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                                           ค ำน ำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนั้นการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นภารกิจที่
ส าคัญอันดับแรกเพ่ือให้หนว่ยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับนโยบายของรัฐบาลแผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของ คสช. ก าหนดกลยุทธ์ที่มุง่เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดขีดความสามารถในการ
แข่งขันส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) จักเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด ให้มีความชัดเจน สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม    มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ขอขอบคุณคณะท างานและผู้มีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 
2564) จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามเป้าหมายต่อไป 
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ข  

สำรบัญ 
                                                                                                           หน้ำ 

ค ำน ำ  ก 
สำรบัญ  ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภูมิ ฉ  
แผนภาพโครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการ 1 
ท าเนียบผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     2 
รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วม                                                      3 
แผนผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  8 
ส่วนที่ 1  สภำพทั่วไป 9 
 ที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 9 
              อ านาจหน้าทีบ่ทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 14 
 โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 15 
              ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา 17 
ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2560  
             ด้านคุณภาพการศึกษา 29 
             ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 32 
             ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 45 
 ด้านผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 45 
ส่วนที่ 3  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ    

ทิศทาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 54 
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 “มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 54 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 55 
 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  57 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 58 
 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 64 
 วิสัยทัศน์ 65 
 อัตลักษณ์  66 

 พันธกิจ 66  
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ค 
     
    ค่านิยมองค์กร 66
 เป้าประสงค์หลัก 66 
 ผลผลิต  67 
   จุดเน้นยุทธศาสตร์  67   
    การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา  77 

ส่วนที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561-2564   78 
 โครงการและงบประมาณ 88  
ส่วนที่ 5   การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 95
 หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 95 
             การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 96 
 การก ากับติดตาม/ประเมินผล 97 
ภำคผนวก  
  คณะผู้จัดท า  
   ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1    
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                                        ง 

      สำรบัญตำรำง 
ตำรำงท่ี       หน้ำ 

ตารางที่  1  แสดงจ านวนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 17 
                  ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 แยกตามต าแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษา 
ตารางที่  2   แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแยกตาม 18 
    วิทยฐานะ  
ตารางที่  3   แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 19 
ตารางที่  4   แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้องปีการศึกษา 2560 20 
ตารางที่  5   แสดงจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจ าแนกตามวิทยฐานะ 21 
ตารางที่  6   แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนก ตามขนาดโรงเรียนและอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 22 
ตารางที่  7  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกระดับชั้นที่เปิดสอน จ าแนกตามสังกัดรายอ าเภอ  23 
                ปีการศึกษา 2560 
ตารางที่ 8     แสดงจ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกตามชั้นเรียนและเพศ ปีการศึกษา 2560 24 
ตารางที่ 9   แสดงจ านวนนักเรียน จ าแนกตามชั้นเรียน รายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 25 
ตารางที่ 10   แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส  26 
    ประจ าปีการศึกษา 2560     
ตารางที่ 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)  29 
                  ปีการศึกษา 2557-2559 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ตารางที่ 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  30  
                   ปีการศึกษา 2557-2559 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตารางที่ 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  31               
    ปีการศึกษา 2557-2559 รายสาระวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตารางที่ 14  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และ                      32 
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามระยะเวลาปีการศึกษา 2559 
ตารางที่ 15  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่ศึกษาต่อ 32 
ตารางที่ 16  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่ศึกษาต่อ  34 
                และไม่ศึกษาต่อ  
ตารางที่ 17   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6    36 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน/สิงหาคม 2560 
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จ 
 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 
 

ตำรำงท่ี          หน้ำ 

ตารางที่ 18 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6    37  
                  ประจ าภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน/สิงหาคม 2560                    
ตารางที่ 19   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     37 
    ประจ าภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2560/มกราคม 2561 
ตารางที่ 20   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   38 
                  ประจ าภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2560/มกราคม 2561 
ตารางที่ 21   ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6     39 
  ประจ าภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน /สิงหาคม 2560 
ตารางที่ 22  ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   39 
                 ประจ าภาคเรียนที่ 1 มิถุนายน /สิงหาคม 2560 
ตารางที่ 23  ผลประเมินความสามารถด้านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6    40 
  ประจ าภาคเรียนที่ 1 พฤศจิกายน 2560/มกราคม 2561 
ตารางที่ 24   ผลประเมินความสามารถด้านการเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6    41 
   ประจ าภาคเรียนที่ 1 พฤศจิกายน 2560/มกราคม 2561 
ตารางที่ 25  ผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง   41 
  การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ตารางที่ 26  ผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาง   42  
  การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ตารางที่ 27  จ านวนนักเรียนที่มีผลการอ่านผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป    42 
ตารางที่ 28 จ านวนนักเรียน ที่มีผลการเขียนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป    43 
ตารางที่ 29  แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่ผ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ประจ าปีการศึกษา 2560  43 
ตารางที่ 30   แสดงผลการอ่านการเขียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามจ านวนโรงเรียน  44 
ตารางที่ 31  การประมวลผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตาม   44 
  แนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ตารางที่ 32   แสดงผลการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการตอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2559  45 
  (ARS System) ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 3.68470 
ตารางที่ 33   แสดงผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 (KRS:KPI Report System)     48 
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สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

 
ตำรำงท่ี          หน้ำ 

ตารางที่ 34   แสดงข้อมูล ด้านงบประมาณ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    51  
                ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ตารางที่ 35  แสดงข้อมูล ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่     52

การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2557  

ตารางที่ 36  ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)    53 
  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ฉ 

สำรบัญแผนภูมิ 

 
แผนภูมิที่                   หน้ำ                                                                                                                 

แผนภูมิที่  1  แสดงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม  18 
  ศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 
แผนภูมิที่  2  แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  19 
  นครสวรรค์ เขต 1 จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560 
แผนภูมิที่ .3  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน  20 
  สถานศึกษาปีการศึกษา 2560   
แผนภูมิที่  4  แสดงจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ  21 
  ปีการศึกษา 2560 
แผนภูมิที่  5  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  22 
แผนภูมิที่  6  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560  23 
แผนภูมิที่  7  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียน รายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560  25 
แผนภูมิที่  8  แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส  27 
                   ปีการศึกษา 2560  
แผนภูมิที่  9  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)  29 
  ปีการศึกษา 2557-2559 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
แผนภูมิที่  10  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  30 
  ปีการศึกษา 2557-2559 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนภูมิที่  11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   31 
  ปีการศึกษา 2557-2559 รายสาระวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
แผนภูมิที่  12  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559    33 
   ที่ศึกษาต่อ    
แผนภูมิที่  13   แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559    35 
   ที่ศึกษาต่อ    
แผนภูมิที่  14  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559    35 
   ที่ศึกษาต่อ    
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กลุ่มนโยบายและแผน 

(น.ส.มัทนา พงษ์ไพบลูย์) 

ปฏิบัติหน้าที่ รก.ผอ.
กลุ่มฯ 

I 
  กลุ่มนิเทศตดิตาม และ

ประเมินผลการจดัการศกึษา 
นายสุรเดช น้อยจนัทร์ 

ผอ.กลุ่มฯ 

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

รองผู้อ านวยการฯ 

 นายสุรพล เพ็งน้อย 

 

ผู้อ านวยการ 

นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย 

รองผู้อ านวยการฯ 

นายวิวรรธน์ เกตุเทศ 

 

 

กลุ่มบริหารงานบคุคล 
นายวสิตูร ป้อมโพธิ ์

ผอ.กลุ่มฯ 

 กลุ่มอ านวยการ 

นายเจษฎา มีแม่นวทิย ์

ปฏิบัติหน้าที่ รก.ผอ.กลุ่มฯ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางทรายงาม มหาวงศ์นันท ์

ปฏิบัติหน้าที่ รก.ผอ.กลุ่มฯ 

กลุ่มส่งเสริมการ 
จัดการศกึษา 

นางพัชรนนัท ์  ปานแดง 
ปฏิบัติหน้าที่ รก.ผอ.กลุ่ม

ฯ 

 

โครงสร้างองค์การและการบริหารจัดการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

สถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

นางเปรมจติต์ วงศ์วัชรานนท ์
ผอ.กลุ่มฯ 
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นายวิวรรธน์  เกตุเทศนายวิวรรธน์  เกตุเทศ  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา

ช านาญการพิเศษช านาญการพิเศษ  

 

นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อยนายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 11  

ท าเนียบผู้บริหารท าเนียบผู้บริหาร  

ส านักงานเขตพื้นที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

  

นายสุรพล  เพ็งน้อยนายสุรพล  เพ็งน้อย  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ช านาญการพิเศษช านาญการพิเศษ  
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ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1  
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
นายสมหมาย  ลอดชะ 

 

 
 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 

ภาคีเครือข่าย ก.ต.ป.น. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

โรงเรียนเครือข่าย 1 
อ.เมืองฯ 

1. บ้านคุ้งวารี 
2. บ้านสระงาม  
3. วัดคลองคาง  
    (แดงประชานุกูล) 
4. วัดนิเวศวุฒาราม 
5. วัดบ้านมะเกลือ 
6. วัดบึงน้ าใส 
7. วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 
8. ศิริราษฎร์สามัคค ี

โรงเรียนเครือข่าย 2 
อ.เมืองฯ 

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

 

 

โรงเรียนเครือข่าย 3 
อ.เมืองฯ 

1. บ้านเขากะลา  
2. บ้านช่อกระถินพัฒนา 
3. บ้านปากดง  
    (เทียนศรีประสิทธ์ิ) 
4. วัดบ้านไร ่
5. วัดพระนอน 
6. วัดรังงาม 
7. วัดสุบรรณาราม 
8.วัดหนองปลิง 
  

 

เครือข่ายท่ี 2  
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
นายสมหมาย  ลอดชะ 

 

 
 

เครือข่ายท่ี 3  
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์
นายสมหมาย  ลอดชะ 
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ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 
ภาคีเครือข่าย ก.ต.ป.น. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 4   
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์

 

โรงเรียนเครือข่าย 4 
อ.เมืองฯ 

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

 

โรงเรียนเครือข่าย 5 
อ.เมืองฯ 

1. บ้านสามัคคีธรรม 
2. บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 
3. วัดดอนใหญ ่
4. วัดทัพชุมพล 
5. วัดศรีอุทุมพร 
6. วัดสวรรค์ประชากร 
7. วัดสันติธรรม 
8. วัดหนองเขนง 
9. วัดหนองโรง 

โรงเรียนเครือข่าย 6 
อ.เมืองฯ 

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

 

เครือข่ายท่ี 5   
อ. เมืองฯ 

นายววิรรธน์  เกตุเทศ 
นางเยาวลักษณ์  ผาสุข 
นางวันเพ็ญ  จันทร์จิตวิริยะ 
นางศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ ์

 

เครือข่ายท่ี 6 
อ. เมืองฯ 

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

 

 

ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กศจ./ก.ต.ป.น. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1                
อ. โกรกพระ   

 

นายสุรพล  เพ็งน้อย 
นายสมหมาย  ลอดชะ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

  

เครือข่ายท่ี 2              
อ.โกรกพระ  

นายสุรพล  เพ็งน้อย  
นายสมหมาย  ลอดชะ 
นางเสาวลักษณ์  สร้อยสวน 

  

เครือข่ายท่ี 1             
อ. เก้าเลี้ยว    

นายสุรพล  เพ็งน้อย  
นางยมนพร  เอกปัชชา                     

เครือข่ายท่ี 2              
อ. เก้าเลี้ยว       

นายสุรพล  เพ็งน้อย   
นางยมนพร  เอกปัชชา                                        

                   

โรงเรียนเครือข่าย  1      
อ.โกรกพระ 

1.ชุมชนวัดบ้านหว้า 
  “ประชาสาทวิทย์” 
2. บ้านเนินเวียง 
3. บ้านบางมะฝ่อ 
4. บ้านโพธ์งาม 
5. ภาณุฑัตกรีฑาเวทย ์
6. ราษฎร์อุทิศ 
7. วัดท่าซุด (เจรญิศิลป์) 
8. วัดบางมะฝ่อ 
9. วัดมโนราษฎร ์
10. สระวิทยา 
11. อนุบาลโกรกพระ 
 

โรงเรียนเครือข่าย 2       
อ.โกรกพระ 

1. บ้านกระจังงาม 
2. บ้านเขาถ้ าพระ 
3. บ้านเขาปูน 
4. บ้านคลองม่วง 
5. บ้านเนินศาลา 
6. บ้านหาดสูง 
7. วัดนากลาง 
8. วัดเนินกะพี ้
9. วัดศาลาแดง 
10. วัดหนองพรมหน่อ 
 
 

 

 

โรงเรียนเครือข่าย  1         
อ.เก้าเลี้ยว 

1. ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 
2. บ้านทุ่งตาทุ่ง 
   (ศิริราษฎร์บ ารุง) 
3. บ้านยางใหญ่ 
4. บ้านหนองหัวเรือ 
5. บ้านห้วยรั้ว  
    (เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 
6. บ้านแหลมยาง 
7. วัดมหาโพธิโต ้
8. วัดหนองเต่า 
9. วัดหนองแพงพวย 
10. อนุบาลเก้าเลีย้ว  
     (วัดเก้าเลี้ยว) 
11. บ้านห้วยรั้ว 
 

โรงเรียนเครือข่าย  2       
อ.เก้าเลี้ยว 

1. ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 
2. บ้านคลองคล้า 
3. บ้านเนินพะยอม 
4. วัดดงเมือง 
5. วัดมรรครังสฤษดิ ์
6. วัดหัวดงใต้  
    (บางทองประชาสรรค์) 
7. วัดหัวดงเหนือ 
    (บรรพตานุสสรณ์) 
8. วัดหาดเสลา 
   (ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 
9. สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ ์
10. โอสถสภาอุปถัมภ์ 
 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
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รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กศจ./ก.ต.ป.น. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

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

 

โรงเรียนเครือข่าย 3        
อ.ชุมแสง 

1. บ้านท่ากร่าง 
2. บ้านท่าเตียน 
3. บ้านประชาสามัคคี 
4. บ้านวังใหญ ่
5. วัดคลองยาง  
    “ประชาพัฒนา” 
6. วัดดงกะพี ้
7. วัดท่าไม ้
8. วัดเนินสะเดา 
9. วัดบางเคียน 
10. วัดบ้านลาด 
11. วัดวังใหญ่ 
12. วัดหนองขอน 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเครือข่าย 2      
อ.ชุมแสง 

1. ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ  
    (นิรภัยประชานุกูล) 
2. บ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล) 
3. บ้านท่าจันทน์ (ศักดี)  
4. บ้านเนิน 
5. บ้านบึงหมัน  
   (นิรภัยประชานุเคราะห์) 
6. วัดท่านา 

 

โรงเรียน เครือข่าย 1              
อ.ชุมแสง 

1. ชุมชนวัดคลองปลากด  
2. บ้านท่าจันทน์ (ส าล ี
   ประชานเุคราะห์) 
3. วัดดอนสนวน 
4. วัดทับกฤชเหนือ 
5. วัดปากคลองปลากด 
6. วัดพันลาน 
7. วัดแสดงรังสรรค ์
8. อนุบาลชุมแสง  
   (วัดทับกฤชกลาง) 

 

โรงเรียน เครือข่าย 4               
อ.ชุมแสง 

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

     เครือข่ายท่ี 2   
       อ.ชุมแสง 

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

 

       เครือข่ายท่ี 3   
         อ.ชุมแสง 

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

 

  เครือข่ายท่ี 4   
   อ.ชุมแสง 

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

 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
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รูปแบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 
แสดงระบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการบริหารตั้งแต่ สพป. ถึง โรงเรียน 

 

 
ภาคีเครือข่าย สพป.นครสวรรค์ เขต 1 กศจ./ก.ต.ป.น. 

ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 

เครือข่ายท่ี 1              
อ.พยุหะคีรี    

 

นายสุรพล  เพ็งน้อย    
นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์ 
นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง 

เครือข่ายท่ี 2                
อ.พยุหะคีรี    

นายสุรพล  เพ็งน้อย    
นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย ์
นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง 

เครือข่ายท่ี 3                       
อ.พยุหะคีรี       

นายสุรพล  เพ็งน้อย    
นางสุทิศา  เลาธนไพบูลย์ 
นายมารุต  เหล่าแก้วก่อง 

โรงเรียนเครือข่าย 1        
อ.พยุหะคีรี 

1. บ้านดอนกระชาย 
2. บ้านสระเศรษฐี  
3. ประชาอุทิศ 
4. วัดคลองบางเดื่อ 
5. วัดท่าโก 
6. วัดยางขาว 
7. วัดหนองคล่อ 
8. วัดใหม ่
9. อนุบาลพยุหะคีรี 
(วัดพระปรางค์เหลือง) 
 
   

โรงเรียนเครือข่าย 2        
อ.พยุหะคีรี 

1. เขาสระนางสรง 
2. ไทยรัฐวิทยา 107  
    (บ้านหนองไม้แดง) 
3. เนินมะกอก 
4. บ้านเขาไม้เดน 
5. บ้านประดู่เฒ่า 
6. บ้านย่านมัทรี 
7. บ้านสระบัว 
8. พยุหะศึกษาคาร 
9. วัดเขาบ่อพลับ 
10. วัดบ้านบน 
11. วัดหนองหมู 
12. วัดหัวง้ิว 

 

 

 

โรงเรียนเครือข่าย 3           
อ.พยุหะคีรี 

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

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1  เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลบนพ้ืนฐำนแห่งควำมเป็นไทย โดยน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำที่ย่ังยืน  
 

แผนผังควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 

1.สร้างความเข็มแข็งเครือข่ายสภานักเรียน ประชาธิปไตยนักเรียน    
2.พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยศูนย์การเรียน ประจ าปี 2561 
3.พัฒนาบุคลากรหน่วยงานการศึกษาให้ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
4.แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 

2. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกระดับได้รับโอกาส
ในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 

 

2. ด้านการผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. จัดการศึกษาเพือ่ความ
มั่นคง 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา     
ท่ียั่งยืน 

 

3.จัดการศึกษาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน                                       

 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัยเรียน 

 

5. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน มุ่งเน้นความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 

1. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะใน
การปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพสู่มืออาชีพ 

 

3 ส่งเสริมสนับสนนุการ
พัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา 

18.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 
19.พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคล/20.สรรหาบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน/21.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการเรียนด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา (school MIS) 
6.พัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
7.พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
8.การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้(Active Learning)กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์สาระพืชคณิต 
9.การจัดท าคู่มือและแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ(PISA)ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
10.การพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวให้แก่นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 
11.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและกรอบสาระท้องถ่ินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
12.การยกระดับห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
13.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด /14.การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบศูนย์การนิเทศการศึกษาท่ี
หลากหลาย/15.การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning /16.ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 67 
และครั้งท่ี 68 /17. ยิ้มใส ไหว้สวย จิตอาสา 

 
 

4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมี 
ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา 

 

4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

อย่างประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมี 
ส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการจัดการศึกษา 

 

5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ         
จัดการศึกษา 

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตาม
มาตรฐานสากล 

 

4. สถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้าง วิถี
ประชาธิปไตยความสามัคคี สันติวิธี สมานฉันท์ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 

6 .สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 บริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมยึดหลักการกระจายอ านาจและ
หลักธรรมมาภิบาล 

 

22.สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 

23.พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการประเมินในระดับนานาชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 24.พัฒนาประสืทธิภาพประธานเครือข่ายอ าเภอ ประธานเครือข่ายโรงเรียน/ 25.จัดกิจกรรมเน่ืองในงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.
2561/26.สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและวันส าคัญ /27.จัดต้ังงบประมาณ งบลงทุนค่าท่ีดินและสิ่งก่อสรา้งงบด าเนินงานงบเงินอุดหนุน
ท่ัวไป งบลงทุนค่าครุภัณฑ์งบด าเนินงานรายงานค่าตอบแทนพิเศษ งบบุคลากรของ สพป.นว. เขต 1/28.ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 / 29.นิเทศเพื่อเสริมสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานรูปแบบให้ค าปรึกษาแนะน า
(coaching) เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง/30.พัฒนาระบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 31.ตรวจสอบการบริหารงานการเงินบัญชีและสินทรัพย์ของ สพป.นว.1,/32.พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในส านักงาน 
33.พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา/ 34.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานระยะ 4ปี (2561-2564) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561,/ 35.กิจกรรมรองรับนโยบายความต้องการเร่งด่วนและการบูรณาการกิจกรรม/         
36.การจัดหาปัจจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบติังานใน สพป.นครสวรรค์ เขต 1/37.พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาการศึกษา
อ าเภอและส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 

อัตลักษณ์ 
ยิ้มใส  ไหว้สวย   
จิตอาสา 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1         

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

สภาพทั่วไป 

ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 347/1 ถนนสวรรค์วิถี 
 ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา มี
อาคารท าการ  2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 
 

          1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา
ในพ้ืนที่  5  อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอโกรกพระ อ าเภอชุมแสง และอ าเภอ
พยุหะคีรี    
มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอเก้าเลี้ยว,อ าเภอชุมสง  
 ทิศใต ้   ติดต่อกับ อ าเภอโกรกพระ,อ าเภอพยุหะคีรี   
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อ าเภอลาดยาว,อ าเภอบรรพตพิสัย   
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ าเภอท่าตะโก,อ าเภอไพศาลี   
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

2. ภูมิประเทศ  

ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร เป็นที่ ราบประมาณ 3 ใน 4 
ของพ้ืนที่จังหวัด มีแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ าปิง แม่น้ ายม และ แม่น้ าน่าน ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา 
ผ่านช่วงกลางของจังหวัด และมีเพียง 6 อ าเภอที่ตั้งอยู่บนแม่น้ าสายหลัก สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศ
ตะวันตกของจังหวัด มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบในเขตอ าเภอลาดยาว อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปินและ
อ าเภอชุมตาบง พื้นที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วยขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานีในส่วน
ทางใต้ของอ าเภอแม่วงก์ ส่วนตอนบนของอ าเภอแม่วงก์และอ าเภอลาดยาวเป็นส่วนติดต่อกับป่าทึบของจังหวัด
ตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด อ าเภอหนองบัว
และอ าเภอไพศาลี เป็นพื้นที่ราบลาดเทติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์  

 สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าโดยเฉพาะ
ตอนกลางของจังหวัด ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอบรรพตพิสัย อ าเภอชุมแสง อ าเภอท่าตะโก 
อ าเภอโกรกพระ อ าเภอเก้าเลี้ยว และอ าเภอพยุหะคีรี สภาพพ้ืนที่ทางทิศตะวันตก (เขตอ าเภอลาดยาว อ าเภอ
แม่วงก์ อ าเภอแม่เปินและอ าเภอชุมตาบง) และทิศตะวันออก (เขตอ าเภอหนองบัว อ าเภอไพศาลี อ าเภอตาก
ฟ้าและอ าเภอตาคลี) มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจากตอนกลางของจังหวัดสูงจากระดับน้ าทะเล  
ปานกลาง 20-100 เมตร 

3. สภาพการคมนาคม  ทางหลวงแผ่นดิน 
3.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ไปสิ้นสุดที่เชียงราย 

เป็นเส้นทางสายหลักและสายดั้งเดิมที่ใช้ในการคมนาคมเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง เส้นทางสายนี้
ส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง 2 เลน ขณะนี้ถนนช่วงนครสวรรค์ – ก าแพงเพชร เป็น 4 เลน ก าลังมีการขยายไปถึง
จังหวัดเชียงใหม่ 

  3.2 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 (บางปะอิน – นครสวรรค์) เป็นเส้นทางหลวงแผ่นดินที่แยก
ออกจากเส้นทางหมายเลข 1 เริ่มจากอ าเภอปางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลัดสู่นครสวรรค์ เส้นทาง
สายนี้เป็นเส้นทาง 4 เลน ท าให้การเดินทางสู่จังหวัดนครสวรรค์สะดวกและรวดเร็วมาก ใช้เวลาประมาณ 2 
ชั่วโมงครึ่ง ในระยะทาง 237 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ถึงนครสวรรค์ เส้นทางนี้ ประสานต่อกับเส้นทาง
หมายเลข 1 ที่จังหวัดนครสวรรค์มุ่งสู่จังหวัดเชียงราย 
               3.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นทางหลวงที่แยกจากเส้นทางหมายเลข 32 (อินทร์บุรี – 
เขาทราย) ตรงอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านอ าเภอตากฟ้า ท่าตะโก หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เข้าสู่
จังหวัดพิษณุโลก ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามเส้นทางสายนี้มีถนนเชื่อมเข้าตัวอ าเภอไพศาลี ตาคลี ท่า
ตะโก อ าเภอเมืองฯ และอ าเภอชุมแสง และมีถนนเครือข่ายเชื่อมอ าเภอต่าง ๆ ที่กล่าวด้วย 
  3.4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัด
พิษณุโลก โดยผ่านทางอ าเภอเก้าเลี้ยว อ าเภอบรรพตพิสัย ออกทางอ าเภอโพทะเลของจังหวัดพิจิตร  ไปสู่
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

จังหวัดพิษณุโลก ท าให้การติดต่อไปยังจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร สะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก (ระยะทาง
ประมาณ 131 กิโลเมตร) 
  3.5 ทางหลวงแผ่นดิน 225 (นครสวรรค์ – ชัยภูมิ) เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างนครสวรรค์กับ
จังหวัด  ต่าง ๆ ทางภาคอีสาน เส้นทางนี้ผ่านทางอ าเภอชุมแสง อ าเภอหนองบัว ตัดผ่านเส้นทางหลวง
หมายเลข 11, 21 ที่อ าเภอหนองบัว อ าเภอบึงสามพัน (จังหวัดเพชรบูรณ์) สู่จังหวัดชัยภูมิลักษณะภูมิ 

4. สภาพภูมิอากาศ   

มีลักษณะอากาศร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นชัดเจน ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน – ตุลาคม 
ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ 
และจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายเดือนธันวาคม – กลางเดือนมกราคม 

ส าหรับปี 2558  เดือน มกราคม มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 14.2 องศาเซลเซียส และช่วง
เดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดวัดได้  42.4 องศาเซลเซียสในเดือน
พฤษภาคม 2558  อุณหภูมิเฉลี่ย  29.12 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน 804.3 มิลลิเมตร และมีฝนตกทั้งหมด 
110 วัน 

ส่วนปี 2559 เดือน กุมภาพันธ์  มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้  10.4 องศาเซลเซียส และช่วง
เดือนมีนาคม - เดือนกรกฎาคม  มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด  อุณหภูมิสูงสุดวัดได้  43.7 องศาเซลเซียส ในเดือน
พฤษภาคม 2559  อุณหภูมิเฉลี่ย  29.08 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน 1,538.8 มิลลิเมตร และมีฝนตก
ทั้งหมด 110 วัน 

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี หากปีใดปริมาณน้ าฝน
มากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ าท่วม ถ้าปริมาณฝนต่ ากว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี จะประสบ
ปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีลักษณะคล้ายท้องกระทะ หรือผีเสื้อกางปีกบิน   
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยของปริมาณฝน คาบ 30 ปี(พ.ศ.2524-2553) ฝนรวม 1,149.7 มิลลิเมตร จ านวนวัน 112.1 
วัน)   ข้อมูล  :  สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ 

5. สภาพเศรษฐกิจ  
พืชเศรษฐกิจหลัก 
พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครสวรรค์ คือ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง อ้อยฝ้าย งา 

และมันส าปะหลัง โดยเป็น แหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือรองจากจังหวัดรองจากจังหวัดก าแพงเพชร 
การประมง 
แหล่งประมงน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุด คือ บึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่ และยังมีแม่น้ าสอง

สายที่ส าคัญ คือ แม่น้ าปิง (เป็น พ้ืนที่ที่ท าการประมงน้ าจืด ประมาณ 209,867 ไร่) และแม่น้ าน่าน (แม่น้ าน่าน
รวมกับแม่น้ ายม) ไหลมารวมที่บริเวณปากน้ าโพ ซึ่งเป็น จุดเริ่มต้นของแม่น้ าเจ้าพระยาการประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจังหวัดนครสวรรค์ เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีแนวโน้มที่จะเลี้ยงเพ่ิมข้ึน 
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การอุตสาหกรรม 
จังหวัดนครสวรรค์มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 1,293 โรงงาน ลักษณะของจังหวัด

นครสวรรค์ อุตสาหกรรมที่มีอยู่ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ สอดคล้องกับอาชีพหลักของจังหวัด อุตสาหกรรม
ที่มีมากที่สุด คือ โรงสีข้าว จ านวน 364 โรง จากจ านวนโรงงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ  28.16 อุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ที่รองจากโรงสีข้าว คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะการซ่อม เครื่องมือ อุปกรณ์
การเกษตร 

6. สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน 
                ในปี พ.ศ. 2558 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในนครสวรรค์มีจ านวน 21,852 บาท 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 17,128 บาท และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจ านวน 188,941 บาท              
โดย ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงถึง 841,765 บาท 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงกว่าร้อยละ 80 ยกเว้นครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรซึ่งเป็น
เจ้าของที่ดินและผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร  ดังนั้นครัวเรือนสองประเภทหลังแม้จะมีการ
กู้ยืมเงินสูงแต่ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถใช้คืนเงินกู้ได้จะต่ ากว่าครัวเรือนประเภทอ่ืน   ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์  ค่าที่พักอาศัย เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ ค่ า
เดินทางและการสื่อสาร  ด้านหนี้สินครัวเรือน ครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร/เพาะเลี้ยงมีหนี้สินจากการใช้
ท าการเกษตรสูง ครัวเรือนผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตรมีหนี้สินเกิดจากการท าธุรกิจและใช้จ่าย
อุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน  ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารหนี้สินเกิดจากใช้
ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน และใช้จ่ายอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน  ครัวเรือนทุกประเภทเป็นหนี้ใน
ระบบมากกว่าหนี้นอกระบบ แต่ครัวเรือนคนงานทั่วไปมีจ านวนหนี้นอกระบบสูงกว่าครัวเรือนอ่ืนๆ แสดงถึง
การขาดความน่าเชื่อถือ/ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้น้อยกว่าครัวเรือนอื่น 
รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 

7. สภาพสังคมสถานภาพทางสังคม  
    ในปี 2559 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรจังหวัดนครสวรรค์ ลดลงร้อยละ 0.51 

โดยมีอัตราเกิดร้อยละ 0.81 อัตราการตาย ร้อยละ 0.84 อัตราการย้ายเข้า ร้อยละ 3.80 และอัตราการ ย้าย
ออกร้อยละ 4.03 มีจ านวนการจดทะเบียนสมรสจ านวน 3,663 คู่ และมีการจดทะเบียนหย่า 1,844 คู่  

