส่งเสริมประยุกต์ใช้องค์ความรู้
สร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Executive Function : EF
จิตอาสาบ้าเพ็ญ ประโยชน์ดนตรี 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้  - โรงเรียนในสังกัด 
กีฬา สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ (ไม่ใช้งบประมาณ)

3.4 สนับสนุนกิจกรรม เรียนรู้โดยบูรณาการ  - นักเรียนร้อยละ 95
TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น ในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE และการแก้ไขปัญหา
และขับเคล่ือนกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน ภัยคุกคามทุกรุปแบบ
 (YOUTH Counselor : YC)
อย่างเป็นรูปธรรม

3.5 ก้ากับ ติดตาม การด้าเนินงาน

ตามแผนการด้าเนินงาน และรายงานผล

การด้าเนินงาน และผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

2. ร้อยละของครู บุคลากร 80  - สร้างความตระหนัก ความรู้ กิจกรรม  - โรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทางการศึกษา ด้าเนินการตาม ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา  - แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จ้านวน 117 แห่ง  (นางสาววิลาสินี ธินิศิริ)
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานกรณ์ จัดท้าแผนภัยพิบัติ และ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ความเส่ียง และด้าเนินการตามแนวทาง ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ ในการจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคาม  - ครูและบุคลากรทาง  - ครูร้อยละ 80
และโรคอุบัติซ ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ ทุกรูปแบบให้สามารถปรับตัวต่อ การศึกษา ศึกษาแนวทาง  - บุคลากรใน 
 (New Normal) โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ ้า จัดการภันภิบัติ ภัยคุกคาม สพป. นครปฐม เขต 2

รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทุกรุปแบบ   ร้อยละ 80 ด้าเนินการ
ตามแนวทางการจัดการ
ภัยทุกรูปแบบ

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 1 โครงการท่ี 1

โครงการปลอดภัยในสถานศึกษา
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี 80  - ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรม  - โรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แผน/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  - แจ้งสถานศึกษาในสังกัด จ้านวน 117 แห่ง  (นางสาววิลาสินี ธินิศิริ)
ในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคาม ท่ีน้าไปสู่ Digital Life & Learning จัดท้าแผนภัยพิบัติ และ
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และ รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอน ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
โรคอุบัติซ ้า รองรับวิถีชีวิตใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

( (NEW Normal) เพ่ือความปลอดภัย เม่ือต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ ้ารองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
เช่น โรงเรียนสีขาว

4. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา 80 1. ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม 3. โครงการส่งเสริมสมรรถนะ  - โรงเรียนในสังกัด  - 5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจัด และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ ครูผู้สอนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ จ้านวน 117 แห่ง และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (นางสุทธิ รัตน์ นาคราช )
สามารถน้าความรู้ไปถ่ายทอด มีความปลอดภัย มีความอบอุ่น กิจกรรม
สู่ผู้เรียนได้ และมีความสุขในสถานศึกษา เช่น 1. ประชุมวางแผนก้าหนดเกณฑ์

การจัดท้ายูทูป การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การประเมิน Best Practice
การจัดประกวดบทเรียนออนไลน์ 2. คัดเลือก Best Practice
เร่ืองความปลอดภัย ภัยพิบัติ ภัยคุกคาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา

และมีการส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทักษะชีวิต
2. เสริมสร้างแนวทางการป้องกัน 3. ประชุมถอดบทเรียนเพ่ือแลกเปล่ียน

และแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ เรียนรู้แนวทางจัดกิจกรรมเพศวิถี
ได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคาม ศึกษา/ทักษะชีวิต
ทางไซเบอร์ การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม 4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม

โครงการปลอดภัยในสถานศึกษา

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 1 โครงการท่ี 1
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

พฤติกรรมกล่ันแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) การถอดบทเรียน
ความรุนแรงในสถานศึกษา 5. สรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน

การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด ด้านการจัดกิจกรรมฯ
โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย

กิจกรรม  - โรงเรียนในสังกัด กลุ่มนิเทศ ติดตาม
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ้านวน 117 โรงเรียน และประเมินผลการจัดการศึกษา

2.การจัดหน่วยการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning 
4. นิเทศ ติดตาม

จ านวน 3 โครงการ 12,000 76,000

ในศตวรรษท่ี 21

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 3 โครงการท่ี 2

โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลง

รวมงบประมาณ กลยุทธ์ท่ี 1
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กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเพ่ือการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย  1. ผู้เรียนทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความเป็นเลิศ 100 1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ ปฏิทินการด าเนินงาน 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน  - โรงเรียนในสังกัด และประเมินผลการจัดการศึกษา

ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็น 2. แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือน พัฒนาสู่การเป็นห้องเรียนอนาคต จ านวน 117 แห่ง  (นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน)

ในศตวรรษท่ี 21 ได้รับการส่งเสริม ห้องเรียนอนาคต (Future Classroom 2. ส่งเสริมการจัดโครงการ
สนับสนุน ให้ได้รับการศึกษา Model) สู่การปฏิบัติ โรงเรียนรักษาศีล 5
เต็มตามศักยภาพ 3. ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทาง 3. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ

ในการขับเคล่ือนห้องเรียนอนาคต ภายในสถานศึกษา
Future Classroom Mode 4. ส่งเสริมกิจกรรมนิเทศภายใน

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 5. ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านออก

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน เขียนได้
ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลง 6. ส่งเสริมการพัมนาส่ือนวัตกรรม

ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบการเรียนรู้ และการมี

4. ขับเคล่ือนห้องเรียนอนาคต ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
Future Classroom Mode 7. นิเทศ ติดตาม
สู่การปฏิบัติผ่านนโยบายของ
สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แก่

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 3 โครงการท่ี 2 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4.1 โรงเรียนรักษาศีล 5 
สร้างคนดีสู่สังคม

4.2 การปฏิบัติงานตามข้อตกลง
การพัฒนางาน (PA)

4.3 การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

4.4 การนิเทศภายในสถานศึกษา
4.5 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21
5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
และมีทักษะความรู้ท่ีสอดคล้อง
กับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
6. รายงาน และสะท้อนผล
การด าเนินงาน
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. ร้อยละของสถานศึกษา 10 1. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน 1. โครงการส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัด 30,000  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ท่ีมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่ ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ความเป็นเลิศทางวิชาการ จ านวน 117 แห่ง  (นางสุพิชฌาย์ แป้งทา)
เวทีการแข่งขัน ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และ

และด้านคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
2. ประชาสัมพันธ์การสอบของ กิจกรรม
สสวท. 1. พัฒนาศักยภาพ
3. จัดท าปฏิทินการสอบของ ด้านวิทยาศาสตร์ และ
สสวท. และการสอบต่าง ๆ คณิตศาสตร์
4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ท่ีมีศักยภาพส าหรับเวทีการแข่งขันฯ ด าเนินงาน และวางแผน
ด้านต่าง ๆ จัดท าโครงการฯ จ านวน 

 1 คร้ัง
 - วิทยากร จ านวน 1 คน
 - คณะกรรมการฯ 

จ านวน 10 คน
1.2 อบรมครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ผ่านระบบ
ออนไลน์ จ านวน 1 คร้ัง
 - วิทยากร จ านวน 1 คน
 - ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จ านวน 120 คน
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. จัดแข่งขันประกวด
โครงงานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้าน
คณิตศาสตร์ จ านวน 1 คร้ัง

2.1 ประกวดแข่งขัน จ านวน 

 1 คร้ัง
2.2 เงินรางวัล จ านวน 8 รางวัล

 - รางวัลท่ี 1 จ านวน 1 รางวัล 

รางวัลละ 5,000 บาท
 - รางวัลท่ี 2 จ านวน 1 รางวัล 

รางวัลละ 3,000 บาท
 - รางวัลท่ี 2 จ านวน 1 รางวัล 

รางวัลละ 2,000 บาท
 - รางวัลท่ี 2 จ านวน 5 รางวัล 

รางวัลละ 500 บาท
2.3 ค่าจัดท าเกียรติบัตร

จ านวน 8 รางวัล
2.4 ติดตตามจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศโรงเรียนท่ีมีศักยภาพ

ส าหรับเวทีการแข่งขันฯ
ด้านต่าง ๆ

จ านวน 1 โครงการ 30,000 0รวมกลยุทธ์ท่ี 2
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กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
เป้าหมาย 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

มีความพร้อมท้ังทางด้านวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัย 100 1. วางแผนพัฒนาและให้ความรู้ 1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  - 5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา ครูปฐมวัยเก่ียวกับการพัฒนางาน ประเทศไทย และประเมินผลการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ในหน้าท่ี กิจกรรม  (นายสุภัค  แฝงเพ็ชร)
2. จัดประชุมครูปฐมวัยผ่านระบบ 1. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน  - ครูปฐมวัยรุ่นท่ี 1-9 ท่ีเข้าร่วม
ออนไลน์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โครงการ จ านวน 117 โรงเรียน
3. นิเทศ ติดตามการพัฒนางาน 2. จัดกิจกรรมรับตราพระราชทาน
และการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
5. สรุปผลและพัฒนาต่อยอด กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม
6. ส่งเสริม ชมเชย ให้รางวัล 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง และประเมินผลการจัดการศึกษา

แก่ครูปฐมวัยท่ีมีผลการพัฒนา 2. พัฒนารูปแบบการประเมินพัฒนาการ  (นางสาวบุญสุพร เพ็งทา)
ในระดับดี 3. นิเทศ ติดตาม

4. ส่งเสริมการประกวดส่ือ นวัตกรรม
และการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 6 โครงการท่ี 10

