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คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และ
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สถานการณ์ภายนอกที่องค์กรเองก็ไม่สามารถควบคุมได้  

ขอขอบคุณคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
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พ.ศ.2564 -2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจทั่วไป เพ่ือร่วมพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอชนแดน และอ าเภอวังโป่ง ได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เพ่ือเป็นการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปให้มีความทันสมัย เหมาะสม 
มีทิศทางที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาต่าง  ๆ สู่การปฏิบัติ 
โดยได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) และระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) รวมถึง
กลยุทธ์ จุดเน้น และเป้าหมายการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ที่
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งเป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ไว้ว่า “ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้มาตรฐาน”โดยก าหนดพันธกิจไว้ 7 พันธกิจ ดังนี้ 1) จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  3) พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  4) พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 5) สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคน
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 6) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และ 7) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และ
จัดการศึกษาโดยใช้ Digital Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0  มีกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล  
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสู่การปฏิบัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ประเด็นกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ที่ก าหนดของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะบริหารงบประมาณประจ าปี  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที ่1 งบบริหารจัดการส านักงาน จัดสรรเป็นงบประจ าส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ส่วนที่ 2 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยการด าเนินงานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบ 
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วิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง ตลอดจนมีเงื่อนไขความส าเร็จที่การน านโยบายสู่การปฏิบัติใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ มีปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จโดยผู้บริหาร
การศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและการท างานแบบมีส่วน
ร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  มี
ความเชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา และ
มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน าประเด็นกลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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บทที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

1. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา ๓๗ พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 5 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ข้อ 7 ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 

(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
  



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
 

หน้า 3 
 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 

และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ  

การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ 

การด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
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(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 
เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอ่ืนเกีย่วกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง

ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

 ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 (5) (ซ) แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
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(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการ้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูล และติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย

และงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. พื้นที่และอาณาเขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

ใน 3 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอชนแดน และอ าเภอวังโป่ง มีพ้ืนที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร 
มีประชากร 325,538 คน  มีหมู่บ้าน 424 หมู่บ้าน มีต าบล 31 ต าบล มีองค์การบริหารส่วนต าบล 28 แห่ง 
มีเทศบาลต าบล 9 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง มีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่ออ าเภอหล่มสักและอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศใต้  ติดต่ออ าเภอหนองไผ่อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอคอนสาร  อ าเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ 
ทิศตะวันตก ติดต่ออ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก, อ าเภอบางมูลนาก   

อ าเภอทับคล้อ, อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 

ตาราง 1  แสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พ้ืนที่ 

เมือง 17 221 4 15 2,281 
ชนแดน 9 139 4 8 1,137 
วังโป่ง 5 64 2 5 543 

รวม 31 424 10 28 3,961 
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ก.ต.ป.น. 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมาย 
และคด ี

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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4. ข้อมูลพื้นฐาน 
4.1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลโรงเรียน  ( ณ 20 กรกฎาคม 2563) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตามระดับการจัดการเรียนการสอน     

อ.1  -  ป.6 11 2 0 13 
อ.2  -  ป.6  32 29 11 72 
ป.1  -  ป.6 2 0 0 2 
อ.1  -  ม.3 5 2 0 7 
อ.2  -  ม.3 18 10 7 35 
ป.1  -  ม.3 2 0 0 2 

รวม 70 43 18 131 
โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน     

นักเรียน 1-120 คน 38 28 9 75 
นักเรียน 121-200 คน 21 8 7 36 
นักเรียน 201-300 คน 6 3 0 9 
นักเรียน 301-500 คน 3 3 1 7 
นักเรียน 501-1,500 คน 1 1 1 3 
นักเรียน 1,501-2,500  คน 1 0 0 1 
นักเรียนตั้งแต่ 2,501 คนข้ึนไป 0 0 0 0 

รวม 70 73 18 131 
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน     

จ านวนต่ ากว่า 40 8 5 4 17 
จ านวน  41-60 9 11 4 24 
จ านวน  61-80 10 4 1 15 
จ านวน  81-100 5 5 0 10 
จ านวน 101-120 6 3 0 9 

รวม 38 28 9 75 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ  20 กรกฎาคม 2563) 
จ านวนนักเรียน เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