รายการ 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเกิด 9,934.00 0.92 9,426.00 0.88 8,699.00 0.81 
การตาย 8,223.00 0.77 8,513.00 0.79 8,961.00 0.84 
การย้ายเข้า 4,483.00 4.18 43,336.00 4.04 40,568.00 32.80 
การย้ายออก 45,915.00 4.28 4,517.00 4.21 42,974.00 4.03 
การจดทะเบียนสมรส 4,132.00 0.39 3,874.00 0.36 3,663.00 0.34 
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รายการ 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การจดทะเบียนหย่า 1,657.00 0.15 1,738.00 0.16 1,844.00 0.17 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
 การรับแจ้งคดีอาญาส่วนใหญ่เป็นคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รองลงมาได้แก่ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
คดีที่น่าสนใจ  คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ  และคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ตามล าดับ เมื่อ
เทียบระหว่างการรับแจ้งและการจับกุมพบว่าคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดีที่น่าสนใจ จับกุมได้น้อยกว่าคดี
ประเภทอ่ืน นอกจากนี้เกือบทุกประเภทความผิดมีแนวโน้มการรับแจ้งลดลงยกเว้นคดีประทุษร้ายต่อชีวิต 
ร่างกาย และเพศ เพ่ือขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 เล็กน้อยสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จ าแนกตามประเภทความผิด 
พ.ศ. 2556-2558                                               
 สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน 
                ในปี พ.ศ. 2558 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในนครสวรรค์มีจ านวน 21,852 บาท 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 17,128 บาท และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจ านวน 188,941 บาท              
โดย ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร มีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงถึง 841,765 บาท 
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อรายได้สูงกว่าร้อยละ 80 ยกเว้นครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตรซึ่งเป็น
เจ้าของที่ดินและผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหาร  ดังนั้นครัวเรือนสองประเภทหลังแม้จะมีการ
กู้ยืมเงินสูงแต่ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถใช้คืนเงินกู้ได้จะต่ ากว่าครัวเรือนประเภทอ่ืน   ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์  ค่าที่พักอาศัย เครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ ค่า
เดินทางและการสื่อสาร  ด้านหนี้สินครัวเรือน ครัวเรือนผู้ถือครองท าการเกษตร/เพาะเลี้ยงมีหนี้สินจากการใช้
ท าการเกษตรสูง ครัวเรือนผู้ด าเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตรมีหนี้สินเกิดจากการท าธุรกิจและใช้จ่าย
อุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน  ครัวเรือนผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารหนี้สินเกิดจากใช้
ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน และใช้จ่ายอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ ในครัวเรือน  ครัวเรือนทุกประเภทเป็นหนี้ใน
ระบบมากกว่าหนี้นอกระบบ แต่ครัวเรือนคนงานทั่วไปมีจ านวนหนี้นอกระบบสูงกว่าครัวเรือนอ่ืนๆ แสดงถึง
การขาดความน่าเชื่อถือ/ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้น้อยกว่าครัวเรือนอ่ืน รายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ าแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน พ.ศ.
2558 
                 การนับถือศาสนา 
                 ประชากรของจังหวัดนครสวรรค์ร้อยละ ๙๙.๗๖ นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ 
และศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.18 และ 0.06 ตามล าดับ   จ านวนศาสนสถาน รวม 839 แห่ง เป็น วัด 809 วัด 
นิกายมหายาน 791 วัด นิกายธรรมยุติ 18 วัด โบสถ์คริสต์ 25 แห่ง มัสยิด 5แห่ง พระอารามหลวง 4 แห่ง คือ 
วัดโพธาราม วัดนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต อ าเภอเมืองนครสวรรค์ และวัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า โดยทั้ง 4 
วัดเป็นมหานิกาย 
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               อ านาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ความต้องการของท้องถิ่น  
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน  ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ การศึกษา  

(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  การ

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง  ส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ  สถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (9) ด า เนิ น การแล ะป ระสาน  ส่ ง เส ริม  สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ น าการศึ กษ าใน 
เขตพ้ืนการศึกษา 
 (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 1. โครงสร้างการบริหาร 
 การจัดโครงสร้างการบริหารใช้รูปแบบการกระจายอ านาจโดย ผู้อ านวยการส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  เป็นที่ปรึกษามอบนโยบายผ่านบอร์ดคณะกรรมการการ
บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  หัวหน้างานในกลุ่มศึกษานิเทศก์  เป็นองค์คณะบุคคลขับเคลื่อน
พิจารณาด าเนินงานและแก้ไขปัญหาตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
 

โครงสร้างการบริหารงานภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 

ค ณ ะก รรม ก าร ติ ด ต าม
ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่ ม พั ฒ น าค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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 2. การด าเนินการตามโครงสร้างในรูปแบบเครือข่าย 
  2.1 ระดับเขตพ้ืนที่โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1  มอบนโยบายผ่านคณะกรรมการเครือข่ายซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลขับเคลื่อนการด าเนินงาน เครือข่าย
ประถมศึกษา จ านวน 17 เครือข่าย 
   มีองค์คณะกรรมการขับเคลื่อน ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นที่ปรึกษาประธานเครือข่าย  ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายเป็นกรรมการ
ด าเนินการบริหารงาน การกระจายอ านาจ 4 ด้าน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
บุคคล และงานบริหารทั่วไป 
  2.2 การด าเนินการระดับอ าเภอ โดยมีผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1  มอบนโยบายผ่ านคณ ะกรรมการระดับอ าเภอ ประกอบด้วย  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ประธานอ าเภอ  ประธาน
เครือข่าย ศึกษานิเทศก์เป็นองค์คณะบุคคลพิจารณาการด าเนินงาน/ประสานส่งเสริมการท างานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  และวางแผนจัดงานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ 
 กระบวนการขับเคลื่อน 
             กระบวนการขับเคลื่อนระบบการบริหารไปสู่ความส าเร็จ มี กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนหลัก  
3 ประการ ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้การบริการ 
 2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
 3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 
  2.3 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนปฏิบัติการ และมาตรฐาน
การศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถานศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การวางแผนงบประมาณ ก ากับ ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาใน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4. ประสานงานการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งการด าเนินงาน ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   5. ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา 
   6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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   7. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา และพัฒนาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   8. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผล
สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   9. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษาเอกชนรวมทั้งบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   10. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมของสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   11. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในระดับสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   12. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
   13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
          นครสวรรค์ เขต 1  จ าแนกตามต าแหน่งสายงาน และวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ที ่ ต าแหน่งสายงาน 
ระดับการศึกษา 

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

1 ผู้อ านวยการ 0 1 0 0 1 
2 รองผู้อ านวยการ (โครงสร้าง) 0 0 0 0 0 
3 รองผู้อ านวยการ (เงื่อนไข) 0 2 0 0 2 
4 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) 1 9 0 0 10 
5 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 0 13 21 2 36 
6 พนักงานราชการ 0 1 0 0 1 
7 ลูกจ้างประจ า 0 0 1 7 8 
8 ลูกจ้างชั่วคราวส านักงาน 0 0 1 4 5 
10 ลูกจ้างชั่วคราว งานลูกเสือ 0 0 0 1 1 
  รวมทั้งสิ้น 1 26 23 14 64 
  ร้อยละ 1.56 40.63 35.94 21.88 100 
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 จากตารางที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่งสายงาน และวุฒิการศึกษา พบว่า มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 64 คน 
และมีผู้จบปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 รองลงมาจบปริญญาตรี จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.94 ตามล าดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 1 

แผนภูมิที่ 1  แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  นครสวรรค์ เขต 1  จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560  

ต าแหน่ง 

วิทยฐานะ 
ไม่มีวิทยฐานะ

(ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ 
ช านาญงาน) 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

รวม 

ผอ.สพท. 0 0 1 0 0 1 
รอง ผอ.สพท. 0 0 2 0 0 2 
บุคลากรตาม
มาตรา 38 ค.(1) 

0 0 9 1 0 10 

บุคลากรตาม
มาตรา 38 ค.(2) 

8 14 14 0 0 36 

รวม 8 14 26 1 0 49 
ร้อยละ 16.33 28.57 53.06 2.04 0.00 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

  จากตารางที่ 2 แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1  จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีบุคลากรทั้งหมด จ านวน 49 คน และมี
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ มากที่สุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 53.06 รองลงมา วิทยาฐานะช านาญการ 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามล าดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 2 
แผนภูมิที่  2   แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1  จ าแนกตามวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560 

                

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
               ปีการศึกษา 2560 

ต าแหน่ง จ านวน  ร้อยละ 
ข้าราชการครู 1,250 79.57 
พนักงานราชการ (27 อัตรา) 27 1.72 
ลูกจ้างประจ า (นักการภารโรง 93 อัตรา) 72 4.58 
ลูกจ้างชั่วคราว     
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (22 อัตรา) 22 1.40 
นักการภารโรง (19 อัตรา) 19 1.21 
ธุรการโรงเรียน (65 อัตรา) 65 4.14 
นักการภารโรง (49 อัตรา) 49 3.12 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (52 อัตรา) 45 2.86 
ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (22 อัตรา) 22 1.40 

รวม 1,571 100 
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 จากตารางที่  3  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึ กษา  ปี การศึ กษา 2560 พบว่า มีทั้ งหมด  จ านวน  1,571 คน  มากที่ สุ ด  มี ข้ าราชการครู  
จ านวน 1,250 คน คิดเป็นร้อยละ 79.57 รองลงมา ลูกจ้างประจ า นักการภารโรง  มีจ านวน 72 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.58 ตามล าดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 3 

แผนภูมิที่ 3  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
                ปีการศึกษา 2560       

       

            ตารางที่ 4  แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา 2560  

 จ านวน 
นักเรียน : ครู นักเรียน : ห้อง 

 โรงเรียน นักเรียน คร ู ห้องเรียน 

167 21,368 1,250 1,547 17 : 1 14 : 1 

  จากตารางที่ 4  แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อครู นักเรียนต่อห้อง ปีการศึกษา 2560  
พบว่า อัตราส่วนนักเรียน : ต่อครู เท่ากับ 17 : 1 และอัตราส่วนนักเรียน : ห้อง เท่ากับ 14 : 1 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

ตารางท่ี  5  แสดงจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ  
                ปีการศึกษา 2560   

ต าแหน่ง 
 

วิทยฐานะ 

ไม่มีวิทย
ฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 
รวม 

ผอ.สถานศึกษา 2 6 124 4 0 136 
รอง ผอ.
สถานศึกษา 

0 1 9 0 0 10 

คร ู 95 204 686 2 0 987 
ครูผู้ช่วย 117 0 0 0 0 117 
รวม 214 211 819 6 0 1,250 
ร้อยละ 17.12 16.88 65.52 0.48 0.00 100 

  จากตารางที่  5  แสดงจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ าแนกตาม 
วิทยฐานะ ปีการศึกษา 2560  พบว่า มีข้าราชการครูทั้งหมด จ านวน 1,250 คน และมีวิทยาฐานะช านาญการ
พิเศษ มากที่สุด จ านวน 819 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 รองลงมา ไม่มวีิทยฐานะ  
จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 17.12 ตามล าดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 4 

แผนภูมิที่  4 แสดงจ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา   จ าแนกตามวิทยฐานะ  
  ปีการศึกษา 2560  
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ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา  

ตารางท่ี  6  แสดงจ านวนโรงเรียน  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

ที ่ อ าเภอ 
ไม่มี
นัก 

เรียน 

จ าแนกตามขนาดโรงเรียน (7 ขนาด)   

รวม 
ร้อย
ละ 

ขนาดที่ 
1 

ขนาดที ่
2 

ขนาดที่ 
3 

ขนาดที่ 
4 

ขนาดที่ 5 ขนาดที่ 6 
ขนาด
ที่ 7 

1-120 
คน 

121-
200 คน 

201-
300 คน 

301-
499 คน 

500-
1,499 คน 

1,500-
2,499 คน 

>= 
2,500 
คน 

1 
เมือง
นครสวรรค ์

0 36 10 2 4  - 1 1 54 32.34 

2 โกรกพระ 0 14 5 1 1  -  -  - 21 12.57 
3 ชุมแสง 1 27 6 2  - 1  -  - 37 22.16 
4 เก้าเลีย้ว 0 13 5 3  -    -  - 21 12.57 
5 พยุหะคีร ี 2 23 7  -  - 2  -  - 34 20.36 
  รวม 3 113 33 8 5 3 1 1 167 100 
  ร้อยละ 1.80 67.66 19.76 4.79 2.99 1.80 0.60 0.60 100   

 

 จากตารางที่  6  แสดงจ านวนโรงเรียน  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 พบว่า  
จ านวนโรงเรียนทั้งหมด จ านวน 167 โรงเรียน และมีโรงเรียนขนาดที่ 1 มากที่สุด ซึ่งเป็นโรงเรียน 
ขนาดเล็ก จ านวน 113 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 67.66 รองลงมา โรงเรียนขนาดที่ 2 จ านวน 33 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 19.76 ตามล าดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 5 
แผนภูมิที ่ 5  แสดงจ านวนโรงเรียน  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 
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ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกระดับชั้นที่เปิดสอน จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 

ที ่ อ าเภอ 
ไม่มี

นักเรียน 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน   

รวม  ร้อยละ ก่อน
ประถม 

ประถม 
ก่อนประถม-
ประถมศึกษา 

ก่อน
ประถม-
มัธยมต้น 

1 เมืองนครสวรรค ์ 0 0 1 44 9 54 32.34 

2 โกรกพระ 0 0 2 11 8 21 12.57 

3 ชุมแสง 1 0 3 25 8 37 22.16 

4 เก้าเลีย้ว 0 0 0 20 1 21 12.57 

5 พยุหะคีร ี 2 0 1 25 6 34 20.36 

  รวม 3 0 7 125 32 167 100 

  ร้อยละ 1.80 0.00 4.19 74.85 19.16 100   
 

 จากตารางที่  7  แสดงจ านวนโรงเรียน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  จ าแนกรายอ าเภอ  
ปีการศึกษา 2560 พบว่า จ านวนโรงเรียนทั้งหมด จ าวน 167 โรงเรียน โรงเรียนเปิดสอนระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงประถมศึกษา มากท่ีสุด จ านวน  125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.85  รองลงมาเปิดสอนระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึง มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.16 ตามล าดับ เปรียบเทียบ
ได้ดังแผนภูมิที่ 6      

แผนภูมิที่ 6  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560  
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ตารางท่ี  8  แสดงจ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกตามชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา 2560 

ช้ันเรียน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อ.1 143 130 273 48 

อ.2 1,121 1,065 2,186 168 

อ.3 1,243 1,034 2,277 173 

รวมก่อนประถม 2,507 2,229 4,736 389 

ป.1 1,223 1,117 2,340 175 

ป.2 1,217 1,166 2,383 177 

ป.3 1,209 1,082 2,291 173 

ป.4 1,308 1,191 2,499 177 

ป.5 1,311 1,176 2,487 178 

ป.6 1,355 1,173 2,528 175 

รวมประถม 7,623 6,905 14,528 1,055 

ม.1 431 312 743 35 

ม.2 422 316 738 35 

ม.3 345 278 623 33 

รวม ม.ต้น 1,198 906 2,104 103 

รวมทั้งหมด 11,328 10,040 21,368 1,547 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ระบบ DMC 

  จากตารางที่  8  แสดงจ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกตามชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา 2560 
พบว่า มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน  21,368 คน ห้องเรียนทั้งหมดจ านวน 1,547  ห้อง จ าแนกเป็นนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 4,736 คน ห้องเรียน จ านวน 389 ห้อง ระดับประถมศึกษา     จ านวน 
14,528 คน ห้องเรียน จ านวน 1,055 ห้อง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2,104 คน ห้องเรียน 
จ านวน 103 ห้อง 
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ตารางท่ี 9  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้นเรียน  รายอ าเภอ  ปีการศึกษา 2560 

อ.1 อ.2 อ.3 รวม หอ้ง ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม หอ้ง ม.1 ม.2 ม.3 รวม หอ้ง นักเรียน หอ้งเรียน

1 เมืองนครสวรรค์ 92 1,028 1,063 2,183 136 1,145 1,130 1,109 1,140 1,192 1,204 6,920 382 348 364 299 1,011 36 10,114 554 47.33

2 โกรกพระ 43 222 217 482 46 206 207 200 227 219 224 1,283 127 151 140 138 429 25 2,194 198 10.27

3 ชุมแสง 87 249 302 638 82 336 376 340 401 384 397 2,234 212 158 164 113 435 24 3,307 318 15.48

4 เก้าเลีย้ว 32 270 276 578 52 259 270 281 323 287 304 1,724 129 0 0 0 0 0 2,302 181 10.77

5 พยหุะคีรี 19 417 419 855 73 394 400 361 408 405 399 2,367 205 86 70 73 229 18 3,451 296 16.15

รวมทัง้สิน้ 273 2,186 2,277 4,736 389 2,340 2,383 2,291 2,499 2,487 2,528 14,528 1,055 743 738 623 2,104 103 21,368 1,547 100