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

แบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. ร้อยละของผู้เรียนมี 100 1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียน 2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 68,300  - กลุ่มนิเทศ ติดตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือช้ีแจงนโยบายและแนวทาง ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลง และประเมินผลการจัดการศึกษา

ระดับดีข้ึนไป การด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21  (นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน)

อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา กิจกรรม
2. ผู้บริหารโรงเรียน แต่งต้ัง 1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  - คู่มือการด าเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และคู่มือการวัดและประเมินผล
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 2. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ต้นฉบับ จ านวน 2 เล่ม
ประกอบด้วย กรรมการสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย  - ส่ือประชาสัมพันธ์ 
ข้ันพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน 3. ส่งเสริมและการจัดการเรียนรู้  จ านวน 1 ชุด

แบบ Active Learning 
ครูวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ ท่ีส่งเวสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21
ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3.1 ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ
ครูประจ าช้ัน ผู้ปกครอง แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  - ประชุมผ่านระบบออนไลน์
เพ่ือด าเนินการ ดังน้ี  (Active Learnning) ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1 คร้ัง 13 คน

2.1 ทบทวนหรือก าหนด 3.2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ขอบเขตของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
8 ประการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 4.1 ประเมินพัฒนาการปฐมวัย

2.2 วางแผนการปฏิบัติการ 4.2 จัดท ารายงานผล  - ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 1 เล่ม

ประจ าปีและก าหนดปฏิทิน การประเมินพัฒนาการปฐมวัย
ด าเนินการ โดยมีแนวด าเนินการ 4.3 ประกวด Best Practice  - ประชุมคัดเลือกฯ จ านวน 1 คร้ัง

4 ลักษณะ ดังน้ี 15 คน
1) บูรณาการคุณลักษณะ 5.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาส่ือ  - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ 

อันพึงประสงค์ขในกลุ่มสาระ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการ จ านวน 15 คร้ัง
การเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง จัดการเรียนรู้ครอบคลุม ด้านทักษะ
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เป้าหมาย
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2) ปลูกฝังคุณลักษณะ คุณลักษณะความสามารถ 
อันพึงประสงค์สอดแทรกใน ตามบริบทของโรงเรียน 
กิจวัตรประจ าวัน 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

3) สอดแทรกคุณลักษณะ ตามแนวทาง PISA 
อันพึงประสงค์ในกิจกรรม 6.1 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  - ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ 
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน จ านวน 2 คร้ัง

4) จัดโครงการเพ่ือพัฒนา ในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ PISA 2022 และส่งเสริม
3. สถานศึกษาด าเนินการตามแผน การใช้ข้อสอบ PISA Style
ท่ีวางไว้ ตามแนวทางดังน้ี online testing

3.1 บูรณาการคุณลักษณะ 6.2 จัดท าคู่มือการพัฒนา
อันพึงประสงค์ในกลุ่มสาระ สมรรถนะการอ่านข้ันสูง  - ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 1 เล่ม

การเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง (ครูผู้สอน ตามแนวทาง PISA 2022
พิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7. ประกวดส่ือ นวัตกรรม
ในแต่ละข้อว่าตรงกับตัวช้ีวัดใด การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ  - ประชุมคัดเลือกฯ จ านวน 4 คร้ัง

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วน า แห่งศตวรรษท่ี 21  15 คน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ข้อท่ีตรงหรือสอดคล้องกับสาระ ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้
การเรียนรู้น้ัน ๆ มาบูรณาการ    8.1 อบรม สร้างความรู้  - อบรมฯ จ านวน 117
และออกแบบการจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี  โรงเรียน

3.2 ปลูกฝังคุณลักษณะ ดิจิทัลให้กับครูผู้สอน
อันพึงประสงค์ (โดยสอดแทรก
ในกิจวัตรประจ าวัน/กิจกรรม
ของนักเรียน เช่น กิจกรรม
เคารพธงชาติ การปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียน การท าความเคารพ)

99 



เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3.3 สอดแทรกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3.4 จัดโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เช่น จัดกิจกรรมเก่ียวกับวันส าคัญ
ทางศาสนา
4. ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูวิชาการ/
ครูท่ีได้รับมอบหมาย ด าเนินการนิเทศ

ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

โดยใช้เคร่ืองมือนิเทศ เช่น แบบสังเกต

บันทึกพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานต้นสังกัด
6. น าผลจากการนิเทศฯ มาปรับปรุง
แก้ไข แล้วน าไปใช้ในภาคเรียนต่อไป

3. ร้อยละความส าเร็จของ 100 1. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม
การด าเนินโครงการพัฒนา ปฏิทินการด าเนินงาน 1. ประชุมออนไลน์เพ่ือสร้างความเข้าใจ  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง และประเมินผลการจัดการศึกษา

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง 2. แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือน 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  (นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน)

สมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนอง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3. นิเทศ ติดตาม
การเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 4..ประกวดผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 3 โครงการท่ี 2
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3. คัดเลือกโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
10 โรงเรียน ในการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)
4. ประชุมช้ีแจง ส่ือสารแนวทาง
การพัฒนาตามโครงการฯ
5. ส่งเสริมให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีการพัฒนาศักยภาพครูในเร่ือง
การพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้

ส่ือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทพ้ืนท่ี
และผู้เรียนสู่ระดับห้องเรียน รวมถึง
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
6. จัดประกวดส่ือ นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียน
ในกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง
8. สะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน
เพ่ือการพัฒนา
9. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ
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4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ 40 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 3. โครงการทดสอบทางการศึกษา  - จ านวนโรงเรียนตามความสมัตรใจ  - 324,820 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน เก่ียวกับผลการทดสอบในระดับ ข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) ช้ันประถมศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษา

 (O-NET) โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี สังกัดและ ปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (นางสาวเกริน ช้อยเครือ)
4.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ประเทศ ของปีท่ีผ่านมา กิจกรรม

1) วิชาภาษาไทย 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 1. ประชุมคณะกรรมการ 1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ 
2) วิชาภาษาอังกฤษ ของครูผู้น าชุมชนวิชาชีพ ระดับศูนย์สอบ จ านวน 1 คร้ัง 15 คน
3) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนท่ี โดยการสร้าง 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2.1 ประชุม จ านวน 1 คร้ัง
4) วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกเพ่ือทบทวนมาตรฐาน หัวหน้าสนามสอบและ  - ผู้บริหารและครู บุคลากร

4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ตัวแทนศูนย์สอบและ ทางการศึกษา จ านวน 80 คน
1) วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ กรรมการกลาง
2) วิชาภาษาอังกฤษ เน้นการทดสอบด้วยข้อสอบปรนัย 3. ด าเนินการจัดสอบ 3.1 ค่าสนามสอบ จ านวน 23 สนาม

3) วิชาคณิตศาสตร์ และอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ 4. คณะกรรมการออกตรวจ 4.1 คณะกรรมการตรวจศูนย์สอบฯ

4) วิชาวิทยาศาสตร์ การวัดสมรรถนะและทักษะ ศูนย์สอบฯ จ านวน 10 คน
3. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ 5.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน 1 คร้ัง

การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ข้อมูล  - ศึกษานิเทศก์ จ านวน 15 คน

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 6. ประชุมถอดบทเรียน และการน าผล 6.1 ประชุมถอดบทเรียน จ านวน 1 คร้ัง

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ  - ศึกษานิเทศก์ จ านวน 15 คน

และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย การศึกษา
ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้
โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
เน้นการประเมินท่ีหลากหลาย

(งบประมาณ สทศ.)
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4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษไทย
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
และมัธยมศึกษาปีท่ี 3
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดและ
ประเมินเพ่ือการเรียนรู้
 (Assessment for Learning)
ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย สู่การวัดผล
ในช้ันเรียน
6. พัฒนานวัตกรรมการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
และผลลัพธ์การเรียนรู้
7. ให้บริการส่ือสารสนเทศ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ีได้จาก
การด าเนินการร่วมกันของเครือข่าย
ครูผู้น าชุมชนวิชาชีพระดับเขตพ้ืนท่ี
8. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนา
น ากระบวนการจัดการเรียนรู้
และนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สู่ช้ันเรียนของตน
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9. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าผลการนิเทศ
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
10. สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพ่ือการพัฒนา
11. รายงานผลการด าเนินงาน

5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษ 90 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ในระดับช้ันประถมศึกษาและ สารสนเทศเก่ียวกับผลการทดสอบ 1. จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง และประเมินผลการจัดการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ ของครูภาษาอังกฤษท่ีเข้าสอบ 2. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้  (นางสาวบุญสุพร เพ็งทา)
การพัฒนาและยกระดับความรู้ ปีท่ีผ่านมา 3. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ใช้ระดับการพัฒนา 2. จัดท าแผนงาน/โครงการ/ 4. สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ กิจกรรม/ปฏิทินการด าเนินงาน
ท่ีก าหนด 3. แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือน

การประชุมเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ
ครูภาษาอังกฤษ
4. จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู
ผู้สอนภาษาอังกฤษ
5. จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษา
อังกฤษ ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนต้น เพ่ือให้ได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

แบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 6 โครงการท่ี 10
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
 (เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ
ท่ีมีประสบการณ์ในการเข้าสอน
ได้แนะน า พูดคุยแนวทางของ
ข้อสอบท่ีใช้สอบ การเตรียมตัวสอบ
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ
ในการสอน)
6. จัดท าคู่มือการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
7. ส่งเสริมให้ครูเครือข่าย
ภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
8. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ของครูภาษาอังกฤษ
9. สะท้อนผลการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพ่ือการพัฒนา
10. รายงานผลการด าเนินงาน
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอน 100 1. ศึกษาแนวทางการด าเนินการ กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าใช้ระบบ PISA STYLE 1.จัดท าคู่มือการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 22 โรงเรียน และประเมินผลการจัดการศึกษา