ก่อนประถมศึกษา 1,980 1,006 440 3,426 
ประถมศึกษา 7,593 3,613 1,590 12,796 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,489 894 455 2,838 

รวม 11,062 5,513 2,485 19,060 
 
ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (1 ตุลาคม 2563) 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 1 
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 4 
ศึกษานิเทศก์ 15 
บุคลากรทางการศึกษา 43 
ลูกจ้างประจ า 7 
ลูกจ้างชั่วคราว 9 
พนักงานราชการ 2 

รวม 81 
 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ผอ.รร. 58 35 13 106 
รอง ผอ.รร. 1 11 0 2 
ข้าราชการครู 562 284 145 991 
พนักงานราชการ 21 5 3 29 
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 12 7 3 22 
ครูวิทย์/คณิต 8 1 1 10 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  21 16 3 40 
ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 33 9 4 46 
ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 27 16 4 47 
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 25 17 9 51 

รวม 775 393 189 1357 
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5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

                             
       นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต              นายสุนัด  บุญสวน 

  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1                  ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

                      
               นายวิทยา  เกษาอาจ         นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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6. ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6.1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษา  
เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัว ชี้วัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา 
ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ โดยมี
เป้าหมายที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 5 กลยุทธ์ 63 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

กลยุทธ์ที่  1 ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา 11 ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 24 ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 15 ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 11 ตัวชี้วัด  
นอกจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ยังได้ก าหนดแนวทางในการ

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดน าไปเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือให้สามารถด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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6.1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ทั้งหมด จ านวน 15616 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) 

- นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.1 – ม.3 ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ จ านวน 15616 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 
 

- นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ทั้งหมด จ านวน 15616 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) 

- นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.1 – ม.3 ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ จ านวน 15616 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น 

- นักเรียนทั้งหมด จ านวน 19,060 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 
2563) 
- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น จ านวน 19,060 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบาย 

ด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 131 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ดีมาก 
(บรรลุเป้าหมาย) 

5. ร้อยละ 100 สถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
- สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดี 
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ดีมาก 
(บรรลุเป้าหมาย) 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแช่งขันของประเทศ  

6. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

- จ านวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ประเภท มีทั้งสิ้น 2,222 คน และ
ได้มีการส่งเสริมสนับสนุน จ านวน 2,172 คน คิดเป็นร้อยละ 97.75  และ
มีจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนักคณิตศาสตร์ และ
นักวิทยาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 1,699 คน และได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับ
นานาชาติ จ านวน 1,639 คนคิดเป็นร้อยละ 97.75 คน 
 
 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
7. ร้อยละ 80 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะ 

ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

ไม่มีการสอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่  

8. ร้อยละ 20 ผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

- จ านวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ประเภท มีทั้งสิ้น 2,222 คน และ
ได้มีการส่งเสริมสนับสนุน จ านวน 2,172 คน คิดเป็นร้อยละ 97.75 
- จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนักคณิตศาสตร์ และ
นักวิทยาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 1,699 คน และได้เข้าร่วมการแข่งขัน  
ระดับนานาชาติ จ านวน 1,639 คน คิดเป็นร้อยละ 76.46 คน 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
9. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
- จ านวนนักเรียนที่จบระดับชั้น ป.1 – ป.6 ทั้งหมด จ านวน 15,693 คน 
- นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.1 – ป.6 ผ่านการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียน จ านวน 15,693 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ดีมาก 
(บรรลุเป้าหมาย) 

10. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) มากกว่า
คะแนนเฉลี่ยฯ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 2 ด้าน 
และคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านมากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ระดับประเทศ  
- ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.62 
- ความสามารถด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.89 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

11. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

- ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ปรับปรุง 
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ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 
เพ่ิมข้ึน จ านวน 0 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2561 
- ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 
เพ่ิมข้ึนจ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2561 

 
 
ดี 

12. ร้อยละ 80 ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและ 
ความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน 
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

- ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2,258 
คน (ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ  
(อย่างน้อย 1 ประเภท) จ านวน 2,258  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 851 คน  
(ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ  
(อย่างน้อย 1 ประเภท) จ านวน 851 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

13. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม 

- จ านวนนักเรียนที่จบแต่ละชั้นทั้งหมด จ านวน 15,506 คน  
- ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จ านวน 15,506 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

ดีมาก 
(บรรลุเป้าหมาย) 
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14. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ 

ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2562 (31 มีนาคม 
2563) ทั้งหมด จ านวน 1,764 คน จ าแนกเป็น 
1) ผู้เรียนปกติ จ านวน 1,758 คน 
2) ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จ านวน 6 คน 
- ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 1,664 คน คิดเป็นร้อยละ 94.65  
2. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จ านวน 15,606 คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 10 ส.ค. 2563)  
- ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 
 

1) ด้านน้ าหนัก จ านวน14,049 คน คิดเป็นร้อยละ  90.02 
2) ด้านส่วนสูง จ านวน14,086.คน คิดเป็นร้อยละ  90.26 
3) ด้านสมรรถภาพ 
ทางกาย 

จ านวน15,240.คน คิดเป็นร้อยละ  97.65 

4) ด้านสุขภาพจิต จ านวน15,393.คน คิดเป็นร้อยละ  98.64 

 
 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

15. ร้อยละ 50 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ 
อ านวยการการเรียนรู้ 

1. ครูผู้สอนในสังกัด ทั้งหมด จ านวน 1,090 คน (ข้อมูลปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563) 
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาตนเองในการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” จ านวน 586 คน คิดเป็นร้อยละ 53.76  

บรรลุเป้าหมาย 
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3. ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ในการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” จ านวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21  
4. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ครูเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ จ านวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21 
5. ครูผู้สอนที่สามารถเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
จ านวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
16. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี

คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2556 ในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน  
3,010 คน ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3,010 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

17. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ ร้อยละ 100 
 

 

18. ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

  

19. ร้อยละ 100 ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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20. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน

อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ 
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

21. ร้อยละ 80 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด  
- ปีงบประมาณ 2562  จ านวน  141 โรง  จัดการเรียนการสอน 131 
โรงเรียน จัดเรียนควบรวม 10 โรงเรียน 
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน  131 โรง  จัดการเรียนการสอน 128 
โรงเรียน จัดเรียนควบรวม 3 โรงเรียน 
- โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการทั้งหมด จ านวน 75  โรงเรยีน ได้รับ 
การจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จ านวน 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
- มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จ านวน  
75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
- โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.33 
 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

22. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- สถานศึกษาที่มีการบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ (ด าเนินงานตาม
กระบวนการแนะแนว ครบทั้ง 5 บริการ) จ านวน 131 แหง่ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 
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23. ร้อยละ 100 สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน

และสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ใน 
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน  
131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

24. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้
ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การ
ส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ย
และยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

25. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัด
แยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

26. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

27. ร้อยละ 100 ร้อยละนักเรยีนเรยีนรู้จากแหล่งเรยีนรู ้มีการขยายผล
แหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรยีนชุมชน เรยีนรู้ด้านการลดใช้พลงังาน 
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
28. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน   

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล  
29. ร้อยละ 100 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหาร 

จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
- สถานศึกษาที่สามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการกระจายอ านาจฯ ครบทั้ง  
4 ด้านฯ จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุเป้าหมาย 

30. ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

บรรลุเป้าหมาย 

31. ร้อยละ 100 สถานศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ  
ทั้งระบบ 

- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 น านวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร 
และการจัดการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการตามภาระงาน 4 ด้าน  
ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 131 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

- สถานศึกษาในสังกัด  131 แห่ง น านวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการตามภาระงาน  
4 ด้าน (ด้านใดด้านหนึ่ง) จ านวน 131 .แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
32. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ ร้อยละ 100 สถานศึกษามี

ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ได้คะแนน 96.35 ระดับ AA 
 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

33. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ ร้อยละ 100 สถานศึกษา 
ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)  ได้คะแนน 96.35 ระดับ AA 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

34. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ในสังกัด 

- สถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผน 
การจัดการศึกษา จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 (สถานศึกษาท่ีใช้
ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. อย่างน้อย 1 ระบบ นับเป็น 1 แห่ง 
 
 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ชื่อระบบข้อมูล
สารสนเทศของ 

สพฐ. 