ร้อยละที่
ประถมศึกษา รวมทัง้สิน้

อ าเภอ
ก่อนประถม มัธยมศึกษาตอนต้น

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ระบบ DMC 

จากตารางที่ 9  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา  รายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 พบว่า 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ มีนักเรียนมากที่สุด จ านวน 10,114 คน คิดเป็นร้อยละ 47.33 รองลงมา อ าเภอพยุหะ

คีรี จ านวน 3,451 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 ตามล าดับ เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 7 

แผนภูมิที่ 7   แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียน รายอ าเภอ ปีการศึกษา 2560 
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ตารางท่ี  10 แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2560    

ประเภทความ 
ด้อยโอกาส 

ชั้นเรียน 

 อ.1  อ.2  อ.3  ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6  ม.1  ม.2  ม.3 รวม 
ร้อย
ละ 

นักเรียนท้ังหมด 273 2,186 2,277 2,340 2,383 2,291 2,499 2,487 2,528 743 738 623 21,368   
เด็กถูกบังคับให้ขาย
แรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทาง
เพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กถูกทอดทิ้ง 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.02 
เด็กในสถานพินิจและ
คุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กเร่ร่อน 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.01 

ผลกระทบจากเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.01 

เด็กยากจน 221 1,139 1,516 1,595 1,699 1,666 1,791 1,767 1,827 543 607 507 14,878 99.93 
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.01 

อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ก าพร้า 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0.02 
ท างานรับผิดชอบ
ตนเองและครอบครัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
รวมนักเรียน 
ด้อยโอกาส 221 1,141 1,519 1,597 1,699 1,667 1,791 1,767 1,827 544 608 507 14,888 100 

ร้อยละ 1.03 5.34 7.11 7.47 7.95 7.80 8.38 8.27 8.55 2.55 2.85 2.37 69.67   

 จากตารางที่   10 แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส 
ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้ งหมด จ านวน 14,888 คน คิดเป็นร้อยละ 69.67 
ของนักเรียนทั้งหมด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีมากที่สุด จ านวน 1,827 คน คิดเป็นร้อยละ 8.55 
ของนักเรียนทั้งหมด รองลงมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 1,791 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83 ตามล าดับ 
แ ล ะ เมื่ อ พิ จ า ร ณ า ต า ม ป ร ะ เภ ท ค ว า ม ด้ อ ย โอ ก า ส  พ บ ว่ า  มี นั ก เรี ย น ย า ก จ น ม า ก ที่ สุ ด  
จ านวน  14,878 คน  คิด เป็ น ร้อยละ 99.93 ของนั ก เรียนด้อยโอกาสทั้ งหมด  เปรียบ เที ยบ ได้ดั ง 
แผนภูมิที่ 8  
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แผนภูมิที่  8   แสดงร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาส จ าแนกตามประเภทความด้อยโอกาส  

  ปีการศึกษา 2560    
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ส่วนที่ 2  

         ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีภารกิจในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
หลักการและจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
     การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงได้ร่วมมือกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 
“กศจ. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ให้มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
กศจ. และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น “กศจ.” ประกอบด้วย 
 (1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
 (3) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 
 (4) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้า
จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมการ 
 (5) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (6) ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย ด้านบริหารงานบุคคล หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 
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 (8) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคท าหน้าที่เป็น กศจ. 
1. ด้านคุณภาพการศึกษา  

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา  
               2557-2559 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที ่ วิชา 
ป.3 (NT) 

2557 2558 เพ่ิม/ลด 2558 2559 เพ่ิม/ลด 
1 ด้านภาษา 51.80 48.91 -2.89 48.91 52.81 3.90 
2 ด้านการคิดค านวณ 43.91 41.56 -2.35 41.56 39.63 -1.93 
3 ด้านการใช้เหตุผล 50.66 49.43 -1.23 49.43 55.23 5.80 
 
ที่มา : ส านักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 

จากตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีผล
คะแนนเฉลี่ยด้านภาษา และ ด้านการใช้เหตุผล เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในปีการศึกษา 
2558 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปี
การศึกษา 2557, 2558 และ 2559 พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด้านภาษา และ ด้านการใช้เหตุผล ในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี  2558 และปี 
2557 ทั้งสองด้าน เปรียบได้ดังแผนภูมิที่ 9 

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT)  
                 ปีการศึกษา 2557 - 2559   รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
   ปีการศึกษา 2557 - 2559  รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  

กลุ่มสาระ 
 ปีการศึกษา การพัฒนา

(+/-) 
(59-58) 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
สังกัด 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นท่ี 2557 2558 2559 

ภาษาไทย 45.93 50.54 54.77 4.23 52.88 51.88 52.51 54.77 

คณิตศาสตร ์ 41.68 44.58 43.88 -0.7 40.47 38.76 39.67 43.88 

วิทยาศาสตร ์ 43.82 43.34 44.04 0.7 41.22 40.27 41.13 44.04 

สังคมศึกษา 51.64 48.61 47.19 -1.42 46.68 45.08 45.03 47.19 

ภาษาอังกฤษ 37.49 40.17 34.94 -5.23 34.59 31.11 31.50 34.94 
ที่มา : ส านักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 

  จากตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 พบว่า ในปีการศึกษา 2559 
มีผลคะแนนเฉลี่ยในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 
ในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ และเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา 2558 กับปี
การศึกษา 2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ
เปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ปี  เปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 10  

แผนภูมิที่ 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
   ปีการศึกษา 2557 - 2559   รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
   ปีการศึกษา 2557 - 2559  รายสาระวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา การ

พัฒนา
(+/-) 

ระดับประเทศ 
ระดับ
สังกัด 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ 
เขตพื้นที่ 

2557 2558 2559 

ภาษาไทย 32.64 39.63 44.20 4.57 46.36 46.81 46.08 44.20 

คณิตศาสตร ์ 30.32 30.85 28.12 -2.73 29.31 29.53 29.67 28.12 

วิทยาศาสตร ์ 37.77 36.67 35.12 -1.55 34.99 35.12 35.30 35.12 

สังคมศึกษา 45.38 44.11 47.09 2.98 49.00 49.34 48.99 47.09 

ภาษาอังกฤษ 29.30 29.68 32.50 2.82 31.80 31.39 31.57 32.50 
 

ที่มา : ส านักทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 

  จากตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มี
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 
2559 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา 2557, 2558 
และ 2559 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 
ปี  สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 11 

แผนภูมิที่ 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
                  ปีการศึกษา 2557 - 2559 รายสาระวิชา ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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2. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา   

ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 3 จ าแนกตามระยะเวลา ปีการศึกษา 2559   
 

ระยะเวลา อนุบาล 2 ป.3 ป.6 ม.3 รวม ร้อยละ 

เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 147 0 0 0 147 1.95 

เรียนจบภายในเวลา 2 ปี 1,955 0 0 0 1,955 25.99 
เรียนจบภายในเวลา  
มากกว่า 2 ป ี

0 0 0 0 0 
0.00 

เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 2,446 2,393 522 5,361 71.28 

เรียนจบภายในเวลา 4 ปี 0 7 1 1 9 0.12 

เรียนจบภายในเวลา 5 ปี 0 23 26 0 49 0.65 

เรียนจบภายในเวลา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0.00 
รวม 2,102 2,476 2,420 523 7,521 

 
  

 จาก ต าร างที่  4 จ าน วน นั ก เรี ย น ที่ จ บ ชั้ น อนุ บ าล  2 ป ระถม ศึ กษ าปี ที่  3 , 6 แ ล ะ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกตามระยะเวลา ปีการศึกษา 2559 พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เรียนจบภายใน
เวลา 2 ปี ภายในเวลา 2 ปี จ านวน 1,955  คน เรียนจบภายในเวลา 3 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  
2,446 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  2,393 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  522 คน 

ตารางท่ี 15  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559   ที่ศึกษาต่อ   

รายการ 
จังหวัดเดิม 
สพท เดิม   

จังหวัดเดิม  
ต่าง สพท   

ต่าง 
จังหวัด   

กทม.   
จังหวัดเดิม 
ต่างสังกดั   

ต่างจังหวัด 
ต่างสังกดั   

รวม ร้อยละ 

โรงเรียนเดิม 491 0 0 0 0 0 491 20.29 

โรงเรียนอ่ืน สังกัด 
สพฐ. 

638 510 26 2 189 7 1,372 56.69 

โรงเรียนสังกัด
เอกชน 

2 13 0 0 6 2 23 0.95 

โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ 

0 0 2 0 1 0 3 0.12 
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รายการ 
จังหวัดเดิม 
สพท เดิม   

จังหวัดเดิม  
ต่าง สพท   

ต่าง 
จังหวัด   

กทม.   
จังหวัดเดิม 
ต่างสังกดั   

ต่างจังหวัด 
ต่างสังกดั   

รวม ร้อยละ 

กศน. 4 1 0 0 1 0 6 0.25 

อ่ืน ๆ 0 74 3 0 308 3 388 16.03 

โรงเรียนอ่ืน สังกัด 
อบจ. 

92 9 0 0 36 0 137 5.66 

ร้อยละ 50.70 25.08 1.28 0.08 22.36 0.50 100  

                 
ที่มา : จากข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน ข้อมูล ณ สิ้นปีการศึกษา  2559  

  จากตารางที่ 5  จ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559  
พบ ว่ า  นั ก เรี ยน ศึ กษ าต่ อ โร งเรี ยน อ่ื น  สั งกั ด ส านั ก งาน คณ ะกรรมการก ารศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน  
จ านวน 1,372 คน คิดเป็นร้อยละ 59.69  รองลงมาเรียนต่อโรงเรียนเดิม  จ านวน 491 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.29  และน้อยที่สุด เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.12 
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 12 
 
แผนภูมิที่ 12  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 
   ที่ศึกษาต่อ   
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ตารางที่ 16 แสดงจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปกีารศึกษา 2559  ที่ศึกษาต่อและ 
               ไม่ศึกษาต่อ 

รายการ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

นักเรียนจบทั้งหมด 311 212 523 
 ศึกษาต่อ 

    ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรยีนเดมิ 0 0 0 0.00 
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดมิ 73 79 152 29.06 

ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 2 3 5 0.96 
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 0 0 0.00 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 189 115 304 58.13 

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 2 4 6 1.15 
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 15 6 21 4.02 

รวมศึกษาต่อ 281 207 488 93.31 
ร้อยละ 53.73 39.58 93.31 

 ไม่ศึกษาต่อ 
    ไม่ศึกษาต่อ ท างานภาคอุตสาหกรรม 0 0 0 0.00 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานภาคการเกษตร 4 0 4 0.76 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานการประมง 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานค้าขาย ธุรกิจ 0 0 0 0.00 

ไม่ศึกษาต่อ ท างานบริการ 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานรับจ้างท่ัวไป 0 0 0 0.00 
ไม่ศึกษาต่อ ท างานอ่ืน ๆ 10 2 12 2.29 

บวชในศาสนา 0 0 0 0.00 
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 0 0 0.00 

อื่น ๆ 16 3 19 3.63 

รวมไม่ศึกษาต่อ 30 5 35 6.69 
ร้อยละ 5.74 0.96 6.69 6.69 

 
 จากตารางที่ 6 จ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ที่ศึกษาต่อและไม่
ศึกษาต่อ พบว่า นักเรียนศึกษาต่อทั้งหมด จ านวน 523 คน คิดเป็นร้อยละ 93.31 ศึกษาต่อสถาบันอาชีวศึกษา
ของรัฐบาล มากท่ีสุด จ านวน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 58.13  รองลงมา ศึกษาต่อศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน

จังหวัดเดิม จ านวน  152 คน คิดเป็นร้อยละ 29.06  ตามล าดับนักเรียนไม่ศึกษาต่อ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.69   ไม่ศึกษาต่อ กรณีอ่ืน ๆ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 3.63 รองลงมา ไม่ศึกษาต่อ ท างานอ่ืน ๆ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.29 ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงได้ในแผนภูมิที่  3  และ 4 
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แผนภูมิที่ 13  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  ที่ศึกษาต่อ 
     

 

แผนภูมิที่ 14  แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559   
   ทีไ่ม่ศึกษาต่อ  
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ผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
การประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า รายละเอียด                 
ดังตารางที่ 17-20 
ตารางท่ี 17 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  
      (ประจ าภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน /สิงหาคม 2560)     
 

ระดับชั้น 
การอ่านครั้งท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2560) 

การอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
1,645 379 125 41 0 0 0 0 
75.11 17.31 5.71 1.87 0 0 0 0 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
1,627 351 113 53 458 1,027 587 72 
75.89 16.37 5.27 2.47 21.36 47.90 27.38 3.36 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
1,620 325 63 28 380 1,094 518 44 
79.57 15.96 3.09 1.38 18.66 53.73 25.44 2.16 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
1,532 526 83 29 466 1,130 449 125 
70.60 24.24 3.82 1.34 21.47 52.07 20.69 5.76 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
1,717 435 57 21 295 1,105 762 68 
77.00 19.51 2.50 0.94 13.23 49.55 34.17 3.05 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
1,646 466 90 29 323 1,128 685 95 
77.00 19.51 2.56 0.94 13.23 49.55 34.17 3.05 

ภาพรวม 
9,787 2,482 531 201 1,922 5,484 3,001 404 
75.28 19.09 4.08 1.55 17.78 50.73 27.76 3.74 
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ตารางที่ 18  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  
  (ประจ าภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน /สิงหาคม 2560)    

ระดับชั้น 
การอ่านครั้งท่ี 2 (เดือนสิงหาคม 2560) 

การอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
1,363 536 192 77 1,519 533 78 38 
62.87 24.72 8.86 3.55 70.06 24.58 3.60 1.75 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
1,622 366 109 31 510 1,133 435 50 
76.22 17.20 5.12 1.46 23.97 53.24 20.44 2.35 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
1,658 320 35 13 747 317 348 14 
81.84 15.79 1.73 0.64 36.87 45.26 17.18 0.69 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
1,337 696 103 32 328 1,209 532 99 
61.67 32.10 4.75 1.48 15.13 55.77 24.54 4.57 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
1,533 589 66 23 305 1,011 798 94 
69.34 26.64 2.99 1.04 13.79 45.73 36.09 4.25 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
1,562 518 101 22 480 1,097 575 51 
69.34 26.64 2.99 1.04 13.79 45.73 36.09 4.25 

ภาพรวม 
9,075 3,025 606 198 3,889 5,900 2,766 346 
70.33 23.44 4.70 1.53 30.14 45.72 21.44 2.68 

 
ตารางที่  19  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-6  
  (ประจ าภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน 2560/มกราคม 2561)  

ระดับชั้น 
การอ่านครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน 2560) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
1,215 594 275 53 1,146 762 192 37 
56.86 27.80 12.87 2.482 53.63 35.66 8.98 1.73 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
1,588 420 100 26 432 1,202 465 35 
74.41 19.68 4.69 1.22 20.24 56.33 21.79 1.64 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
1,601 348 39 10 612 1,050 319 17 
80.13 17.42 1.95 0.50 30.63 52.55 15.97 0.85 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
1,593 477 73 13 271 1,080 755 50 
73.89 22.12 3.39 0.60 12.57 50.09 35.02 2.32 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
1,716 432 51 11 282 946 891 91 
77.65 19.55 2.31 0.50 12.76 42.81 40.32 4.12 
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ระดับชั้น 
การอ่านครั้งที่ 3 (เดือนพฤศจิกายน 2560) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
1,616 520 57 18 380 1,211 582 38 
77.65 19.55 2.31 0.50 12.76 42.81 40.32 4.12 

ภาพรวม 
9,329 2,791 595 131 3,123 6,251 3,204 268 
72.62 21.73 4.63 1.02 24.31 48.66 24.94 2.09 

 
ตารางที่  20  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-6  
  ประจ าภาคเรียนที่ 2 : พฤศจิกายน 2560/มกราคม 2561)   