ได้รับการเตรียมความพร้อม ONLINE TESTING แบบฝึกหัด การสอบ PISA  (นายสุภัค  แฝงเพ็ชร)
 (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง 2. ประชุมสร้างความเข้าใจออนไลน์
และวิทยาศาสตร์) ในการประเมิน การประเมิน PISA และวิเคราะห์ 3. นิเทศ ติดตาม
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA) ข้อสอบ PISA

2. จัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ปฏิทินการด าเนินงาน
3. แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือน
การเข้าใช้แบบทดสอบในระบบ
PISA STYLE ONLINE TESTION
4. ด าเนินงานตามปฏิทินท่ีวางไว้

4.1 จัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
PISA 2022 และส่งเสริมการใช้
ข้อสอบ PISA Style online testing

4.2 จัดท าคู่มือการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านข้ันสูงตามแนวทาง
PISA 2022 

4.3 ส่งเสริมสถานศึกษาท่ีเปิดสอน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
น านักเรียนเข้าใช้ระบบ PISA
STYLE ONLINE TESTING
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมิน PISA

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 3 โครงการท่ี 2 
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์
การคิดข้ันสูงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

เช่ือมโยงสู่อาชีพ และการมีงานท า
มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

4.5 นิเทศ ติดตามการจัด
การเรียนรู้และการเข้าใช้ระบบ
PISA STYLE ONLINE TESTING
และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมิน PISA
ท่ีส านักทดสอบทางการศึกษาเผยแพร่
และให้บริการ
5. สะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน
เพ่ือการพัฒนา
6. รายงานผลการด าเนินงาน
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

7. ร้อยละของสถานศึกษา 100 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัด กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนตามแนวพหุปัญญา 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 โรงเรียน และประเมินผลการจัดการศึกษา

ตามพหุปัญญา ท้ัง 8 ด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา จัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพหุปัญญา  (นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน)

 (Linguistic Intelligence) 2. นิเทศ ติดตาม
ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical

Intelligence) ปัญญาด้านร่างกาย
และการเคล่ือนไหว (Bodily
Kinesthetic Intelligence)
ปัญญาด้านดนตรี (Musical
Intelligence) ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์

 (Interpersonal Intelligence)
และปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
(Intrapersonal Intelligence)
และปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา
 (Naturalist Intelligence)
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนตามแนวพหุปัญญา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการ/กิจกรรม

รวมถึงการจัดห้องเรียนพิเศษประเภทต่างๆ

เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของ
ผู้มีความสามารถพิเศษ 8 ด้าน
ตามทฤษฎีพหุปัญญา

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 3 โครงการท่ี 2 
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3. แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือน
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีพหุปัญญาสถานศึกษาในสังกัด

สพป.นครปฐม เขต 2
4. ประชุมคณะท างานขับเคล่ือน
การด าเนินงาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการจัด
การเรียนการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญา

6. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามพหุปัญญา
7. ส่งเสริมให้ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ตามทฤษฎีพหุปัญญาให้กับผู้เรียน
ในทุกระดับช้ัน
8. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน
การสอนตามพหุปัญญา
9. สะท้อนผลการด าเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

8. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับ 10 1. ศึกษาแนวทางการคัดกรองนักเรียน กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม
การคัดกรองเพ่ือพัฒนา "แววความสามารถพิเศษ" จ าแนก 1. จัดท าคู่มือคัดกรองความสามารถ  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 โรงเรียน และประเมินผลการจัดการศึกษา

พหุปัญญารายบุคคล ตามระดับช้ัน (ป.3 - ป.6 และ ทางพหุปัญญา  (นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน)

ม.1 - ม.3) 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาคัดกรองความสามารถ

2. แต่งต้ังคณะท างาน ทางพหุปัญญา
3. ประชุมช้ีแจงการคัดกรอง
ส ารวจแววความสามารถพิเศษ
ของนักเรียน
4. ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด
คัดกรองนักเรียนท่ีมีแววความสามารถ

พิเศษ
5. นิเทศ ติดตาม สถานศึกษา
ในสังกัดคัดกรองนักเรียนท่ีมีแวว
ความสามารถพิเศษ
6. รายงาน และสะท้อนผลการด าเนินงาน

9. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 5 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 4. โครงการยกระดับคุณภาพ  - จ านวนโรงเรียนตามความสมัครใจ  - 19,750 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ เก่ียวกับผู้เรียน ครูและข้อมูล ผู้เรียนจากการประเมิน และประเมินผลการจัดการศึกษา

ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ ด้านการจัดการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน (NT)  (นางสาวนาฎลดา ภู่ประเสริฐ)
 (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3
ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป ของครูผู้น าชุมชนวิชาชีพระดับเขตพ้ืนท่ี และการประเมิน
มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ร่วมกัน โดยการทบทวนมาตรฐาน ความสามารถด้านการอ่าน
ท่ีผ่านมา การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ของผู้เรียน (RT)

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลง

ในศตวรรษท่ี 21

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 3 โครงการท่ี 2 
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

9.1 ด้านภาษาไทย 3. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1
9.2 ด้านคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กิจกรรม
โดยด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ 1. บริหารจัดการสอบท้ังระบบ
ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ 1.1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ
โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ จ านวน 1 คร้ัง
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้  - ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ 

4. พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จ านวน 15 คน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความสามารถ 1.2 จัดสรรงบประมาณในการบริหาร 1.2.1 นักเรียนช้ัน ป.1 จ านวน 240 คน

ด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถ จัดสอบให้โรงเรียนตามพระราชด าริ 1.2.2 นักเรียนช้ัน ป.3 จ านวน 240 คน

ด้านภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
5. ให้บริการส่ือสารสนเทศ 2. จัดท าสารสนเทศเพ่ือรายงานผล  
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีได้จากเครือข่าย การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ครูผู้น าชุมชนวิชาชีพระดับเขตพ้ืนท่ี 2.1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างาน 2.1.1 ประชุมคณะท างานฯ
6. ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนา การจัดท าสารสนเทศฯ จ านวน 1 คร้ัง
น ากระบวนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม  - ศึกษานิเทศก์ จ านวน 15 คน

ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ช้ันเรียนของตน 2.2 จัดท าสารสนเทศรายงานผล 2.2.1 ค่าจัดท าเอกสารสารสนเทศ

7. นิเทศ ติดตามและประเมินผล การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ต้นฉบับ จ านวน 1 เล่ม
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือน าผลการนิเทศ
มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

10. ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการอบรม 80 1. ส ารวจข้อมูลข้าราชการครูและ กิจกรรม  -  - กลุ่มพัฒนาครู
น าความรู้ท่ีได้รับการพัฒนา บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับ  - จัดท าข้อมูลข้าราชการครู  - มีข้อมูลข้าราชการครูและ และบุคลากรทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน การอบรม/พัฒนา และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ท่ีผ่าน  (นางเสาวภา คนเท่ียง)

2. อบรม/พัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ ท่ีผ่านการอบรม/พัฒนา การอบรม/พัฒนา จ าแนกตาม
ความช านาญในการจัดการเรียนการสอน ทักษะความรู้ ความช านาญ ประเภทของหลักสูตร
มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ ในการจัดการเรียนการสอน
สมรรถนะของครูยุคใหม่ จ าแนกตาม จ าแนกตามประเภทหลักสูตร
ประเภทของหลักสูตรการอบรม /พัฒนา

จ านวน 8 หลักสูตร ดังน้ี
 1) ด้านหลักสูตร
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน
 3) ด้านการวัดผล ประเมินผล
 4) ด้านการใช้ส่ือ/เทคโนโลยี
 5) ด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
 6) ด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู
 7) ด้านทักษะภาษาเพ่ือการส่ือสาร
 8) การพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

3. พัฒนาสมรรถนะและทักษะในสังคม 5. โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง 116,500  - กลุ่มพัฒนาครู
ยุคชีวิตวิถีใหม่ มีแรงจูงใจในความเป็นครู ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
มืออาชีพ มีการวางแผนและสร้างวินัย เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ  (นางเสาวภา คนเท่ียง)
ด้นการเงินและการออม กิจกรรม

1. อบรมพัฒนาทักษะและความรู้ 1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ  (20,000)  -
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คร้ัง 10 คน
ในการปฏิบัติงาน 1.2 อบรมพัฒนาออนไอน์

จ านวน 1 คร้ัง 15 คน
1.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ทุกคน

2. อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 2.1 ประชุมคณะกรรมการฯ  (34,000)
เพ่ือการส่ือสาร จ านวน 1 คร้ัง 10 คน

2.2 อบรมพัฒนาออนไลน์
จ านวน 1 คร้ัง 15 คน
2.3 ครูและบุคลการทางการศึกษา

ในสังกัด จ านวน 120 คน
3. อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครู 3.1 ประชุมคณะกรรมการฯ (20,000)
วิถีใหม่ใส่ใจคุณภาพ จ านวน 1 คร้ัง 8 คน

3.2 อบรมพัฒนาออนไอน์
จ านวน 1 คร้ัง 15 คน
3.3 ครูผู้ช่วย จ านวน 160คน

4. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 4.1 ปฐมนิเทศ จ านวน 5 คร้ัง (42,500)
ในหน้าท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษา 4.2 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 60 คน

ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 4.3 คณะกรรมการประเมินฯ จ านวน 2 วัน
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 5.1 ประชุมคณะกรรมการฯ
พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 คร้ัง 7 คน
สพป.นครปฐม เขต 2 5.2 ศึกษาดูงาน/อบรมสัมมนา

