


วิสัยทัศน์ (VISION) 

ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก



1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรม
เพ่ือสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน

2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
4. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณไีทยและเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ (MISSION)



5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs)

6. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือ
พัฒนามุ่งสู่อนาคต Thailand 4.0

พันธกิจ (MISSION)    (ต่อ)



1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเร่ิมและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม 
มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าหมาย



3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซ่ือสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี วินัย รักษาศีลธรรม

เป้าหมาย   (ต่อ)



5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และกลุ่มท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพ

7. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย   (ต่อ)



1. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยแ์ละของชาติ
2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมมีาตรฐานและ

ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา
5. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวิีตทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

นโยบาย สพฐ. 6 ข้อ



กระบวนการขับเคลื่อน

 ส านักงานคุณภาพ บริการเป็นส าคัญ
 โรงเรียนคุณภาพ มาตรฐานเป็นส าคัญ
 ห้องเรียนคุณภาพ ผู้เรียนเป็นส าคัญ
 ผู้เรียนคุณภาพ คุณธรรมเป็นส าคัญ



จุดเน้นการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ประจ าปกีารศึกษา 2563-2564   6 จุดเนน้  24  ตัวชี้วดั

6



ยกระดับผลสัมฤทธิ์   7 ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัย มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับ
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีผลการประเมิน RT ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 รวมเฉล่ียเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีผลการประเมิน NT ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉล่ียเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

4. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีผลการประเมิน O-NET ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเฉล่ียเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3



ยกระดับผลสัมฤทธิ์  (ต่อ)

5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีผลการประเมิน O-NET ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉล่ียเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3

6. ร้อยละ 100 ของเด็กพิเศษเรยีนรวมได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล

7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551



ทักษะคิดแคล่วคล่อง  3 ตัวชี้วัด               

1. ร้อยละ 80 ของครูท่ีจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 มีทักษะการคิด

ขั้นพื้นฐาน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

มีทักษะการคิดขั้นสูง



ว่องไวเขียนอ่าน   5 ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออกเขียนได้
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อ่านคล่องเขียนคล่อง                                                                         
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6 อ่านรู้เร่ืองเขียน

สื่อความได้                                                                                                                      
4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มีสมรรถนะด้าน

การอ่านตามแนว PISA  
5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

เหมาะสมตามช่วงวัย 



สื่อสารเทคโนโลยี  3 ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
2. ร้อยละ 100 ของครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เหมาะสม

ตามช่วงวัย



จัดการดีสิ่งแวดล้อม  3 ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีความปลอดภัย
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และเห็นถึง

คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



น้อมน าศาสตร์พระราชา  3 ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีกิจกรรมน้อมน าศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะอาชีพท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะชีวิต 