ระดับชั้น 
การอ่านครั้งท่ี 4 (เดือนมกราคม 2561) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
1,331 493 226 56 694 1,080 289 43 
63.20 23.41 10.73 2.66 32.95 51.28 13.72 2.04 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
1,482 476 133 35 327 1,107 637 55 
67.71 22.39 6.26 1.64 15.38 52.07 29.96 2.59 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
1,417 504 65 17 432 1,148 409 14 
70.74 25.16 3.25 0.85 21.57 57.31 20.52 0.70 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
1,416 627 90 40 4.42 1,129 553 49 
65.16 28.85 4.14 1.84 20.34 51.96 25.45 2.25 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
1,452 634 104 18 296 1,127 733 52 
65.76 28.71 4.71 0.82 13.41 51.04 33.20 2.36 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
1,546 566 71 29 259 1,251 631 70 
69.89 25.59 3.21 1.31 11.71 56.60 28.53 3.16 

ภาพรวม 
8,644 3,300 689 195 2,450 6,843 3,252 2.83 
67.38 25.72 5.37 1.52 19.10 53.34 25.35 2.21 

 
การประเมินความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า (ระบุเพิ่มเติมในส่วนของแต่
ละเขตพื้นที่การศึกษา) รายละเอียดดังตารางที่ 21-24 
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ตารางที่ 21  ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6  
  ประจ าภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน /สิงหาคม 2560   

ระดับชั้น 
การเขียนค า ครั้งท่ี 1 (เดือนมิถุนายน 2560) 

การเขียนค า การเขียนเรื่อง 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
1,400 539 174 77 0 0 0 0 
63.93 24.61 7.95 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
1,276 505 238 125 792 894 323 135 
59.51 23.55 11.10 5.83 36.94 41.70 15.07 6.30 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
1,053 646 262 75 923 859 198 56 
51.72 31.73 12.87 3.68 45.33 42.19 9.72 2.75 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ไม่มีการวัดผล 
936 936 255 43 

43.13 43.13 11.75 1.98 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่มีการวัดผล 
792 11.31 278 29 

35.52 50.72 12.47 1.30 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่มีการวัดผล 
815 1,028 326 62 

36.53 46.08 14.61 2.78 

ภาพรวม 
3,729 1,690 674 277 4,258 4,848 1,380 325 
58.54 26.53 10.58 4.35 39.39 44.84 12.76 3.01 

 
ตารางที่ 22 ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6  
  ประจ าภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน /สิงหาคม 2560  

ระดับชั้น 
การเขียนค า ครั้งท่ี 2 (เดือนสิงหาคม 2560) 

การเขียนค า การเขียนเรื่อง 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
962 731 329 146 1,316 517 242 90 

44.37 33.72 15.18 6.73 60.70 23.85 11.16 4.15 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
1,213 575 221 119 877 904 272 75 
57.00 27.02 10.39 5.59 41.21 42.48 12.78 3.52 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
969 660 299 98 884 902 196 44 

47.83 32.58 17.76 4.84 43.63 44.52 9.67 2.17 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ไม่มีการวัดผล 
844 1001 279 44 

38.93 46.17 12.87 2.03 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่มีการวัดผล 807 1,075 294 35 
36.50 48.62 13.30 1.58 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่มีการวัดผล 876 1,053 247 27 
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ระดับชั้น 
การเขียนค า ครั้งท่ี 2 (เดือนสิงหาคม 2560) 

การเขียนค า การเขียนเรื่อง 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

39.76 47.80 11.21 1.23 

ภาพรวม 
3,144 1,966 849 363 5,604 5,452 1,530 315 
49.78 31.03 13.45 5.74 43.42 42.28 11.86 2.44 

 

ตารางที่ 23  ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6  
  ประจ า(ภาคเรียนที่ 1 : พฤศจิกายน 2560/มกราคม 2561)   

ระดับชั้น 

การเขียนค า ครั้งท่ี 3 (เดือนพฤศจิกายน 2560) 
เขียนค า เขียนเรื่อง 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับป
รุง 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
792 686 510 149 1,309 444 233 70 

37.06 32.10 23.87 6.97 65.04 20.78 10.90 3.28 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
1,011 654 348 121 1,011 851 238 34 
47.38 30.65 16.31 5.67 47.38 39.88 11.15 1.59 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
599 685 568 146 969 875 135 19 

29.98 34.28 28.43 7.31 48.50 43.79 6.76 0.95 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ไม่มีการวัดผล 
1,082 850 206 18 
50.19 39.42 9.55 0.83 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่มีการวัดผล 
918 1,012 258 22 

41.54 45.79 11.67 1.00 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่มีการวัดผล 
976 1,015 187 33 

44.14 45.91 8.46 1.49 

ภาพรวม 
2,402 2,025 1,426 416 6,364 5,047 1,257 196 
38.32 32.32 22.75 6.64 49.40 39.29 9.79 1.53 
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ตารางที่ 24  ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียน  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6  
  ประจ า(ภาคเรียนที่ 1 : พฤศจิกายน 2560/มกราคม 2561)  

ระดับชั้น 
การเขียนค า ครั้งท่ี 4 (เดือนมกราคม 2561) 

การเขียนค า การเขียนเรื่อง 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
923 611 411 161 1,545 359 135 67 

43.83 29.01 19.52 7.64 73.36 17.05 6.41 3.18 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
866 693 4.14 153 974 858 240 54 

40.73 32.60 19.47 7.20 45.81 40.36 11.29 2.54 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
521 774 594 114 1,030 827 140 6 

26.01 38.64 29.66 5.69 51.42 41.29 6.99 0.30 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ไม่มีการวัดผล 
1093 848 186 46 
50.30 39.02 8.56 2.12 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ไม่มีการวัดผล 
904 983 300 21 

40.94 44.52 13.59 0.95 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไม่มีการวัดผล 
965 993 220 34 

43.63 44.89 9.95 1.54 

ภาพรวม 
2,310 2,078 1,419 428 6511 4,868 1,221 228 
37.05 33.33 22.76 6.86 50.76 37.95 9.52 1.78 

 
ตารางที่  25  ผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ระดับชั้น 

มิถุนายน 2560 สิงหาคม 2560 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
27 310 219 50 94 336 124 24 

4.46 9.07 36.14 8.25 16.26 59.57 21.45 4.15 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
172 285 151 36 127 301 182 33 

29.71 7.85 23.45 5.59 19.75 53.37 28.30 5.13 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
82 272 161 28 122 293 115 11 

15.10 8.55 29.65 5.16 22.55 51.59 21.26 2.03 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
281 867 531 114 343 930 421 68 

15.67 48.35 29.62 6.36 19.47 52.78 23.89 3.86 
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ตารางที่  26  ผลการประเมินการรู้เร่ืองการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ระดับชั้น 

พฤศจิกายน 2560 มกราคม 2561 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
116 286 131 56 106 321 124 39 

19.69 50.71 22.24 9.51 17.97 56.91 21.02 6.61 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
115 506 162 38 66 332 179 41 

18.52 54.26 26.09 6.12 10.68 58.87 28.96 6.63 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
104 292 123 15 1.25 287 104 9 

19.48 51.77 23.03 2.81 23.81 50.89 19.81 1.71 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
335 884 416 109 297 940 407 89 

19.21 50.69 23.85 6.25 17.14 54.24 23.49 5.14 
 

สรุปผลการอ่าน ตามเป้าหมายระดับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
ตารางที่ 27 จ านวนนักเรียน ทีม่ีผลการอ่านผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมรีะดบัผลการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 92.42 91.12 42.33 85.42 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 80.76 85.31 85.33 79.77 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 83.96 89.88 90.37 87.39 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 84.19 82.33 79.34 83.16 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 79.64 77.75 76.38 79.46 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 79.85 83.00 84.28 81.89 

ภาพรวม 82.63 84.81 83.66 82.78 

 
จากตารางที่ 27  พบว่า ร้อยละจ านวนนักเรียนที่มีผลการอ่านในระดับดีขึ้นไป มากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง แต่เมื่อ
พิจารณา ตามระดับชั้น พบว่า ในครั้งที่ 4 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการอ่านระดับดีขึ้นไปต่ ากว่า 80 มี 2 ระดับชั้น 
คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 79.77 และ 79.46 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 28 จ านวนนักเรียน ทีม่ีผลการเขียนผา่นเกณฑ์ ตั้งแตร่ะดับดีขึ้นไป 

ระดับชั้น 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมรีะดบัผลการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 88.54 81.32 77.49 81.62 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 80.85 83.86 82.64 79.75 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 85.49 84.28 78.28 78.68 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 86.27 85.02 89.61 89.32 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 86.23 84.39 87.33 85.46 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 82.61 86.46 90.05 88.52 

ภาพรวม 84.54 84.08 82.76 82.71 

 
จากตารางที่  28  พบว่าในการสอบทุกครั้ง ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการเขียนในระดับดีขึ้นไป   
มากกว่า ร้อยละ 80 แต่เมื่อพิจารณา ตามระดับชั้น  พบว่า  ในครั้งที่ 4  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการอ่านระดับดีขึ้น
ไป ต่ ากว่า 80   มี 2 ระดับชั้น คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ 79.75 และ 78.68 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 29 แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียน ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมรีะดบัผลการอ่าน/เขยีน อยู่ในระดับ”ปรับปรุง” 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

การอ่าน 
การ
เขียน 

การอ่าน 
การ
เขียน 

การอ่าน 
การ
เขียน 

การอ่าน 
การ
เขียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 1.87 3.52 2.65 5.44 2.11 5.12 2.35 5.41 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 2.92 6.06 1.90 4.56 1.43 3.63 2.12 4.87 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 1.77 3.22 0.67 3.50 0.68 4.13 0.77 3.00 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 3.55 1.98 3.02 2.03 1.46 0.83 2.05 2.12 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2.00 1.30 2.65 1.57 2.31 1.00 1.59 0.95 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 2.78 2.78 1.66 1.21 1.27 1.49 2.24 1.54 

ภาพรวม 2.54 3.50 2.11 3.53 1.55 3.20 1.86 3.44 

 

จากตาราง 29  แสดงจ านวนร้อยละ ของนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  คือผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง ในการสอบแต่ละคร้ัง  เมื่อพิจารณาในภาพรวม  พบว่า ในการสอบแต่ละคร้ัง  มีนักเรียนเขียนไม่ได้ มากกว่า
นักเรียนอ่านไม่ออก  พิจารณาในแต่ละระดับชั้น  พบว่า นักเรียนที่เขียนไม่ได้มีมากกว่า นักเรียนที่อ่านไม่ออก 
เหมือนกัน  เมื่อพิจารณา ในครั้งที่ 4  พบว่า มีนักเรียนร้อยละ 1.86  อ่านไม่ออก  และ ร้อยละ 3.44 เขียนไม่ได้ 
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ตารางที่ 30 แสดงผลการอ่านการเขียน คร้ังที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามจ านวนโรงเรียน 

ความสามารถดา้น 

ผ่าน ไม่ผา่น ปลอด ไม่ปลอด 
ผ่านเกณฑ์ ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป 

ผ่านเกณฑ์น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ไม่มีนักเรียนท่ีมี
คะแนนอยู่ใน
ระดับปรับปรุง 

มีนักเรียนที่มี
คะแนนอยู่ใน
ระดับปรับปรุง 

การอ่าน 
จ านวน รร 111 52 92 71 
ร้อยละ 68.10 31.90 56.44 43.46 

การเขียน 
จ านวน รร 108 56 80 83 
ร้อยละ 66.26 33.74 49.08 50.92 

ทั้ง 2 ด้าน จ านวน รร 88 75 76 77 
ร้อยละ 53.99 46.01 46.63 53.37 

จากตารางที่ 20  แสดงการแปลผลข้อมูลการประเมินด้านการอ่านการเขียน  โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
ก าหนดเป้าหมาย ด้านการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน คือ นักเรียนจะต้องมีความสามารถด้านการอ่าน
การเขียน ในระดับดีขึ้นไป   80 เปอร์เซ็นต์ มีการประมวลผล 2 ประเด็นคือ 

1.)  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80 จากผลการประเมินพบว่า  มี 
จ านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ด้านการอ่าน และการเขียน จ านวน 88 โรง คิดเป็นร้อยละ 53.99   เมื่อพิจารณา แยก
ระหว่างการอ่านกับการเขียนพบว่า มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ด้านการอ่าน 111  โรง คิดเป็นร้อยละ 68.10 และ 108 
โรง คิดเป็นร้อยละ 66.26 

2.) โรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  โดยพิจารณาจากระดับความสามารถด้านการ 
อ่านการเขียน ในระดับปรับปรุง   จากผลการประเมินพบว่า  มีโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  จ านวน 
76  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 46.63  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  มีโรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก จ านวน 
92  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 56.44  และ มีโรงเรียนที่ปลดนักเรียนเขียนไม่ได้  80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 49.08 
 
ตารางที่ 31 การประมวลผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ าแนกตามนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึน้
ไป 

ระดับชั้น 
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ ์

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
337 430 402 427 209 148 187 163 

55.61 74.39 68.25 72.37 44.39 25.61 31.75 27.63 

ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
457 428 421 398 187 215 200 220 

70.79 66.56 67.79 64.40 29.04 33.44 32.21 35.60 

ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี.3 
354 415 396 412 189 126 138 113 

65.19 76.71 74.16 78.48 34.81 23.29 25.84 21.52 
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ระดับชั้น 
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ ์

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

ภาพรวม 
1,148 1,273 1,219 1,237 645 489 525 496 
64.03 72.25 49.00 71.39 35.97 27.75 30.10 28.62 

จากตารางที่ 31   แสดงจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านรู้เรื่องประเมินการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติPISA  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3พบว่า ในแต่ละครั้ง มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.03   72.25   69.90 และ 71.38 ตามล าดับ  และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละครั้ง พบว่า  ครั้งที่ 4  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ มากที่สุด 1,237  คน  คิดเป็นร้อยละ 71.38   และเมื่อ
พิจารณา ครั้งที ่4  ในแต่ละระดับชั้น  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.48 

 

3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ /ด้านผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
 
 3.1 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การประเมินผลการด าเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์   เขต 1  โดยการติดตามและประเมินผลของ 
ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปี 2559  มีผลการประเมิน สรุปได้ ดังนี้  

ตารางที่ 32  แสดงผลการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ. 2559  (ARS System) 
ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 3.68470 

กลยุทธ ์ รายการ ผลการด าเนนิการ 
กลยุทธ์ที่ 1         
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ในระดับ
การศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน  
 
 

    1.ระดับความส าเร็จของการสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน (น้ าหนัก 2) 

5.00000 

    2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มกีิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้ (น้ าหนัก 2) 

5.00000 

    3.ร้อยละของนักเรียน ป.6 ม.3 ม.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ที่มีผลการสอบ O-NET วิชาต่างๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
เพิ่มข้ึน (น้ าหนัก 1) 

5.00000 

      3.1 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มี
ผลการสอบ O-NET วิชาตา่ง ๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (คณิตศาสตร์) 

1.0000 

      3.2 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มี
ผลการสอบ O-NET วิชาตา่ง ๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (วิทยาศาสตร์) 

1.00000 
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กลยุทธ ์ รายการ ผลการด าเนนิการ 
      3.3 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มี
ผลการสอบ O-NET วิชาตา่ง ๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (ภาษาไทย) 

1.00000 

      3.4 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มี
ผลการสอบ O-NET วิชาตา่ง ๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (อังกฤษ) 

1.00000 

      3.5 ร้อยละของนักเรียน ป.6 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มี
ผลการสอบ O-NET วิชาตา่ง ๆ สูงกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
เพิ่มข้ึน (สังคมศึกษา) 

1.00000 

    4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มนีักเรียนระดับปฐมวัยได้รบัการเตรียม
ความพร้อม (น้ าหนัก 3) 

5.00000 

    5.ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการประเมนิโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

4.42110 

    6.ระดับความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด าเนนิการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพฒันาห้องสมุดโรงเรียน และมีโรงเรียนที่
สามารถเป็นต้นแบบได้  

4.10000 

    7.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  

4.00000 

    8.ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนนิการ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

1.59090 

    9.ระดับความส าเร็จของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาที่ด าเนนิงาน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรม ลูกเสือ  

1.00000 

    10.ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทีด่ าเนินงาน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาผ่านกิจกรรม ดังนี้  
    - กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ดนตรี นาฏศิลป์ศลิปะ)  
    - กิจกรรมสภานักเรียน  

4.00000 

    11.ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาจดักิจกรรมพัฒนาดา้นสุขภาวะ
ของนักเรียน  