จ านวน 2 วัน 140 คน
6. สร้างวินัยด้านการเงินและการออม 6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

1) แต่งต้ังคณะท างานก าหนดหลักสูตร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

2) อบรมครูในสังกัดผ่านระบบออนไลน์ ทุกคน
3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเงิน

และการออมตามหลักสูตรท่ีก าหนด

11. ร้อยละของข้าราชการครู 100 1. จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 6. โครงการให้ข้าราชการครู 33,300 39,600 กลุ่มบริหารงานบุคคล
และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และบุคลากรทางการศึกษา  (นายสมชาย เขม้นงาน)
มีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ และบริบทของสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ
สูงข้ึน ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

2. ประเมินผลการพัฒนางาน ก.ค.ศ. ก าหนด
ตามข้อตกลง กิจกรรม
3. น าผลการประเมินการพัฒนางาน 1. ประชุมคณะกรรมการ 1.1 คณะกรรมการประเมินผล (33,300) (18,500)
ตามข้อตกลงไปใช้ในการบริหารงาน กล่ันกรองฯ เพ่ือตรวจสอบ การปฏิบัติงาน (ด้านท่ี 3)
บุคคล เช่น ขอรับการประเมินเพ่ือให้มี เอกสารผลงานของข้าราชการครู จ านวน 6 คน
หรือเล่ือนวิทยฐานะ ใช้เป็นผลการประเมิน และบุคลากรทางการศึกษา 1.2 ประชุมประเมินผลฯ
ต าแหน่งและวิทยฐานะ เพ่ือด ารงไว้ ต าแหน่ง ครู เพ่ือมีและ (ด้านท่ี 3) จ านวน 10 คร้ัง
ซ่ึงความรู้ ความสามารถ ความช านาญการ เล่ือนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ 1.3 ข้าราชการครูและบุคลากร
หรือความเช่ียวชาญในต าแหน่ง ว 17/2552 ทางการศึกษาท่ีย่ืนค าขอ 
และใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน รับการประเมินฯ จ านวน 10 ราย

 (รอจัดสรรงบประมาณ)

 (รอจัดสรรงบประมาณ)
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ประชุมคณะกรรมการ 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (21,100)
ในการปฏิบัติงาน ในการพิจารณา กล่ันกรองฯ เพ่ือตรวจสอบ เอกสารผลงานฯ จ านวน 6 คน
เล่ือนเงินเดือน เอกสารผลงานของข้าราชการครู 2.2 ประชุมประเมินผลฯ

และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คร้ัง
ต าแหน่ง ครู เพ่ือมีและ 2.3 ข้าราชการครูและบุคลากร
เล่ือนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ทางการศึกษาท่ีย่ืนค าขอ 
ว 21/2560 รับการประเมินฯ จ านวน 20 ราย

จ านวน 6 โครงการ 218,100 389,170รวมกลยุทธ์ท่ี 3
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กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา
เป้าหมาย  1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย

2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
3. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
4. เด็กกลุ่มเส่ียงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัย 100 1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 1. โครงการประชากรวัยเรียน  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง 10,000  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อายุ 3-5 ปี ต่อประชากร ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพให้แก่ ได้รับสิทธิและโอกาส  - ประชากรวัยเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการ (นางสาวณัฏฐนันท์ บุญโพธ์ิแก้ว)

กลุ่มอายุ 3-5 ปี เข้ารับการศึกษา ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างต่อเน่ือง ทางการศึกษาเท่าทียมกัน ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ระดับปฐมวัย อย่างท่ัวถึง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถ จนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง
มีคุณภาพ และเสมอภาค ของผู้เรียน ความถนัดและศักยภาพ และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ น

ของแต่ละบุคคล วางรากฐาน กิจกรรม
การศึกษาเพ่ืออาชีพ 1. ประชุมคณะกรรมการ
2. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยี รับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
ดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา การศึกษา 

2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ประชากรวัยเรียน
3. ประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียน
4. ติดตามการรับนักเรียน
และติดตามดูแลช่วยเหลือ

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. ร้อยละของนักเรียนระดับ 100 1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา กิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษา อายุ 6-11 ปี ระดับประถมศึกษาอย่างเสมอภาค  - ด าเนินการตามโครงการ  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง (นางสาวณัฏฐนันท์ บุญโพธ์ิแก้ว)

เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ โดยการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม ประชากรวัยเรียน ได้รับสิทธิและ  - ประชากรวัยเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการ

อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและ และช่วยเหลือประชากร โอกาสทางการศึกษษอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับโอกาสทางการศึกษา
เสมอภาค อายุ (6-11ปี) ทุกคน จนจบการศึกษาภาคบังคับ และ อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง

2. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
ดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 เพ่ือรณรงค์
การเข้าเรียน
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ประชากรวัยเรียน 
4. ก ากับ ติดตามการรับนักเรียน

ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
การรับนักเรียน
5. รายงานการรับนักเรียน
ในระบบการรับนักเรียน
2. โครงการส่งเสริมการจัด  - ครอบครัวฯ ได้รับการตรวจสอบ 18,000  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การศึกษาขั นพื นฐาน โดยครอบครัว และประเมินจากคณะกรรมการ (นางกรองขวัญ แซ่เฮง)
และศูนย์การเรียน จ านวน 13 ครอบครัว
กิจกรรม
1. ประชุมเพ่ืออนุญาตจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานโดบครอบครัวฯ
2. วัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยครอบครัวฯ

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 4 โครงการท่ี 1
โครงการประชากรวัยเรียน

ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

จนจบการศึกษาภาคบังคับ
และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
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3. ร้อยละอัตราการเข้าเรียน 95 1. สร้างโอกาสและความเสมอภาค กิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษา การเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  - ด าเนินการตามโครงการ  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง (นางสาวณัฏฐนันท์ บุญโพธ์ิแก้ว)

ตอนต้น ท่ีมีคุณภาพให้แก่ประชากรวัยเรียน ประชากรวัยเรียน ได้รับสิทธิและ  - ประชากรวัยเรียนเขตพ้ืนท่ีบริการ

ทุกคนอย่างต่อเน่ือง โดยจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษษอย่างเท่าเทียมกัน ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ตามขีดความสามารถของผู้เรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับ และ อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง
ความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
 วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

2. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยี ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 2. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

ปีการศึกษา 2565 เพ่ือรณรงค์
การเข้าเรียน
3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ประชากรวัยเรียน 
4. ก ากับ ติดตามการรับนักเรียน
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียน

5. รายงานการรับนักเรียนในระบบ

การรับนักเรียน

4. จ านวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ 1. ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา 3. โครงการพัฒนาคุณภาพ 5,000  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงบริการ สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา จัดการศึกษาเรียนรวม (นางกรองขวัญ แซ่เฮง)
ทางการศึกษา และพัฒนา ท่ีเหมาะสม กับประเภทความพิการ กิจกรรม
สมรรถภาพ หรือบริการ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา 1. อบรมพัฒนาคุณภาพ 1.1 อบรมพัฒนาคุณภาพฯ
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม เฉพาะบุคคล (IEP) จัดการศึกษาเรียนรวม ระบบออนไลน์ จ านวน 1 วัน
ตามความจ าเป็น 2. ผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 1.2 โรงเรียนในสังกัดกลุ่มเป้าหมาย

4.1 ผู้พิการ 1,443 คน สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 2. ก ากับ ติดตาม ท่ีจัดการศึกษาเรียนรวม
4.2 ผู้ด้อยโอกาส 10,364 คน ท่ีเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็น

กลยุทธ์ท่ี 4 โครงการท่ี 1
โครงการประชากรวัยเรียน

ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

จนจบการศึกษาภาคบังคับ
และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน

 - บูรณาการงบประมาณ
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3. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ส่ือ

เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษา

ส าหรับคนพิการ การวัดและประเมินผล

ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับ 20 1. นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุน 4. โครงการสนับสนุน  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง  - 53,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน และติดตามการจัดสรร (นางกรองขวัญ แซ่เฮง)
ส าหรับนักเรียนยากจน เพ่ือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

ต่อการด ารงชีวิต และเพ่ิมโอกาส พิเศษแบบมีเง่ือนไข
ทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือ กิจกรรม
นักเรียนท่ียากจนระดับช้ันประถมศึกษา 1. ประชุมคณะกรรมการ
ปีท่ี 1 จนจบการศึกษาภาคบังคับ การคัดกรองนักเรียน
และให้มีโอกาสได้รับการศึกษา 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในระดับท่ีสูงข้ึน ระบบการคัดกรองนักเรียน
2. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 3. นิเทศ ติดตาม และ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างโอกาส ตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงิน
และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 4. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

6. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบ  - สร้างโอกาสและความเสมอภาค กิจกรรม  -  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การศึกษาภาคบังคับตามก าหนด การเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  - จัดท าข้อมูลนักเรียน  - ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด (นางสาวณัฏฐนันท์ บุญโพธ์ิแก้ว)

ระยะเวลาหลักสูตร ท่ีมีคุณภาพให้แก่ประชากรวัยเรียน ท่ีจบการศึกษาระดับช้ัน จ านวน 117 แห่ง
   - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 100 ทุกคนอย่างต่อเน่ือง โดยจัดการศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
   - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 100 ตามขีดความสามารถของผู้เรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

ความถนัดและศักยภาพของ
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แต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษา
เพ่ืออาชีพ

7. ร้อยละของนักเรียน  - ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา กิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ออกกลางคัน ด าเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม  - ด าเนินการตามโครงการ  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง (นางสาวณัฏฐนันท์ บุญโพธ์ิแก้ว)

    - ระดับประถมศึกษา 0 และประสานช่วยเหลือ ประชากร ประชากรวัยเรียน ได้รับสิทธิและ

    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 0 วัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โอกาสทางการศึกษษอย่างเท่าเทียมกัน

ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึง จนจบการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ และได้รับ ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน
การพัฒนาตามศักยภาพของ 1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

แต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
องค์ความรู้ และแนวทาง/วิธีการ/ 2. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

เคร่ืองมือ ท่ีจ าเป็นในการป้องกัน ปีการศึกษา 2565 เพ่ือรณรงค์
นักเรียนออกจากระบบการศึกษา การเข้าเรียน

3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ประชากรวัยเรียน 
4. ก ากับ ติดตามการรับนักเรียน
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียน

5. รายงานการรับนักเรียนในระบบ

การรับนักเรียน

8. ร้อยละของผู้เรียนได้รับ 100 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 5. โครงการสนับสนุน  - 29,294,173 กลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน รายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  (นายปฏิญญา ลาภเจริญวงศ์)

อย่างเพียงพอ และเหมาะสม นักเรียนรายบุคคล DMC ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 2. แจ้งจัดสรรงบประมาณ การศึกษาขั นพื นฐาน

และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 4 โครงการท่ี 1
โครงการประชากรวัยเรียน

ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

จนจบการศึกษาภาคบังคับ
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โดยค านึงถึงความจ าเป็นตาม 3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ กิจกรรม
สภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ สภาพ ให้สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทาง  - จัดสรรงบประมาณ 1. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับ
ทางเศรษฐกิจและท่ีต้ังของ การบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษาและความต้องการ ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ภาคเรียนท่ี 2/2564 ในโรงเรียนปกติ

ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ จ านวน 27,616 คน
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน 2. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ โดยครอบครัว/สถานประกอบการ
การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ จ านวน 13 ครอบครัว 16 คน
นักเรียนและค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อม
ท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน โดยการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

9. ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน 80  - ส่งเสริม สนับสนุนครู กิจกรรม  -  - กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล ให้สามารถใช้เคร่ืองมือในการ  - ติดตาม ตรวจสอบ 1. คณะกรรมการติดตามฯ จ านวน 6 คน ทางไกล เทคโนโลยี
 (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 2. ออกติดตาม ตรวจสอบ จ านวน 10 วัน สารสนเทศและการส่ือสาร
เคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม ผู้เรียน Internet ดาวเทียม อุปกรณ์ 3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  (นางกัญญา อ่ิมใจ)
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ต่อพ่วง และอุปกรณ์ DLTV จ านวน 42 แห่ง

10. ร้อยละของสถานศึกษา 100 1. วางแผนและแต่งต้ังคณะท างาน กิจกรรม กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ให้ได้รับการพัฒนาสู่ห้องเรียน 2. พัฒนาร่างโมเดลห้องเรียนอนาคต 1.จัดท าคู่มือโมเดลห้องเรียน  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง และประเมินผลการจัดการศึกษา

อนาคต ตามแนวทางท่ีก าหนด อนาคต Future Classroom Model อนาคต Future Classroom  (นางสาวบุญสุพร เพ็งทา)
3. น าเสนอโมเดลห้องเรียน Model

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 6 โครงการท่ี 10 

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

แบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อนาคตแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง 2. ประชุมช้ีแจงการจัดการ
แก้ไขเพ่ือความสมบูรณ์ของโมเดล เรียนรู้ท่ีน าสู่ห้องเรียนอนาคต
4. ประกาศใช้โมเดลห้องเรียน แก่สถานศึกษา
อนาคตแก่สถานศึกษาในสังกัด 3. นิเทศ ติดตาม
5. สถานศึกษาน าโมเดลห้องเรียน 4. สรุปผล
อนาคตสู่การปฏิบัติ
6. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการ
ห้องเรียนอนาคตของสถานศึกษา
7. ประเมินผลการด าเนินงาน
ห้องเรียนอนาคต
8. สรุปผล และพัฒนาต่อยอด
9. เสริมแรง ให้ก าลังใจ
มอบรางวัลแก่สถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมินในระดับดีข้ึนไป

11. ร้อยละของสถานศึกษา 100  - ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา กิจกรรม  -  - กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital ในสังกัด ให้สามารถน าเทคโนโลยี  - ติดตาม ตรวจสอบการใช้ระบบ 1. คณะกรรมการติดตามฯ จ านวน 6 คน ทางไกล เทคโนโลยี
Technology) มาใช้เป็นเคร่ืองมือ ดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียน คอมพิวเตอร์ Internet ดาวเทียม 2. ออกติดตาม ตรวจสอบ จ านวน 10 วัน สารสนเทศและการส่ือสาร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ DLTV 3. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  (นางกัญญา อ่ิมใจ)
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จ านวน 42 แห่ง
ประสิทธิภาพ

12. ร้อยละของสถานศึกษา 100  - ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน 6. โครงการพัฒนาระบบ  - 12,500 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มีระบบการดูแลช่วยเหลือ ในสังกัด ด าเนินการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นางสาววิลาสินี ธินิศิริ)
และคุ้มครองนักเรียน และ ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเผชิญเหตุพิเศษ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ และด าเนินงานตามมาตรการต่างๆ นักเรียนและสถานศึกษา
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 - อบรมให้ความรู้ครู และบุคลากร กิจกรรม
ในสถานศึกษา เก่ียวกับข้ันตอน 1. พัฒนาและส่งเสริมระบบ 1.1 ประชุมคัดเลือกสถานศึกษา
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 1 คร้ัง 5 คน
นักเรียน 1.2 จัดประกวดสถานศึกษา
 - จัดท าปฏิทินการด าเนินงานเบ้ืองต้น เพ่ือรับรางวัลระบบดูแล
เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ช่วยเหลือนักเรียน และ
 - จัดท าบัญชีเครือข่ายประสานงาน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา แบบบูรณาการทักษะชีวิต
นครปฐม เขต 2 และแจ้งโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในสังกัด / ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ จ านวน 1 คร้ัง 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1.3 พัฒนานักจิตวิทยา จ านวน 1 คน

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 1.4 ออกเย่ียมบ้านนักเรียน
 - ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมาย
ประกวดแข่งขันระบบการดูแล 1.5 อบรมผู้บริหารสถานศึกษา
ช่วยเหลือนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 คร้ัง

117 โรงเรียน
2. พัฒนาและส่งเสริม 2.1 โรงเรียนในสังกัด
ความประพฤตินักเรียน จ านวน 117 แห่ง
คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิเด็ก
3. ติดตาม ประเมินผล 3.1 โรงเรียนในสังกัด
และสรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 117 แห่ง
ระบบดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน ปี 2565
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

13. ร้อยละของสถานศึกษา 100  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศประชากร กิจกรรม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากร วัยเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง (นางสาวณัฏฐนันท์ บุญโพธ์ิแก้ว)

วัยเรียนและสามารถน ามาใช้ ประชากรวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา

ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ 2565
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จ้านวน 6 โครงการ 33,000 29,359,673

จนจบการศึกษาภาคบังคับ
และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 4 โครงการท่ี 1
โครงการประชากรวัยเรียน

ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา

รวมกลยุทธ์ท่ี 4
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กลยุทธ์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
เป้าหมาย  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เป้าหมายท่ี 4 การศึกษา

ท่ีมีคุณภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

1. ร้อยละของสถานศึกษา 100 1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา 1. โครงการส่งเสริมพัฒนา  - โรงเรียนในสังกัด 6,000  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สามารถจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ จ านวน 117 แห่ง  (นางสุพิชฌาย์ แป้งทา)
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างจิตส านึก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม กิจกรรม
2. จัดประกวดผลงานนวัตกรรม 1. ส่งเสริม สนับสนุน
เก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือพัฒนา สถานศึกษาจัดกิจกรรม
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้ความรู้ความเข้าใจ
3. ประเมินผล สรุปผลจัดเก็บข้อมูล สร้างจิตส านึก เพ่ือพัฒนา
และรายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม
2. จัดประกวดผลงานนวัตกรรม

เก่ียวกับการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
3. ประเมินผล สรุปผล
จัดเก็บข้อมูล และรายงานผล
การด าเนินงาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. ร้อยละของครูท่ีสามารถ 100 1. จัดเก็บข้อมูลการจัดการเรียน กิจกรรม  - โรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จัดการเรียนการสอน การสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. ติดตาม จัดเก็บข้อมูล จ านวน 117 แห่ง  (นางสุพิชฌาย์ แป้งทา)
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน

2. สรุปผลข้อมูล และรายงานผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของครู

2. สรุปผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

3. ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้า 100 1. จัดเก็บข้อมูลของนักเรียน กิจกรรม  - โรงเรียนในสังกัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นมิตรกับ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 1. ติดตาม จัดเก็บข้อมูล จ านวน 117 แห่ง  (นางสุพิชฌาย์ แป้งทา)
ส่ิงแวดล้อม คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรม

2. สรุปผลข้อมูล และรายงานผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ของนักเรียน
2. สรุปผลข้อมูล จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

จ านวน 1 โครงการ 6,000 0

 - บูรณาการงบประมาณ

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 5 โครงการท่ี 1
โครงการส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 5 โครงการท่ี 1
โครงการส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา

รวมกลยุทธ์ท่ี 5
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กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างนวัตกรรมรูปแบบบริหารจัดการท่ีบูรณาการจากการพัฒนางานตามข้อตกลงของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21

2. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท
3. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท
4. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท

เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

1. ร้อยละของ สพป. และ 100 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) 1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 35,400  - กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
สถานศึกษามีระบบบริหาร ของ สพป.และสถานศึกษา จัดท า ระบบการบริหารจัดการศึกษา ทางไกล เทคโนโลยี
จัดการท่ีเป็นดิจิทัล สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการส่ือสาร

และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถ และการส่ือการ (นางกัญญา อ่ิมใจ)
ตอบสนองความต้องท่ีแตกต่าง กิจกรรม
ของนักเรียน และผู้รับบริการ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโปรแกรม 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโปรแกรม

ทุกประเภท รวมท้ังพัฒนาระบบ DMC, EMIS , B-OBEC ผ่านระบบ จ านวน 1 คร้ัง
ฐานข้อมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ ออนไลน์  - เจ้าหน้าท่ีและวิทยากร จ านวน 6 คน

กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนา  - ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 117 คน
จนเกิดเป็นนวัตกรรมท่ีตอบสนอง 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเว็บไซต์ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเว็บไซต์ฯ

ความต้องการท้ังในภาพรวม ส าหรับโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1 คร้ัง
และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถ  - เจ้าหน้าท่ีและวิทยากร จ านวน 6 คน

เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลกลาง  - ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 117 คน
ของหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่าง 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าโปรแกรมฯ

มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ การรับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1 คร้ัง
2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูล  - เจ้าหน้าท่ีและวิทยากร จ านวน 6 คน

สารสนเทศทางการศึกษา  - ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 117 คน
ส าหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เคร่ืองอ่านบัตร 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เคร่ืองอ่านบัตรฯ

ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 1 คร้ัง

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย   1. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ได้อย่างสะดวก  - เจ้าหน้าท่ีและวิทยากร จ านวน 6 คน
3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  - ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 117 คน
มาใช้ในการบริหารจัดการให้มี 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ Appication

ประสิทธิภาพทุกระดับ การใช้ Appication จ านวน 1 คร้ัง
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  - เจ้าหน้าท่ีและวิทยากร จ านวน 6 คน

 - ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 117 คน
6. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ระบบ 6.1 คณะกรรมการติดตามฯ จ านวน 6 คน

คอมพิวเตอร์ Internet ดาวเทียม 6.2 ออกติดตาม ตรวจสอบ จ านวน 10 วัน

อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ DLTV
7. สรุปผล และจัดท าสารสนเทศ 7.1 จัดท าเอกสารต้นฉบับสารสนเทศ
ของ สพป.นครปฐม เขต 2 จ านวน 1 เล่ม
8. จัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการ 3,240,000
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
   - สพป.นครปฐม เขต 2 8.1 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต จ านวน 12 เดือน

   - สถานศึกษาในสังกัด 8.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง

2. สัดส่วนของเวลาของครู 3 : 2 1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล กิจกรรม  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง กลุ่มนิเทศ ติดตาม
ในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษา

ต่องานอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ 2. บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา 2. จัดท าโครงสร้างหลักสูตร  (นางสาวบุญสุพร เพ็งทา)
จากการจัดการเรียนการสอน     เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครูท่ีไม่ใช่ 3. จัดตารางการเรียนรู้

การสอน และบริหารอัตราก าลัง
ในส านักงานทุกระดับ ให้สอดคล้อง
กับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

 - บูรณาการงบประมาณ
กลยุทธ์ท่ี 6 โครงการท่ี 10 

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

แบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน
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กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

3. สนับสนุนการจัดท ามาตรฐาน
ส าหรับโรงเรียนท่ีสามารถด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

4. ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
โดยตรงต่อนักเรียนตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดในมาตรฐานงานหรือเวลา
ท่ีใช้ในภาระงานเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน

โดยตรง
5. ให้สถานศึกษา จัดท าตารางสอน 
ตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การท างานนอก เช่น งานธุรการ

กิจกรรม  - 13,065,816 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. จัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงาน 1.1 โรงเรียนในสังกัด  (นางสาวพชรพร พรชรวิชิต)

ธุรการโรงเรียน จ านวน 117 โรงเรียน
 - จัดหาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี
สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน 
การบัญชีและพัสดุและด้านบริหาร
งานบุคคล เพ่ือลดภาระงานของ
ครูผู้สอน
 - เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 
จ านวน 117 โรง ในอัตราจ้าง
  1) ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (2,960,202)
จ านวน 55 โรง
  2) ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (2,052,000)
จ านวน 62 โรง
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2. จัดสรรค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 23 แห่ง  - (2,744,100)
จ านวน 24 อัตรา
3. จัดสรรค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน 3.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 31 แห่ง  - (1,805,250)
แก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ข้ันวิกฤต จ านวน 31 อัตรา
4. จัดสรรค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 33 แห่ง  - (1,073,700)
จ านวน 33 อัตรา
5. จัดสรรพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 5.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 33 แห่ง  - (1,523,304)
จ านวน 33 อัตรา
6. จัดสรรครูผู้ทรงแผ่นดิน 6.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 3 แห่ง  - (255,000)
จ านวน 3 อัตรา
7. จัดสรรครูวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 อัตรา 7.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 14 แห่ง  - (652,260)
และคณิตศาสตร์ จ านวน 5 อัตรา

3. ร้อยละของ สพป และ 80  - ยกระดับผลการประเมินคุณธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มกฎหมายและคดี
สถานศึกษาในสังกัด และความโปร่งใสในการด าเนินงาน และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม (นางสาววริมน ฟลอเล็ต)
ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต)

บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ กิจกรรม
น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ 1. ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน 1.1 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การเสริมสร้างธรรมภิบาลในส านักงาน สพป.นครปฐม เขต 2 จ านวน 65 คน
และต่อเน่ือง เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

เขต 2 ท่ีรับผิดชอบสู่ความเป็นเขตสุจริต

(รอจัดสรรงบประมาณ)
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งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ จ านวน 1 คร้ัง 15 คน 
ธรรมาภิบาลป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
3. สรุป และรางานผลผ่านระบบ ITA 3.1 รายงานตัวช้ีวัดการประเมิน
สพฐ. ITA จ านวน 10 ตัวช้ีวัด

4. ร้อยละของโครงการของ 100 1. พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจ 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 285,800  - กลุ่มนโยบายและแผน
สพป. ท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ด้านการวางแผน การเช่ือมโยงนโยบาย แผนปฏิบัติการประจ าปี (นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด)
ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระดับต่าง ๆ สู่การปฏิบัติให้แก่บุคลากร งบประมาณ พ.ศ. 2566

ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 กิจกรรม
สถานศึกษา และผู้เก่ียวข้อง 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานฯ

2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ คณะท างานจัดท าร่างแผน จ านวน 1 คร้ัง 
เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายตามความต้องการ ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  - วิทยากร จ านวน 2 คน
จ าเป็น ตามบริบท โดยผ่านกระบวนการ พ.ศ. 2565  - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 62 คน

ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และความ 1.2 ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ

สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประจ าปีฯ จ านวน 2 คร้ัง
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ ของ  - ผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 18 คน

2. จัดท าต้นฉบับและส าเนา 2.1 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีฯ จ านวน 30 เล่ม
งบประมาณ พ.ศ. 2565
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ผู้รับผิดชอบ

3. ประชุมคณะท างานทบทวน 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ทบทวนแผนฯ จ านวน 1 คร้ัง 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  - ผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 2

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน
18 คน

4. ถ่ายทอดตัวช้ีวัดตามแผน 4.1 ประชุมคณะท างานจัดท า
ปฏิบัติการประจ าปี สู่สถานศึกษา คู่มือการถ่ายทอดตัวช้ีวัด 

จ านวน 2 คร้ัง/คร้ังละ 15 คน
5. การทบทวนแผนพัฒนา 5.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
การจัดการศึกษา และแผน ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 117 
ปฏิบัติการประจ าปีของ โรงเรียน ผ่านทางออนไลน์
สถานศึกษา
6. ติดตาม และประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 58,000  - กลุ่มพัฒนาครู
ข้าราชการครูและบุคลากร และบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาดีเด่น ประจ าปี (นางเสาวภา คนเท่ียง)
งบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม
1. คัดเลือกข้าราชการครูและ  - ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จ านวน 1 คร้ัง 10 คน
ประจ าปี 2565  - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก

จ านวน 1 คร้ัง 85 คน
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2. ประชุมการคัดเลือกผู้มีผลงาน  - ประชุมฯ จ านวน 1 คร้ัง 
ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์เพ่ือรับรางวัล  10 คน
ทรงคุณค่า OBEC AWARDS
3. ประชุมคณะกรรมการ  - ประชุมคณะกรรมการฯ
พิจารณาคัดเลือกครูดีในดวงใจ จ านวน 1 คร้ัง 10 คน
ประจ าปี 2565
4. ประชุมคัดเลือกผู้มีผลงาน  - ประชุมคณะกรรมการฯ
สมควรได้รับการยกย่อง จ านวน 3 คร้ัง ๆ ละ 10 คน
เพ่ือรับรางวัลประเภทต่าง ๆ
5. จัดพิธีมอบรางวัลยกย่อง  - จัดงานมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติข้าราชการครู จ านวน 1 คร้ัง 150 คน
และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์
NPT2 AWARDS
4. โครงการสรรหาบุคคล 12,600 17,400 กลุ่มบริหารงานบุคคล
เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  (นางธัญวรัตน์ ไทรบุญจันทร์)

กิจกรรม
 - คัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้าง  - สอบคัดเลือกพนักงาน
เป็นพนักงานราชการ ราชการ จ านวน 1 วัน
ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา

(งบอื่นๆ)
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5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 20,000  - กลุ่มอ านวยการ
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม  (นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร)