4.00000 

    12.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่อ่านออกเขียนได้ 5.00000 
    13.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ดา้นการสร้างจิตส านึก การบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย 
และมลพิษทางอากาศ  

5.00000 



47 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

กลยุทธ ์ รายการ ผลการด าเนนิการ 
    14.ร้อยละของนักเรียน และครู ที่ได้รับการพัฒนาทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

5.00000 

กลยุทธ์ที่ 2          
การเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาส 
ในการพัฒนา  
เต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ  

    15.ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับต าบลจัดกิจกรรมเรียนรู้งาน
อาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหวา่งเรียนรู้งาน
อาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหวา่งเรียน  

5.00000 

    16.ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับต าบลที่มีผลการปฏบิัตทิี่เป็น
เลิศ (Best Practice)  

5.00000 

    17.อัตราส่วนผู้เรียนระดับกอ่นประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 
ปี  

5.00000 

    18.อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 -11 ปี  5.00000 
    19.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 4.92870 
    20.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคบั  3.58430 
    21.ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาออกกลางคัน  5.00000 
    22.ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกลางคนั  5.00000 
    23.ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคลระบบออนไลน์  

5.00000 

    24.ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบัการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

5.00000 

    25.ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนางานแนะ
แนวให้มีความเข้มแข็ง  

5.00000 

    26.ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีความเข้มแข็งในการด าเนินงานแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ  

1.00000 

    27.ร้อยละการยกระดับวชิาการโรงเรียนในฝัน  1.00000 
กลยุทธ์ที่ 3  
การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา                

    28.ร้อยละของโรงเรียนได้รบัการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงาน
สนับสนนุการสอนได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ และอัตราจา้งนักการภารโรง
สามารถปฏบิัติงานอย่างมีประสทิธิภาพ (อัตราจา้งวฒุิปริญญาตรีที่
ปฏิบัติงานสนบัสนนุการสอนให้สถานศึกษา)  

5.00000 

    29.ร้อยละของสถานศึกษาทีค่รูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มข้ึน 
โดย การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบตังิานแทนนักการภารโรง  

5.00000 

    30.ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ที่
ได้รับการพัฒนา  

5.00000 

    31.ระดับความส าเร็จในการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเปน็ครูมืออาชีพใน
ประชาคมอาเซียน (โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเปน็ครูมืออาชีพใน

5.00000 
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กลยุทธ ์ รายการ ผลการด าเนนิการ 
ประชาคมอาเซียน)  
       31.1 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานและผู้มผีลงานดีเด่นประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา่สพฐ. (OBEC 
AWARDS) คร้ังที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2558   

2.00000 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ  

    32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5.00000 
      32.1 ร้อยละของโรงเรียนที่ส่งรายงานการติดตามประเมนิผลการ
ควบคุมภายในประจ าปี ครบถ้วน 

1.78570 

      33.ระดับความส าเร็จของสว่นราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถ
ปฏิบัติงานดา้นบัญชไีด้ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด  

3.5000 

    34.ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ  

4.00000 

    35.ระดับความส าเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพทุธศักราช 2551  

4.00000 

    36.ระดับความส าเร็จของผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ี   1.00000 
    37. ระดับความส าเร็จของการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5.00000 

    38. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงินและบัญชี
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

4.00000 

    39.ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนผลผลิต 2.50000 
       39.1  การด าเนินงานตามแผนเพื่อประสิทธิภาพ 1.25000 

 ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 3.68470 

 
ที่มา : จากข้อมูลระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559 
ตารางท่ี 33   แสดงผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 (KRS:KPI Report System)     

รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน(Functional base) 
   1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11ปี/12-14 ปี/16-17 ปี) 
       1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี) 4.6476 

      1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 4.4805 

     1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD  2017)   
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รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 
          1.2.3 ระดับความส าเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ(PISA) 

5.0000 

  1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

      1.3.1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย  5.0000 

      1.3.2 ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ 5.0000 

      1.3.3 ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์  5.0000 

      1.3.4 ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร ์ 5.0000 

      1.3.5 ประถมศึกษาปีที่ 6 สังคมศึกษา 5.0000 

      1.3.6 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย 4.7212 

      1.3.7 ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ 5.0000 

      1.3.8 ประถมศึกษาปีที่ 3 คณิตศาสตร ์ 4.7613 

      1.3.9 ประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร ์ 4.9972 

      1.3.10 ประถมศึกษาปีที่ 3 สังคมศึกษา 4.9715 

  1.4 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 5.0000 

  1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครู 5.0000 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจหลักพื้นฐาน(Agenda base) - 

   2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน - 

           2.1.1 ร้อยการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 5.0000 

   2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา 5.0000 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ(Area base)  - 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation base) - 

   4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ       5.0000 

   4.2  ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการประเด็น
เร่ืองการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายดา้นการศึกษาของสถานศึกษา 

5.0000 

ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 4.97686 
องค์ประกอบ ระดับคะแนน ค่าคะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพ้ืนฐาน 
(Functional base) น้ าหนัก 14.0003) 

4.92727 2.56773 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3.-5ปั /6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 
ปี) (น้ าหนัก 2) 

4.56405 0.20745 

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน 5.00000 0.15150 
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องค์ประกอบ ระดับคะแนน ค่าคะแนน 
(IMD 2017) (น้ าหนัก 1.3333) 
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) (น้ าหนัก 2.667) 

4.94512 0.29973 

1.4 ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา (น้ าหนัก 4) 5.00000 0.45452 
1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาครู (น้ าหนัก 4) 5.00000 0.45452 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ฯ 
(Agenda base) (น้ าหนัก 10.0017) 

5.00000 1.13651 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (น้ าหนัก 3.335) 5.00000 0.37896 
2.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ของสถานศึกษา (น้ าหนัก 6.6667) 

5.00000 0.75755 

2.3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนในโครงการ ICU 
(น้ าหนัก 0) 

- - 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้อง
ถิ่นฯ (Area base) น้ าหนัก 0) 

- - 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ 
(Innovation base) (น้ าหนัก 2.0) 

5.00000 2.27262 

4.1 ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้ าหนัก 10) 5.00000 1.13631 
4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการประเด็นเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (น้ าหนัก 10) 

5.00000 1.13631 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ฯ (Potential base) (น้ าหนัก 0) 

- - 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (น้ าหนัก 0) - - 

รวม(น้ าหนัก 44.002) 4.97686 ระดับคณุภาพ 
(2) 
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ตารางท่ี 34 แสดงข้อมูล ด้านงบประมาณ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ได้รับจัดสรร  
                งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ที ่ รายการ 
งบประมาณท่ี
ได้รับอนุมัติ 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละของ
การเบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ 

1 งบบุคลากร                     

  

1.1 เงินเดือน,ค่าจ้างประจ า 
(เบิกจ่ายโดยไม่ต้องรับอนุมตัิเงิน
ประจ างวด) 

172,576,923.35 172,576,923.35 - 100   

  

1.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (เบิกจ่ายโดยไดร้ับ
อนุมัติงบประมาณ)  

1,511,040 1,246,529 264,511 82   

2 งบด าเนินงาน  80,311,969 80,297,282.77 14,686.23 100   

3 งบรายจ่าย  - - -    

4 งบเงินอุดหนุน    3,868,905 2,458,692 39,438 64   

5 งบลงทุน   - - -    

  ปีงบประมาณ 2558 60,338,345.00 60,338345.00 - 100   

  ปีงบประมาณ 2559 71,879,627.10 70,762,761.50 1,116,866 98.45   

  ปีงบประมาณ 2560 41,969,200 41,692,284.77 276,915.23 99   

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับ
บริหารจดัการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 600 
(ครุภัณฑ์) รหัสงบประมาณ
รายจ่าย 700 (ก่อสร้าง) 

- - -    

 
งบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น 432,456,009.45 429,372,818.39 3,083,191.06 99 

 
ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  
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ตารางท่ี 35 แสดงข้อมูล ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2557 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
คะแนนที่

ได้รับ 
ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 30.00 ดีเยีย่ม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารจัดการทีด่ี 52.15 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 52.15 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม - - 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 45.70 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ 27.00  ดีเยี่ยม  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1  การบริหารงานด้านวิชาการ 37.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 30.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล - - 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 30.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 29.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเปน็   
               แบบอย่างได ้

25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3  ผู้เรียนทุกระดบัการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 5 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4  ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

20.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
               ขั้นพื้นฐาน 

20.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี  20.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐานเท่าเทียม
กันและส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น 

5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสยี 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 86.00 ดีเยี่ยม 

ที่มา : จากข้อมูล จากการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปี 2559 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity 
   & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตารางท่ี 36  ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) ของ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
 

 
ข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของตน รวมทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยด าเนินการประเมินใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับ
ผิด3) ดัชนีความปลดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ 5) ดัชนี
คุณธรรมการท างานในหน่วยงานซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต1มีผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประเมินใน
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ84.31อยู่ในระดับความโปร่งใส “ระดับสูง”

ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด  
ความปลอดจาก
การทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน  

วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร  

คุณธรรมการ
ท างานใน
หน่วยงาน  

ระดับความโปร่งใส 

ร้อย
ละ 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

คะแนน ร้อยละ คะแนน 

78.53 20.42 93.06 16.75 94.23 20.73 64.00 10.25 89.75 16.15 84.31 ระดับสูง 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

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

  ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดย  
มีชื่อว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่ เข้มแข็ง 
ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแล
สุขภาพ และการศึกษา  

  วิสัยทัศน์  “มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้  
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย 
และบูรณภาพแห่งเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ อย่างสันติสุข  
เป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคม ท่ามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง 
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ประชาชน
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ 
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นไม่มีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขัน
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สูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป ได้แก่  ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความยั่งยืน 
หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ"นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์"                                                             
นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย

จุดเน้นเชิงนโยบาย 
 แนวทางหลัก  
1. จุดเน้นด้านความมั่นคงแนวทางหลัก  
 1.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 1. การสร้างความ

ปรองดองและสมานฉันท ์ 
 1.2 การบริหารจัดการ  
 1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนทีพิ่เศษ  
 1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน            

รูปแบบใหม่  
2. จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันแนวทางหลัก 
 2.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านมีสมรรถนะ        

ในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

 2.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
 3.1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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 3.2. การผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้
ส าหรับคนทุกช่วงวัย 

 3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่ อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
           4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

แนวทางหลัก 
 4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4.2 การเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาและส าหรับคนทุกช่วงวัย 

     4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
5. จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก  
     5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน า

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

  5.3 พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

6. จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก 
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา  
 6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
6.4 ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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3. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

นอกจากการน้อมน าแนวพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ใส่เกล้าฯ และเป็นนโยบายด้านการศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมี
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่อง ความมั่นคงของประเทศ เป็นเรื่องส าคัญ 
ประเทศชาติจะมั่นคงได้ต้องสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งการสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันนั้นต้องมีพ้ืนฐานมาจาก การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เด็กก่อนวัย
เรียน และเมื่อมีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์แล้วอาจจะท าให้เกิด ความเหลื่อมล้ า ระหว่างคนเก่งและคน
ไม่เก่ง ท าให้ต้องค านึงถึงการลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศด้วย และเมื่อมนุษย์เติบโตขึ้นการเติ บโต
นั้นอาจกระทบกับ สิ่งแวดล้อม เราจึงต้องค านึงถึงการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการมีหลากหลายโครงการที่ส าคัญ อาทิ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น และสุดท้ายคือ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการในลักษณะของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีทุกท่านมีภารกิจและหน่วยงานที่รับผิดชอบ สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยค านึงถึงความถนัด ดังนี้ 
           1. นายแพทย์  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน , ยุทธศาสตร์ 3 การลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์ และยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 2. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

 3. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบงานในภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 จากนี้ไปแนวทางการด าเนินโครงการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และเหนือสิ่งอ่ืนใด คือ ทุกโครงการต้องเน้นความ
โปร่งใส และ Anti-Corruption 
 4. ศึกษาธิการยุคนี้จะโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การคอร์รัปชั่น (Corruption) มีมานานแล้ว 
แต่กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะเน้นเรื่องความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่ น            
(Anti-Corruption) ซึ่งจะเป็นยุคที่กระทรวงศึกษาธิการมีความโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ จะไม่มีใต้
โต๊ะ หลังโต๊ะ หลังบ้าน ตามน้ าใด ๆ ทั้งสิ้น และยืนยันว่าจะไม่มีการน าชื่อหรือทีมงานของรัฐมนตรีทั้งสาม
ท่านไปแอบอ้างเพ่ือขอรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีใครแอบอ้างก็ขอให้ส่งข้อมูลมาที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ทันที 

 สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง 
หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่โกง โดยให้ยึดหลัก “โตให้กลัว เล็กให้เกลียด” กล่าวคือ ปลูกฝังให้ผู้ใหญ่กลัว
ความผิดจากการโกง และให้เด็กเล็กเกลียดการโกง จะได้ไม่กระท าการสิ่งใดที่เป็นการทุจริต 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการพยายามท าให้
นโยบายต่าง ๆ เป็นรูปธรรมชัดเจน และขอให้ทุกคนรู้หน้าที่ตนเอง ตื่นเช้าขึ้นมาให้คิดว่ามีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบอะไรบ้าง ส าหรับคนที่ดีอยู่แล้วเราจะไม่เข้าไปยุ่ง แต่เราต้องการดูแลคนที่มีปัญหาจริง ๆ ทั้งยัง
ขอยืนยันว่าจะขอเป็นรัฐมนตรีที่มีอ านาจมากท่ีสุดคนสุดท้าย เพราะจะเน้นการกระจายอ านาจไปยังพ้ืนที่
ให้มากที่สุด และในนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน ICU นี้ จะเป็นแนวทางเดียวกับการแก้ไขปัญหา
สถานศึกษาของอาชีวศึกษาด้วย โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายใน
ครั้งนี้เช่นกันด้วย 

4. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12        
(พ.ศ.2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

    นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
     นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

    นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
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    นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย 

พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
   2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษาและ

เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  

เป้าหมาย 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ           
เสมอภาค  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที ่
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน  ดังนี้ 
นโยบายที่  1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.1  น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการนจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
     1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.3  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
     2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
     2.2  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม 

และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
 3.  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

    3.1  เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    3.2  เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
    3.3  เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
    3.4  เขตพ้ืนที่ชายแดน 
    3.5  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 



61 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1    

 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

     1.1  ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

     1.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

     1.3  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
     2.1  พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
     2.2   ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
     2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning)  เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์                            

           2.7 สนับสนุนการผลติ จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual 
Education)  หลักสูตรระยะสั้น 

 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ)  ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 

International Student Assessment) 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)  เ พ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2  ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น 
 1 . 1  TEPE Online ( Teachers and Educational Personnels Enhancement 

Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

1.3  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
1.4  การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

          2.1  การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการ
พัฒนา 

          2.2  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส คงวามเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่4   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

                   1.1   ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 

    1.2  สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
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 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.1  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อย

โอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่าง
ทั่ วถึง เช่น  การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
information Technology : DLIT)  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็ฯมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ

น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 

และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

                   1.1  พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 1.2  พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ

เข้าถึงได ้
 1.4  สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น 

โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม,
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

 1.5  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข้ง 
 1.6  ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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1. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base  

Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
     2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค 
     2.3  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
       2.4  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      3.1  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

       3.2  ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการทีห่ลากหลาย 

 

5. มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดท ามาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นใหม่  เพ่ือใช้ในการติดตาม  
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2557 
 มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  หมายถึง  การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย   โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี  
ยึดการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  การกระจายอ านาจและ 
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  มี 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่  2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 ตัวบ่งชี้ที่  4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 

 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลถึง
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มี 5 ตัวบ่งชี้   ดังนี้ 

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

 มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง  ผลการ

ด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย  และส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ชุมชน และผู้เรียน  มี  8  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่  1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 

  ตัวบ่งชี้ที่  4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  ตัวบ่งชี้ที่  5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  ตัวบ่งชี้ที่  6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

  ตัวบ่งชี้ที่  8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

6.  วิสัยทัศน์ (VISION)   
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  เป็นองค์กรที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานแห่งความเป็น
ไทย โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
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7.  อัตลักษณ์  (Identities)  “ ยิ้มใส ไหว้สวย จิตอาสา” 

8.  พันธกิจ (MISSION) 

    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมตามวัยเรียน  ส่งเสริมประชากรวัย
เรียนทุกระดับได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ  พัฒนาเทคโนโลยี
ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการจัด
การศึกษาโดยใช้ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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

10. เป้าประสงค์หลัก  

1. ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2. ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล 

3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพสู่มืออาชีพ 

4. สถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้าง วิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สันติวิธี สมานฉันท์ ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น 
          5. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มุ่งเน้นความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 
          6 .สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ยึด
หลักการกระจายอ านาจและหลักธรรมมาภิบาล 
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11. ผลผลิต  
ผลผลิต จ านวน 5 ผลผลิต คอื 
 1)  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  

 2)  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 3)  เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสมรรถภาพ 
 4)  เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5)  ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

12.  จุดเน้นยุทธศาสตร ์   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราช 
     ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
     หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด 
     กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1 ร้อยละ  100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ  
   “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ 
    เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  
     ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน 
     การทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครอง 
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
     เป็นประมุข 

2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้าง 
   วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธี 
    ของสถานศึกษาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและ 
    ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
     สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน 
     หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
     และความเป็นพลเมือง 

3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ 
   ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
   ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
   และความเป็นพลเมือง 

 
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก 
    ห้องเรยีน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  
    จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ 
   ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
    หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12  
    ประการ 
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัย 
     คุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ 
     ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ 
     จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก 
     ไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม  

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
     ระดับปฐมวัย/หลักสูตรแกนกลาง 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับ 
   ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
   สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ 
   ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ 
     ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
     หรือภาษาอาเซียนอย่างน้อยหนึ่งภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
   ภาษาอาเซียนหรือภาษาประเทศคู่ค้า อย่างน้อย  
   1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้ 
     มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา 
     คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ 
   ประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาเด็กระดับก่อนประถมศึกษา ให้มี 
     พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
     และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน 
     ระดับท่ีสูงขึ้น 

6. ร้อยละ 98 ของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา มี 
   พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
   สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก 
     เขียนได้ตามช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน การเขียน 
   ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม 
    นิสัยรักการอ่าน 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
     ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
     เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิด 
     วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ใน 
     ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ
คะแนน 
    ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา 
ด้าน 
    ค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
    มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
     และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET  
    ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวน 
    เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  
      คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ 
      ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน 
     ศตวรรษท่ี 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม 
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้อง 
     กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ 
     จิตวิทยาศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ 
     กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
     ให้กับนักเรียน 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน 
     การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวย 
     ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา 
     ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน 
     การจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอก 
     ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม 
     ศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้ 
     สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
     ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

2.8 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ 
     วชิาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education),  
     หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีทักษะอาชีพ 
     อย่างน้อย 1 อาชีพ 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ 
     ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 
     ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพ 
     ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น 
     พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ 
     พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็ม 
     ตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ 
       การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
       เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว 
     เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม 
     โครงการ PISA (Programme for  
      International Student Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตาม 
     โครงการ PISA (Programme for International  
     Student Assessment) สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ 
     เป็นเลิศในด้านต่างๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนา 
     ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ 
     สหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
     Technology Engineering and  
     Mathematics Education : STEM  
     Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด และ 
     การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตาม 
     แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มี 
     นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับ 
     ประเทศไทย 4.0 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

     สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัด 
     การศึกษา 

21. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัย 
     และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ 
     จัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
     กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
     โดยเน้นให้มีการวิจัยในชัน้เรียน 

22. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
      วิจัย ในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา 
      กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้  
     สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ 
     เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่ 
     หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers  
     and Educational Personnel   
     Enhancement Based on Mission and 
     Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่ง 
     การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  
     Learning Community : PLC) การเรียนรู้ 
     ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
     Learning)ฯลฯ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้า 
รับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  
สื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ  
   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน  
   รูปแบบที่หลากหลาย 

 

1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตาม 
     จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่  
   ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตาม 
   จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 
 



72 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1    

 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี 
     ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ 
     เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนอัตราก าลัง 
     การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมิน 
     และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจใน 
     การท างาน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผนอัตราก าลังในการ 
   สรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของ 
   สถานศึกษา  
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการประเมินและ 
   การพัฒนาครูผู้ช่วย 
6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
   ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับ 
     โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง 
     ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับ 
    โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับบริการทาง 
    การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแล 
     ชว่ยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ 
     ประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน  
     และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพใน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
   ศักยภาพใน ระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
    ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

1.3 ส่งเสริมทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ 
     นักเรียน  

7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ 
   พัฒนาตามระบบคุ้มครองนักเรียนและคุ้มกัน  
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2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัด 
     การศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
     ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ 
     เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลข 
     ประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริม 
   การจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด 
     การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
     เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่าน 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning  
     Information Technology : DLIT) การ 
     พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
     การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
     Learning Television : DLTV) 

10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้ 
     เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจติส านึกรักษ์ 
     สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า 
     แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม 
  สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี 
  คุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา 
     หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  
     และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
     เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
     สิ่งแวดล้อม 

2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรกระบวน 
  การ เรียนรู้การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
  สิ่งแวดล้อม 

1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
      ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 

3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือ 
  กับทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการน าแผนไปสู่การ 
     ปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
     ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี 
     ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่าย 
  งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
  มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึด 
  หลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุน 
     ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนการใช้ 
  จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ 
  ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2561 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการจัด 
     การศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา 
   ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 

1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพ 
     สถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน 
     ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU),  
     โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียน 
     คุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียน 
     มาตรฐานสากล ฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาแต่ละประเภทมีการ 
   พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ 
     สถานศึกษาให้เข็มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ 
   ภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล  
     ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่อง 
   เชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากร 
   ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base 
     Management), รูปแบบการบริหารแบบ 
     กระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหาร 
   จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัด 
     การศึกษาร่วมกันส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

2. เขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษาอยู่ 
   ในระดับ ดีเยี่ยม 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     และส านักงานศึกษาธิการภาค 
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ  
     การศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 
     ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
     ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต  
     กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้าง 
   ความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
     อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสร้างความ 
   เข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย 
   พลังประชารัฐ 

 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
     และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง 
     ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม 
    รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม 
   สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน  
   ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ 
   จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการ 
   มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
     ให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่ 
     หลากหลาย 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสาน 
   ข้อมูลกับสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาในการ 
   คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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13. การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา (SWOT Analysis) 

จากการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา จ านวน 60 คน เมื่อวันที่ 
22-23 ธันวาคม 2560 ณ ทรัพย์มณีรีสอร์ท อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท สามารถสรุปความคิดเห็น จาก
การศึกษาและประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 

13.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1) โครงสร้ างขององค์กรมี ความชัด เจน /มี
โครงสร้างเข้มแข็งมีความเป็นเอกภาพ/มีส่วน
ร่วม 
2) มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 
3) มีการกระจายอ านาจบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมและมีความเป็นกัลยาณมิตร 
4) บุคลากรมีความสามารถตรงกับความรู้หรือ
ศาสตร์ที่เรียนมา 
5) มีระบบการประกันคุณภาพ 
6) มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างดี 
7) มีกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน 
8) มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง 
9) การบริหารงานแบบการกระจายอ านาจ มีการ
บริหารงานในรูปของกรรมการ 
10) การบริหารงานโดยการใช้หลักธรรมาภิบาล 

11) มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

12) มีทีมงานศึกษานิเทศก์ที่เข้มแข็งตามบริบทมี
ระบบการท างานที่ชัดเจนมีการบริหารจัดการ 
 

1) มีงบประมาณไม่เพียงพอ 
2) ขาดการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3) การใช้ระบบ Network ไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 
4) จ านวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
5) วิสัยทัศน์ พันธกิจยังไม่คลอบคุมให้เหมาะสมกับ
การด าเนินงาน 
6) การประสานงานองค์กรขาดการเชื่อมโยงไม่ชัดเจน 
7) มีงานแทรกซ้อนตามนโยบายเร่งด่วน 
8) สถานศึกษาขาดการวางแผนล่วงหน้าขาดการ
จัดท าวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ 
9) ไม่บันทึกหลักการสอนท าให้ไม่ทราบผลการพัฒนา
และจุดอ่อนของผู้เรียน 
10) สถานศึกษาไม่บันทึกข้อมูลการพัฒนาผู้เรียน 
11) การด าเนินงานด้านบุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบ
และการจัดสรรอัตราก าลั งไม่ เพี ยงพอต่ อการ
ด าเนินงานภายในสถานศึกษา 
12) บุคลากรขาดความช านาญในการด าเนินงานขาด
การพัฒนาตนเองขาดความสนใจในการพัฒนาตนเอง
และองค์กร 
13) ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสาระสนเทศและการ
สรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
14) ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของค่านิยมที่ไม่สอดคล้อง
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
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13.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1) มีภาคีเครือข่าย มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน 
2) มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
จากชุมชนได้เป็นอย่างดี 
3) มีระบบการสื่อสารผ่าน Network 
4) ผู้ ป กครอ งมี ค วามดู แล เอาใจ ใส่ บุ ต รห ลาน           
เป็นอย่างด ี
 

1) การใช้ระบบ Network ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2) ค่านิยมผู้ปกครอง 
3) การเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง 
4) การด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่
ห ลากหลาย  บุ คล ากรไม่ เพี ย งพอต่ อการ
ด าเนินการ 
5) บุคลากรไม่มีการความช านาญเฉพาะทางใน
การด าเนินงาน 
6) การด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนและบ่อยครั้ง 
7) การเปลี่ยนแปลงของนโยบายอยู่บ่อยครั้ง 

 
14. บทสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 1 ได้ข้อมูลดังนี้ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นองค์กรมีโครงสร้างมี
วิสัยทัศน์ในการบริหารที่ชัดเจน เข้มแข็งมีความเป็นเอกภาพโดยการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
และใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงานยึดหลักการกระจายอ านาจบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมและมีความเป็นกัลยาณมิตรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีระบบการประกัน
คุณภาพและระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างดีมีกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร
ที่ดีอย่างต่อเนื่องมีทีมงานศึกษานิเทศก์ที่เข้มแข็งมีภาคีเครือข่าย มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาจากชุมชนได้เป็นอย่างดีมีการสื่อสารผ่าน
ระบบ Network ที่ทันสมัยผู้ปกครองมีความดูแลเอาใจใส่บุตรหลานเป็นอย่างดี 

แต่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ยังขาดงบประมาณในการ
บริหารงานมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เนื่องๆ ส่งผลให้มีงานแทรกซ้อนตามนโยบายเร่งด่วนอยู่บ่อยครั้ง การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยังไม่         
คลอบคุมให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน รวมถึงการใช้ระบบ  Network  ไปในทางที่ไม่เหมาะสมขาดการ
ประสานงานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายที่ไม่ชัดเจนสถานศึกษาขาดการวางแผน ล่วงหน้า ขาดการจัดท า
วิจัย นวัตกรรมใหม่ๆขาดการท าบันทึกหลักการสอนของผู้เรียนไม่บันทึกข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนท าให้ไม่
ทราบผลการพัฒนาและจุดอ่อน 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

ส่วนที่ 4 

                                       ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  

 
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 – 2564 

 
 ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการแปลงทิศทางการพัฒนาการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ จึงได้ก าหนดระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์ คือตัวชี้วัด (KEY Performance indicator : KPI) 
ค่าเป้าหมาย (Target) ภายใต้ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือวัด
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน สถานการณ์ บรรลุผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และได้
ก าหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ (Strategy) และมาตรการสู่การปฏิบัติของ          
ยุทธ์ศาสตร์ เพ่ือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สบืสาน
พระราชปณิธานและพระบรมรา
โชบายดา้นการศึกษาหรือ “ศาสตร์
พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน 

1 ร้อยละ100 ของสถานศึกษามี
การบูรณาการพระราชา”มาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยนื 

100 100 100 100 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉนัท์ สนัติวิธี ต่อตา้นการทุจริต
คอรัปชั่นและยดึมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉนัท์ สนัติวิธีของสถานศึกษา
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมี   พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

100 100 100 100 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ 100 100 100 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ถูกต้องเก่ียวกับ สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยผ์่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 

 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดกิจกรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และคา่นิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

100 100 100 100 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรม และความรุนแรงใน
รูปแบบตา่งๆ สิง่เสพติด ภัยพบิตัิจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัย
จากไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ 

100 100 100 100 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวยั/
หลักสูตรแกนกลาง 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน า
หลักสูตรระดับ ปฐมวยัและหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

100 100 100 100 

 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตร 
ตามความจ าเป็นและ ความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

100 100 100 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้าหรือ
ภาษาอาเซียนอยา่งน้อยหนึง่ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

100 100 100 100 

 4. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาจดัการ
เรียนการสอนภาษาอาเซียนหรือภาษา
ประเทศคู่ค้า อย่างน้อย 1 ภาษา 

10 10 10 100 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา คณุภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบการวัดและประเมินผลที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

100 100 100 100 

 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2.1 พัฒนาเด็กระดับก่อน
ประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การ
เรียนในระดับทีสู่งขึ้น 

6. ร้อยละ 98 ของเด็กระดับก่อน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับที่สงูขึ้น 

97 98 99 99 

2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ตาม        
ช่วงวัย        

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ 
การอ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วง
วัย 
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก 
เขียนได ้
   - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง 

100 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 

 

2.3 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัย
รักการอ่าน 

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

100 100 100 100 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทีใ่ห้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผา่นกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)      

9. ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 มีผล
การทดสอบคะแนนความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ด้านภาษา 

50 55 60 65 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะ
การคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ
คิดสร้างสรรค์ใน ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ด้านค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มข้ึน
จากปีการศึกษาทีผ่่านมา 
 

 10. ผู้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET     
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่ม
สาระมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

45 45 50 50 

 11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผา่นกจิกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

70 80 80 80 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

100 100 100 100 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และ จิตวิทยาศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์     
ให้กับนักเรียน 

100 100 100 100 

2.7 สนบัสนนุการผลิตจัดหาและใช้สื่อ
การเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไ้ด้ทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ผลิต จัดหาและใช้ สื่อการเรียนการ
สอน เทคโนโลยีนวัตกรรมห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

100 100 100 100 

2.8 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดทักษะ
อาชีพ ควบคูไ่ปกับวชิาสามัญ เช่น ทวิ

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ทักษะอาชีพ อยา่งน้อย 1 อาชีพ 

100 100 100 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ศึกษา (Dual Education),    
หลักสูตรระยะสั้น 

2.9 ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ     ผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตาม
ศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ได้รับการสง่เสริม สนบัสนุน
และพัฒนาเต็ม ตามศักยภาพดว้ย
รูปแบบที่เหมาะสม 

100 100 100 100 

2.10 ส่งเสริมสนบัสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอย่าง เข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

100 100 100 100 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ สามารถจัดการเรียนรูอ้ย่าง
มีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับการ
เลื่อนวิทยฐานะในรปูแบบที่
หลากหลาย เช่น TEPE Online 
(Teachers  and Educational 
Personnel  Enhancement Based 
on Mission and    Functional 
Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC) การ
เรียนรู ้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 
(Active Learning)ฯลฯ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่าน
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและการ    
สื่อสารที่ทนัสมัย 
 

80 80 80 80 

 2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพฒันาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน    

80 80 80 80 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รูปแบบที่หลากหลาย 
 

1.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ตาม  
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

100 100 100 100 

 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชือ่มโยง
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ก าหนดแผนอัตราก าลังการสรรหา 
การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและ
การพัฒนา การสร้างแรงจงูใจให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวญัและ
ก าลังใจในการท างาน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผน
อัตราก าลังในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งตรงความต้องการของ
สถานศึกษา  
 