องค์กรส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กิจกรรม
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการ  - ผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 2
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องค์กรส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จ านวน 68 คน

6. โครงการประชุมสัมมนา 160,000  - กลุ่มอ านวยการ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (นางสาวสุวรรณีย์ อินทร์แก้ว)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กิจกรรม
 - จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร 1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา ผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 2

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 150 คน
2. ค่าจัดท าเอกสารการประชุมฯ
จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 150 เล่ม
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7. โครงการงานวันครู 2,840  - กลุ่มอ านวยการ
กิจกรรม (นางสาวสุวรรณีย์ อินทร์แก้ว)

 - จัดกิจกรรมงานวันครู 1. ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
คร้ังท่ี 66/2565 วันครู จ านวน 1 คร้ัง

 - ผู้บริหารสพป.นครปฐม เขต 2
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา

จ านวน 30 คน
2. จัดงานวันครู จ านวน 1 คร้ัง 200 คน

8. โครงการเงินพระราชทาน 13,450  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ของพระบาทสมเด็จ  (นางสาวปิยาภรณ์ ทองรักษ์ )

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรม
 - จัดพิธีมอบเงินพระราชทานฯ  - จัดพิธีมอบเงินพระราชทาน

จ านวน 1 วัน
 - โรงเรียนในจังหวัด
นครปฐม จ านวน 29 แห่ง

9. โครงการคัดเลือกนักเรียน  - 22,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และสถานศึกษา เพ่ือ  (นางสาววีรวรรณ เจริญสุข)

รับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ 
2. ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา จ านวน 1 คร้ัง 12 คน
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 1.2 คณะกรรมการออกประเมินฯ
3. ประชุมสรุปผลการประเมิน จ านวน 6 คน 4 วัน และ 2 วัน
เพ่ือตัดสินผลการคัดเลือกฯ 3.1 ประชุมฯ จ านวน 1 คร้ัง 12 คน

กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. จัดสรรค่าตอบแทนจ้างบุคลากร  - ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 4 คน  - 187,200  (นางสาวพชรพร พชรวิชิต)
สนับสนุนการปฏิบัติงาน สพป.

5. ร้อยละของสถานศึกษา 100 1. จัดท าระบบสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน 10. โครงการนิเทศ ติดตาม 296,250  - กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
ทุกแห่ง มีระบบการประกัน เพ่ือเป็นฐานการพัฒนา และประเมินผลแบบบูรณาการ และประเมินผลการจัดการศึกษา

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 2. จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน  (นางสาวบุญสุพร เพ็งทา)
การศึกษา 3. สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน กิจกรรม

ของสถานศึกษา และแผนพัฒนา 1. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา 1.1 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง

คุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ ท้ังระบบสู่การประกันคุณภาพ
ประจ าปี ภายในท่ีเข้มแข้ง
4. เตรียมความพร้อมของบุคลากร 2. พัฒนาศึกษานิเทศก์ 2.1 ประชุมศึกษานิเทศก์ จ านวน 10 คร้ัง

โดยสร้างความตระหนักและพัฒนา วางแผน/พัฒนาส่ือ/เคร่ืองมือ 15 คน
ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ นิเทศ และประชุมสรุปงาน 2.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพภายใน ศึกษานิเทศก์เพ่ือพัฒนา จ านวน 1 เล่ม
5. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ กระบวนการนิเทศฯ 2.3 สรุป และรายงานผล
6. น าแผนลงสู่การปฏิบัติจริง ของกลุ่มนิเทศฯ จ านวน 1 เล่ม
7. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผน 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 3.1 ประชุมศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
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8. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ สถานศึกษา ครู จ านวน 4 คร้ัง 60 คน
คุณภาพภายใน ครูและศึกษานิเทศก์ ทุกกลุ่มสาระ 3.2 จัดท าเอกสาร จ านวน 60 เล่ม
9. จัดท าเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล การเรียนรู้ 
เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม 4. ประกันคุณภาพภายใน 4.1 ประชุมศึกษานิเทศก์
แบบนิเทศช้ันเรียน สู่การประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน 15 คน
10. จัดเก็บข้อมูล/วิเคราะห์/ 5. ประชุมปฏิบัติการองค์คณะบุคคล 5.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
แปลความหมาย ก.ต.ป.น. กับศึกษานิเทศก์ จ านวน 6 คร้ัง 20 คน
11. ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ 5.2 ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 60 เล่ม
โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการแต่งต้ัง
เพ่ือพัฒนาตามสภาพจริงสู่มาตรฐาน
12. ประชุมส่ือสารโดยใช้ชุมชนวิชาชีพ

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
13. รวบรวมผลการด าเนินงาน
และผลการประเมิน
14. น าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน การด าเนิน
โครงการ
15. วิเคราะห์ตามมาตรฐาน และ
เขียนรายงาน
16. จัดท ารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปี เพ่ือเผยแพร่
ต่อสาธารณะชนและจัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง
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17. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
จัดท าสารสนเทศจากบทเรียน
การเรียนรู้เพ่ือวางแผนในปีต่อไป

6. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา 100  - ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ 11. โครงการพัฒนาข้าราชการครู 123,800  - กลุ่มพัฒนาครู
ครู และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  (นางเสาวภา คนเท่ียง)
และความรู้ ท่ีจ าเป็นส าหรับ ตามสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร ต าแหน่ง การเล่ือนวิทยฐานะ
การบริหารและการจัดการศึกษา สถานศึกษา และครู ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามข้อตกลง
ในการพัฒนา (PA)
กิจกรรม
1. ประชุมจัดท ากรอบแนวทาง 1.1 ประชุมจัดท ากรอบฯ 
ในการพัฒนาต าแหน่ง ผู้อ านวยการศึกษา  จ านวน 2 คร้ัง

1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 15 คน

2. ประชุมจัดท ากรอบแนวทาง 2.1 ประชุมจัดท ากรอบฯ 
ในการพัฒนาต าแหน่ง ครู  จ านวน 2 คร้ัง

2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 20 คน

3. อบรมออนไลน์ข้าราชการครู 3.1 อบรมออนไลน์ จ านวน 1 วัน
และบุคลากรทางการศึกษา 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 117 คน
4. อบรมออนไลน์ข้าราชการครู 4.1 อบรมออนไลน์ จ านวน 1 วัน
และบุคลากรทางการศึกษา 4.2 ข้าราชการครูในสังกัด
ต าแหน่ง ครู จ านวน 200 คน
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5. จัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 5.1 จัดท าข้อตกลงฯ จ านวน 1 วัน
 (PA) ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 5.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 117 แห่ง

5.3 จัดท าคู่มือข้อตกลงฯ
จ านวน 1 เล่ม

7. ร้อยละของผู้ท่ีจะเกษียณอายุ 100  - สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร 12. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  - ข้าราชการครูและบุคลากร 10,000  - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ราชการในปีงบประมาณ 2565 ทางการศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการ การย่ืนขอรับบ าเหน็จบ านาญ ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  (นางสาวนงค์นุช เสมลับ)
ย่ืนขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง ในปีงบประมาณ 2565 ทุกคน ใช้ระบบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 77 ราย
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ การย่ืนขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง กิจกรรม  
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ  - จัดท าคู่มือและข้ันตอน

ติดตามข้อมูลสิทธิประโยชน์ของตนเอง การย่ืนขอรับบ าเหน็จบ านาญ

8. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด 100  - ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด 13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรับ  - ครู หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 20,000  - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สามารถน าส่งเงินด้วยระบบ น าส่งเงินรายได้แผ่นดินทุกประเภท และน าส่งเงินด้วยระบบ การรับและน าส่งเงินของโรงเรียน (นางสมจิตร แพเรือง)
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 117 แห่ง
ระเบียบของทางราชการ กิจกรรม

1. จัดท าคู่มือการน าส่งเงิน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ฝึกอบรมวิธีการน าส่งเงินด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์
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9. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกแห่ง 1. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา 14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  - 100,000 กลุ่มอ านวยการ
และสถานศึกษา มีสภาพแวดล้อม ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสภาพแวดล้อมท่ีดี (นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร)
ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และสถานศึกษา ด าเนินกิจกรรม 5 ส.ในการปฏิบัติงาน

มาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ กิจกรรม
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 1. จัดกิจกรรม 5 ส. 1.1 บุคลากรทางการศึกษา
และสร้างนิสัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สะสาง สะดวก สะอาด สพป.นครปฐม เขต 2 จ านวน 68 คน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเขต 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานโดยรอบ 2.1 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ให้เกิดความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง
เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน

กิจกรรม  - 52,940,600 กลุ่มนโยบายและแผน
1. จัดสรรงบประมาณ  (นางสาวปวรรณ แก้ววิริยะกิจกูล)

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และส่ิงอ านวยความสะดวก

1.1 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง 1.1.1 โรงเรียนปกติ จ านวน 26 แห่ง  - (11,139,100)
ซ่อมแซมอาคารเรียน 1.1.2 โรงเรียนในโครงการตาม
อาคารประกอบ และ พระราชด าริฯ  - (2,560,600)
ส่ิงก่อสร้างอ่ืน 1.1.3 โรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล จ านวน 26 แห่ง  - (14,452,500)
1.1.4 โรงเรียนคุณภาพประจ า  - (18,306,900)
ต าบล โรงเรียนวัดจินดาราม

1.2 ค่าครุภัณฑ์ 1.2.1 โรงเรียนปกติ จ านวน 50 แห่ง  - (6,481,500)
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10. ร้อยละของสถานศึกษา 70 1. สอบทานความถูกต้องครบถ้วน 15. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ 18,000  - หน่วยตรวจสอบภายใน
ท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ มีผล และลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน (นางสาวนวลลออ ไทยนิยม)
การประเมินการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ กิจกรรม
ด้านการเงิน การบัญชีของ ของสถานศึกษา ผ่านกระบวนการ  - ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  - สถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา ตามแผนประจ าปี จ านวน 45 แห่ง
ของส านักงานคณะกรรมการ 2. การจัดการความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ

11. ร้อยละของการพัฒนางาน 80 1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลอ่ืน ๆ 16. โครงการพัฒนางานและระบบ 40,500  - กลุ่มบริหารงานบุคคล
และระบบการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล ให้สามารถ การบริหารจัดการด้านการบริหาร  (นางธัญวรัตน์ ไทรบุญจันทร์)

บริหารงานบุคคล น าฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กร งานบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดท าแผนอัตราก าลังฯ 5 ปี กิจกรรม
อย่างเป็นระบบและบริหารจัดการ 1. การจัดท าบทเรียนออนไลน์ 1.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ด้านการบริหารงานบุคคล บทเรียนออนไลน์ จ านวน 4 เร่ือง
ต่อทางราชการ 2. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู 2.1 ประชุมช้ีแจงแนวปฏิบัติในการ
3. สรรหาบุคคลเข้ารับราชการได้ถูกต้อง และบุคลากรทางการศึกษา เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน
และ สพฐ.ก าหนด ท าให้ได้บุคคล 2 คร้ัง 125 คน
ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ 2.2 ประชุมบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือน 

ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม จ านวน 2 คร้ัง 16 คน
4. เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 2.3 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการโรงเรียน

ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  /รักษาการในต าแหน่ง จ านวน 2 คร้ัง 
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2.4 ประชุมกล่ันกรอง/พิจารณา
เล่ือนเงินเดือน จ านวน 4 คร้ัง

3. การเล่ือนข้ันค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 3.1 ประชุมกล่ันกรอง/พิจารณา
เล่ือนค่าจ้าง จ านวน 2 คร้ัง

4. การเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4.1 ประชุมกล่ันกรอง/พิจารณาเล่ือน
ค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ

ปีละ 1 คร้ัง                
5. การเสนอขอพระราชทาน 5.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และจัดสรร คุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทาน
ดวงตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ านวน 1 คร้ัง

5.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรดวงตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
จ านวน 1 คร้ัง

6. การสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง 6.1 ประชุมจัดท าคะแนนการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง 10 คน
7. การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครู 7.1 ประชุมคณะกรรมการจัดท า
และบุคลากรทางการศึกษา แผนอัตราก าลังอัตราข้าราชการครู
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

จ านวน 2 คร้ัง 10 คน
7.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 2 คร้ัง 8 คน
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8. บริหารและจัดการอัตราก าลัง 8.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว จัดสรรอัตราลูกจ้างช่ัวคราว

จ านวน 1 คร้ัง 8 คน
9. การด าเนินการประชุมคณะท างาน/ 9.1 ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ

คณะกรรมการด้านต่างๆ ในการ ด้านต่างๆ ในการบริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล จ านวน 6 คร้ัง 8 คน

12. ส านักงานเขพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับคุณภาพ 1. จัดระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มี 17. โครงการพัฒนาคุณภาพ 51,730  - กลุ่มอ านวยการ
มีระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการส านักงาน (นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร)
ท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 2. ปฏิบัติมาตรฐาน สพป.นครปฐม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เขต 2 ตามกระบวนการคุณภาพ นครปฐม เขต 2
เพ่ือยกระดับผลการปฏิบัติงานของ กิจกรรม
กลุ่มงาภายใน สพป. ให้มีผลการปฏิบัติงาน 1. ประเมินสถานะของหน่วยงาน 1.1 ประชุมคณะท างาน PMQA
ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ในการเป็นระบบราชการ 4.0 จ านวน 4 คร้ัง 40 คน
3. การด าเนินการประเมินตัวช้ีวัด  (PMQA 4.0) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการติดตามประเมินผลการบริหาร
ในการปฏิบัติราชการของ สพป.นครปฐม และการจัดการศึกษาของ สพป.
เขต 2 ได้อย่างมีรูปธรรมและต่อเน่ือง นครปฐม เขต 2 ตามมาตรฐาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560

4. สถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม 2. การประเมินตัวช้ีวัด
เขต 2 ได้รับการพัฒนาความสามารถ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานระบบการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติราชการประจ าปี
สามารถด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม งบประมาณ พ.ศ. 2565
และต่อเน่ือง เกิดประสิทธิภาพและ  2.1 ประชุมปฏิบัติการเก่ียวกับ 2.1.1 เข้าร่วมประชุมของ สพฐ.
ประสิทธิผล การด าเนินงานตัวช้ีวัดตาม จ านวน 1 คร้ัง 2 คน
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กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5. พัฒนาบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เขต 2 ด้วยการเช่ือมโยงนโยบาย ในการปฏิบัติราชการประจ าปี
สู่การปฏิบัติ ด้วยการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจ  2.2 ประชุมก าหนดกรอบ 2.2.1 ประชุมทีมบริหาร สพป.
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ปรับปรุง การประเมินเป้าหมาย นครปฐม เขต 2 จ านวน 1 คร้ัง
กระบวนการท างาน ตลอดจนพัฒนา เกณฑ์การให้คะแนน แนวทาง  15 คน
ให้เกิดนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการ การปฏิบัติราชการ 2.2.2 จัดท าคู่มือตัวช้ีวัดฯ จ านวน
ท้ังในภาพรวมและเฉพาะกลุ่มได้ 15 เล่ม
6. พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 3. ประชุมคณะกรรมการ 3.1 ประชุมคณะกรรมการฯ จ านวน 1 คร้ัง

ภายในกลุ่มงานต่าง ๆ ใน สพป. ให้มี บริหารจัดการศึกษาภายใน  15 คน
ทักษะกระบวนการในการท างานเป็นทีม สพป.นครปฐม เขต 2 3.2 จัดท าเอกสารการประชุม
โดยยึดแนวทาง ข้ันตอนตามหลักการ จ านวน 15 ฉบับ
ปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ (PDCA) เพ่ือให้ 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน
กลุ่มงานภายใน สพป. สามารถด าเนินงาน ระบบการควบคุมภายในระดับ ระบบออนไลน์ จ านวน 1 คร้ัง
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับ 4.2 จัดท าเอกสารรายงานผล
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ การควบคุมภายใน จ านวน 10 เล่ม

และสรุปผลการด าเนินงานควบคุมภายใน

18. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 285,000  - กลุ่มอ านวยการ
บุคลากรทางการศึกษา  (นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
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เป้าหมาย
กิจกรรม สพป. สพฐ. / อ่ืนๆ

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทาง โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม
1. ประชุมคณะท างานวางแผน 1.1 ประชุมคณะท างานก าหนดหลักสูตร

ก าหนดหลักสูตร  จ านวน 1 คร้ัง 10 คน
2. ประชุมเสริมสร้างศักยภาพ 2.1 ประชุมเสริมสร้างศักยภาพฯ 
บุคลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม  จ านวน 1 คร้ัง
เขต 2 2.2 บุคลากรทางการศึกษา สพป.

นครปฐม เขต 2 จ านวน 70 คน

กิจกรรม
1. ด าเนินการตามนโยบาย  - โรงเรียนในสังกัด จ านวน 117 แห่ง 767,530
ตามความจ าเป็นเร่งด่วนของ สพฐ.  - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน บุคลากรในสังกัดทุกคน 2,500,000
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัด ตามภาระงาน และ
การติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จ านวน 18 โครงการ 2,200,900 69,573,016รวมกลยุทธ์ท่ี 6
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ส่วนที่ 5 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 บริหาร
จัดการศึกษารองรับการกระจายอำนาจตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กำหนดโดยใช้
แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การติดตาม ประเมินผลและรายงาน ภายใต้งบประมาณ  
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตามกลยุทธ์ จุดเน้น รายกิจกรรม ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
จึงกำหนดปัจจัยความสำเร็จในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ความเชื่อมโยงกับระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาที่จะต้องจัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ปี 
(พ.ศ.2563-2565) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาจังหวัดนครปฐม และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้
รวมทั้งการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ทีค่รอบคลุม
มิติต่างๆ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด 

2. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
ห้องเรียนอนาคต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (FUTURE Classroom Model) เพ่ือ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข สู่ศตวรรษที่ 21 ครูพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นครูมืออาชีพ 
สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการตามบริบท และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีมาตรฐาน 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือกำหนดกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 

 4. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

4.1 ติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อ
ตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอันนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
เป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป  

4.2 การประเมินผลระยะครึ่งปีเป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ให้มีความเหมาะสม  
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4.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา  

5. การจัดทำรายงานประจำปี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาจะต้อง
จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของตนเพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิ บัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

ระยะเวลา การดำเนินงาน 

ตุลาคม  2564 1.  ศึกษากรอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดเก็บและทบทวนผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 
3. แจ้งทุกกลุ่มเสนอโครงการเพ่ือบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

พฤศจิกายน 2564 

- 
กุมภาพันธ์ 2565 

1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
2. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนอ
แนวทางขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
4. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
5. เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มีนาคม 2565 - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  แจ้งสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

เมษายน 2565 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ให้ สพฐ. รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ตามแบบรายงานที่กำหนด 
2. ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะครึ่งปี 

สิงหาคม 2565 ➢ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ให้ สพฐ. รอบ 9 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565) ตามแบบรายงานที่กำหนด 

ตุลาคม 2565 ➢ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ให้ สพฐ. รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ตามแบบรายงาน    
ที่กำหนด 
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