100 100 100 100 

 5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบการประเมินและการพัฒนาครู
ผู้ช่วย 

100 100 100 100 

 6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันและ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุก
คนให้ได้รับโอกาสในการเข้า
รับบริการทางการศึกษาอย่าง

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวยัเรียน
ภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี

100 100 100 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาพ คุณภาพและเสมอภาค 
 2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียน

ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 

90 90 90 90 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบสง่เสริม
ความประพฤตนิักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียนและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสงัคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

100 100 100 100 

 4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

100 100 100 100 

 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน 

100 100 100 100 

 6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสงัคม 

100 100 100 100 

1.3 ส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน  

7. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตาม
ระบบคุ้มครองนักเรียนและคุ้มกัน  

100 100 100 100 

 
2.ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ใน
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับ
เด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบยีน
ราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัด
ถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลข
ประจ าตัวประชาชน  เปน็ต้น 

9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนนุส่งเสริมการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 

100 100 100 100 

2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้

10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
สนับสนนุการใช้เทคโนโลยีในการจัด

100 100 100 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง   เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance 
Learning  Information 
Technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
(Distance  Learning Television : 
DLTV) 

การศึกษาอย่างทั่วถึง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.1 ส่งเสริม สนบัสนุน สร้างจิตส านึก
รักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน า แนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรปูธรรม 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี คุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 100 100 100 

1.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
หลักสูตรกระบวนการ เรียนรู้การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

100 100 100 100 

1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับ
ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
เครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 

100 100 100 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากบั 
ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล 
เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมา         
ภิบาล 

1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุ
ระดับใช้จา่ย งบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ก ากับ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

100 100 100 100 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการ
สนับสนนุค่าใช้จา่ยเพื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุ
ระดับจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
ด าเนินงาน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตัง้แต่ 
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

100 100 100 100 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจทิัล 
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเข้าถึงได ้

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุ
ระดับได้รบัการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา 

100 100 100 100 

1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ เช่น โรงเรียนทีป่ระสบปญัหา
วิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียน
ประชารัฐ (ดีใกล้บา้น), โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาแต่ละ
ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที ่

80 80 80 80 

1.5 ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข็มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

95 96 97 100 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์
คณะบุคคล ที่มผีลงานเชงิประจกัษ์ 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุ
ระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

100 100 100 100 
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขต
พื้นที่การศึกษา     โดยใช้พืน้ที่เป็น
ฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจาย
อ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่
การศึกษามีการบริหาร จัดการแบบมี
ส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

100 100 100 100 

2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผน
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกัน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 

2. เขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการ
จัดการศึกษาอยู่ ในระดับ 
ดีเยี่ยม 

100 100 100 100 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษารปูแบบ
เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศนูย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยา
เขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุ
ระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

100 100 100 100 

2.4 ส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนด้วย
พลังประชารัฐ อย่างต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีสว่นร่วมด้วยพลัง 
ประชารัฐ 

100 100 100 100 

 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3.1 ส่งเสริม สนบัสนุนผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการ
มีส่วนร่วมรับผดิชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุ
ระดับส่งเสริมสนับสนนุผูป้กครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจสร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานการก ากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผดิชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

100 100 100 100 
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กิจกรรม/แนวทาง ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3.2 ประสานสถาบนัหรือหน่วยงาน
ทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุ
ระดับมีการประสานข้อมูลกับสถาบัน
หรือหน่วยงานทางการศึกษาในการ   
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

100 100 100 100 

 
 

16. โครงการและงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1  สร้างความเขม้แข็งเครือข่าย
สภานักเรียนประชาธิปไตย
นักเรียน 

61,800 64,900 68,100 71,500 266,300 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

2 พัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารีในโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยศูนย์การเรียน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

142,100 149,200 156,600 164,400 612,300 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

3 พัฒนาบุคลากรหน่วยงาน
การศึกษาให้ต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน 

251,700 264,200 277,400 291,200 1,084,500 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

4 แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  
เขต 1 

379,000 397,900 417,700 438,500 1,633,100 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

 รวมงบประมาณยุทธ์ศาสตร์ 
ที่ 1 

834,600 876,200 919,800 965,600 3,596,200  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

ล าดับ 

ที ่
            โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
รายงานผลการเรียนด้วย
โปรแกรมระบบ
สารสนเทศสถานศึกษา 
(school MIS) 

8,400 9,300 9,800 10,300 37,800 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

2 พัฒนาแบบฝึกทักษะการ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) 

29,400 30,900 32,500 34,000 126,800 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

3 พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ด้านทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน 
ภาษาอังกฤษ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

29,400 30,900 32,500 34,200 127,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

4 การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
(Active Learning) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาระ
พีชคณิต 
 

33,600 35,300 37,100 39,000 145,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

5 การจัดท าคูม่ือและแบบฝึก
ทักษะการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรยีน
ร่วมกับนานาชาติ 
(PISA)ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

42,000 44,100 46,300 48,600 181,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

6 การพัฒนาครสูุขศึกษา 42,000 44,100 46,300 48,600 181,000 กลุ่มนิเทศ
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ล าดับ 

ที ่
            โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

และพลศึกษาในการ
เสรมิสร้างทักษะการ
เคลื่อนไหวให้แก่นักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

7 การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้หลักสตูร
สถานศึกษาและกรอบ
สาระท้องถิ่นเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู ้

42,000 44,100 46,300 48,600 181,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

8 การยกระดับห้องเรยีน
คุณภาพระดับปฐมวัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

42,000 44,100 46,300 48,600 181,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

9 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมดุ 

42,000 44,100 46,300 48,600 181,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

10 การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาด้วยรูปแบบศูนย์
การนิเทศการศึกษาที่
หลากหลาย 
 

201,400 211,500 222,100 233,200 868,200 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

11 การพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ 
Active Learning 

314,700 330,400 347,000 364,400 1,356,500 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

12 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน  

958,000 1,005,900 1,056,200 1,167,100 4,187,200 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 
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ล าดับ 

ที ่
            โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
13 ยิ้มใส ไหวส้วย จิตอาสา 20,000 21,000 22,100 23,200 86,300 กลุ่มส่งเสรมิ

การจัด
การศึกษา 

 รวมงบประมาณยุทธ์
ศาสตร์ที่ 2 

1,804,900 1,895,700 1,990,800 2,148,400 7,839,800  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ในการบริหารการเงิน
บัญชีและพัสดุของ
สถานศึกษา 

94,400 99,200 104,200 109,400 407,200 กลุ่มบรหิาร
การเงินและ
สินทรัพย ์

2 พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารงาน
บุคคล 

283,200 297,400 312,300 328,000 1,220,900 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

3 สรรหาบุคลากรในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

368,000 386,400 405,800 426,100 1,586,300 กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 

4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

377,600 396,500 416,400 437,300 1,627,800 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

 รวมงบประมาณยุทธ์
ศาสตร์ที่ 3 

1,123,200 1,179,500 1,238,700 1,300,800 7,842,200  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

50,400 53,000 55,700 58,500 217,600 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด

การศึกษา 
 รวมงบประมาณยุทธ์ศาสตร์     

ที่ 4 
50,400 53,000 55,700 58,500 217,600  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผลการ
ประเมินในระดับนานาชาติ
และการพัฒนาคณุภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

42,000 44,100 46,300 48,600 181,000 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

 รวมงบประมาณยุทธ์ศาสตร์      
ที่ 5 

42,000 44,100 46,300 48,600 181,000  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ล าดับ 

ที ่
         โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

1 พัฒนาประสิทธิภาพ
ประธานศูนย์พัฒนา
การศึกษาอ าเภอ 

7,000 7,400 7,800 8,200 30,400 กลุ่ม
อ านวยการ 

2 จัดกิจกรรมเนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 

8,000 8,400 8,900 9,400 34,700 กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

3 สืบสาน ประเพณี 
วัฒนธรรมและวัน
ส าคัญ 

13,200 13,900 14,600 15,400 57,100 กลุ่ม
อ านวยการ 

4 จัดตั้งงบประมาณงบ
ลงทุน ค่าท่ีดินและ

34,300 36,000 37,800 39,700 147,800 กลุ่ม
นโยบายและ
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ล าดับ 

ที ่
         โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

สิ่งก่อสร้าง งบ
ด าเนินงาน งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป งบ
ลงทุนค่าครุภณัฑ์ งบ
ด าเนินงานรายการ
ค่าตอบแทนพิเศษ  
งบบุคลากรของเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

แผน 

5 ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

24,600 25,800 27,100 28,500 106,000 กลุ่ม
อ านวยการ 

6 นิเทศเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รูปแบบให้ค าปรึกษา
แนะน า (coaching) 
เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง 

25,200 26,500 27,800 29,200 108,700 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

7 พัฒนาระบบนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

50,400 53,000 55,700 58,500 217,600 กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

8 ตรวจสอบการ
บริหารงานการเงิน
บัญชีและสินทรัพย์
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

63,000 66,200 69,500 73,000 293,200 กลุ่มบรหิาร
การเงินและ 
สินทรัพย ์
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ล าดับ 

ที ่
         โครงการ 

ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 

 
9 พัฒนาประสิทธิภาพ

บุคลากรในส านักงาน 
68,000 71,400 75,000 78,800 293,200 กลุ่ม

อ านวยการ 

10 พัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

85,600 89,900 94,400 99,100 369,000 กลุ่ม
อ านวยการ 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท า(ร่าง)แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระยะ 4 ปี (2561-
2564) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ                
พ.ศ.2561 

134,200 140,900 148,000 155,400 303,400 กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 

12 กิจกรรมรองรับ
นโยบายความต้องการ
เร่งด่วนและการบรูณา
การกิจกรรม 

415,500 436,300 485,100 481,000 1,790,900 กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 

 การจัดหาปจัจัยเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 

4,000,000 4,200,000 4,410,000 4,630,500 17,240,500 กลุ่มบรหิาร
การเงินและ
สินทรัพย ์

13 พัฒนาประสิทธิภาพ
เครือข่ายและส่งเสรมิ
คุณภาพการจัด
การศึกษา 

510,000 535,500 562,300 590,400 2,198,200 กลุ่มอ านวย 
การ 

 รวมงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

5,439,000 5,711,200 5,997,000 6,297,100 2,3169,200  
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ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ของหน่วยงานภายในส านักงานและสถานศึกษา ในการบริหารแผนสู่ การปฏิบัติ จึงก าหนดหลักการ    
แนวทางการด าเนินการดังนี้ 

1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561  – 2564 สู่การปฏิบัติยึดหลัก

ความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์   
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย โดย
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป้าประสงค ์

1. ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาค พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจั ด
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล 

      3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทักษะในการ 
ปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพสู่มืออาชีพ 

4. สถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้าง วิถีประชาธิปไตยความสามัคคี สันติวิธี สมานฉันท์ ต่อต้าน 
การทุจริตคอรัปชั่น 
  5. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มุ่งเน้นความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล 
          6. สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
       7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
ยึดหลักการกระจายอ านาจและหลักธรรมมาภิบาล 

ความสอดคล้องกับการปฏิรูป โดยเน้น 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. การขยายโอกาสทางการศึกษา 
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
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2. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่แสดงถึง วิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงาน โครงการไป

ด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ โดยยึดแนวทางของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ นอกจากนี้การน าแผนไปสู่
การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการมอบหมายอ านาจหน้าที่ การ
ประสานงาน การอ านวยการ การควบคุมงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ ในแต่ละขั้นตอน
ของแผนด้วย 

การน าแผนไปปฏิบัติต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้
ในแผน เพ่ือจะให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ จึงก าหนดหลักการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 การสื่อสารยุทธศาสตร์  เมื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ยุทธศาสตร์และระบบวัดผลการด าเนินงาน ให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการสื่อสารยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนเพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทั่วถึง 

2.2 การก าหนดทีมงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลัก 
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดย ผู้อ านวยการ,รองผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับผิดชอบ ร่วมกันวางแผนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของโรงเรียน ความก้าวหน้าของบุคลากรทาง
การศึกษา  บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของ
แต่ละยุทธศาสตร์  

2.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 
ปี  (พ.ศ.2561-2564) โดยการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม/งาน ตามกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

           2.4 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา 
การศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 
2564 และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 1  

3. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน จัดระบบการวัดผลการ
ด าเนินงานกับยุทธศาสตร์หลัก แล้วน ามาถ่ายทอดเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญใน
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การใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ แล้วแปลงตัวชี้วัดขององค์กรไปสู่ตัวชี้วัดระดับกลุ่มระดับ
สถานศึกษา และระดับบุคคล โดยการสื่อสารความเข้าใจให้แก่ข้าราชการในระดับต่างๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายความส าเร็จ เป็นรายปี 

4. การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ บทบาทในการจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การคัดกรอง คัดเลือก และจัดการ
ความคิดริเริ่ม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังต้องคอยตรวจสอบยุทธศาสตร์ 
ที่ได้ริเริ่มขึ้นเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถน ายุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้
เพียงพอ และรายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุมผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ 

5. การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมการบริหารยุทธศาสตร์  เพ่ือจะขับเคลื่อนด้วยการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใน
การพัฒนาการศึกษา 

6. การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และองค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 

3. การก ากับติดตาม/ประเมินผล 

การติดตามแลประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ปี (พ.ศ.2560-
2563) เพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับการด าเนินงานว่าได้ผลเป็นอย่างไร การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างไร  เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับ 
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน เพ่ือจะน ามาเป็นบทเรียนที่จะช่วย
ใน การตัดสินใจส าหรบกรด าเนินงานใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือน หรือใกล้เคียง
กับท่ี ได้ประเมิน 

ประเด็นที่น ามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นระยะเวลาของแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) ประกอบด้วย 

1. การก ากับติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับเป้าหมาย  เป็นการ
ติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรกรต่าง ๆ ที่ใช้ใน  การด าเนิน
โครงการตามแผนว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 

2. การก ากับติดตามและประเมินผลกรด าเนินงานตามแผน  เป็นกรติดตามและประเมินผล 
กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือ  โครงการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามแนวางการพัฒนางานในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงการสรุปปัญหาและอุปสรรค ในกระบนการ
ท างานอย่างไร  
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1   
 

3. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผล
ผลิต (Output) ที่ได้จากการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า สมารถด าเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้หมายหรือไม่ ทั้งนี้โดยใช้เป้าหมาย  และ
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก าหนดเป็นเครื่องมือที่จะน าไปติดตามและประเมินผล โดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้น
จรงิภายใต ้งบประมาณท่ีได้รับ 

4. กาติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ 
(Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผล ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่านักเรียนและครู
ได้รับประโยชน์จาการดเนินงานที่ก าหนดในแต่ละโครงการและ กิจกรรมหรือไม ่ทั้งนี้ เป็นการติดตามและ
ประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการด าเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการละกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหากไม่บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์ ส าเหตุ ปัญหา 
อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้น าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการและ กิจกรรมดังกล่าวมาปรับปรุง
โครงการหรือกิจกรรมที่จะด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)          ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  
 

คณะผู้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (2561-2564) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

******************** 

ที่ปรึกษา 
 

นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
นายวิวรรธน์  เกตุเทศ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 
นายสุรพล  เพ็งน้อย          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 

 
 

คณะท างาน 
 

นายสุรพล  เพ็งน้อย                     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                             นครสวรรค์ เขต 1  
นางสาวมัทนา พงษ์ไพบูลย์             นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุรางค์  ชูสิงห์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ  
นางสาคร  คล้ายแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนพยุหะศึกษาคาร  
นายอภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวงิ้ว  
นางสาวณัฐมนต์  พงษ์พิชญปัญญา  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดยางงาม  
นางกฤษณา  อ่อนอ่ิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ   
นางพิมลกานต์  เงินบ ารุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  
นางสาวจิราวรรณ์  แจ้งสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานพิมพ์ดีด)  
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