สถานศึกษาที่ใช้
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 
DMC 131 131 น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
SGS    

School MIS 131 131 จัดการด้านการกรอกเอกสารการศึกษาข้อมูล (ปพ.) ต่าง ๆ  
EMIS 131 131 น าไปใช้ประกอบพจิารณาขออัตราก าลัง 

CCT 131 131 
บริหารจัดการนกัเรียนเพื่อรับเงินอุดหนนุ 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

B-Obec 131 131 
จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระดับ

สถานศึกษา 
M-Obec 131 131 จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ในระดับสถานศึกษา 

E-Budget 131 131 รายงานงบประมาณในระดับสถานศึกษา 

E-mes 131 131 
เป็นข้อมูลด้านวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษาและ

ระดับสถานศึกษา 

35. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
-  สถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) จ านวน 131 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 
 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565      
 

หน้า 24 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
36. ร้อยละ 100 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี

แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
-  สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน จ านวน 131 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

ดีเยี่ยม 
(บรรลุเป้าหมาย) 

37. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สามารถใช้ในการวาง แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
- สถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ในการวางแผนการจัด
การศึกษา จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
-  สถานศึกษาจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศขึ้นเอง เพื่อใช้ในการวางแผนการ

จัดการศึกษา จ านวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22 

ปรับปรุง 
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6.2 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี ดีมาก 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย ดีเยี่ยม 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดีมาก 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา ดีมาก 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบใน 
การบริหารและการจัดการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พอใช้ 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ พอใช้ 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ 
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
และการจัดการศึกษา 

ดี 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 

ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ดีมาก 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดีเยี่ยม 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง 
กับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 
 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล พอใช้ 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น และส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป ดี 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

ดี 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ดี 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาที่ผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

    ประเด็นย่อยที่ 1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ดีเยี่ยม 
    ประเด็นย่อยที่ 2 (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร ดีเยี่ยม 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National l Test : NT) 

ดีเยี่ยม 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

 

      ประเด็นย่อยที่ 4.1 - ป.6 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2 - ม.3 ดีเยี่ยม 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3 - ม.6 - 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนบานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นบานในการประกอบอาชีพ 

  

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

  

      ประเด็นย่อยที่ 4.1 - (เด็กพิการเรียนรวม) ดีเยี่ยม 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2 - (เด็กด้อยโอกาส) ดีเยี่ยม 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3 - (เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ) ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
 

ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก 

 
6.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

คะแนน (ร้อยละ) 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 96.57 
2.การใช้งบประมาณ 90.98 
3.การใช้อ านาจ 96.00 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 92.81 

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.23 

6.คุณภาพการด าเนนิงาน 100 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100 

8.การปรับปรุงการท างาน 100 

9.การเปิดเผยข้อมูล   

     9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 90.56 

     9.2 การบริหารงาน 90.56 

     9.3 การบริหารงานงบประมาณ 90.56 
     9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 90.56 

     9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 90.56 

10.การป้องกันการทุจริต   

     10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 100 

     10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 100 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 96.35 

หมายเหตุ . จากรายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
2563 
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7. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

จุดแข็ง (Strength : S)  
1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการ 

ได้มาตรฐานตามกรอบภาระงานในหน้าที่กฎหมายก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบทุก

ระดับชัดเจน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของหน่วยงาน 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และ
บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็น
ระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
บริหารจัดการสอดคล้องกับ ระเบียบกฎหมาย มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหลักการกระจาย
อ านาจรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ  
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร
และมีข้อมูลส าหรับการวางแผนและมีเครือข่ายการประเมินผลตามกลุ่มโรงเรียน  

9. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้น า ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐาน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มความรู้ตามความสามารถและสมรรถนะที่ก าหนด 

11. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 

12. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้มาตรฐาน มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคนิคการท างานเป็นทีมมีค่านิยมในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

13. บุคลากรทุกระดับในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
ตามบทบาทหน้าที่กฎหมาย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ  
มีสมรรถนะสอดคล้องจากภาระงาน /มาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

14. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานจัดการภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง 
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จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงานได้ครบ  

เนื่องจากมีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 
2. ขาดการก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
3. คู่มือการปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลง และเจ้าหน้าที่ 

ไมค่่อยศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน 
 
โอกาส (Opportunities : O)  

1. ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการศึกษา
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา/การบริหารการศึกษาส่งผลให้ ประชาชน/ผู้ปกครองมีความม่ันใจในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนในสังกัด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัด กระจายอยู่ทุกต าบล เกือบทุกหมู่บ้าน  
ส่งผลให้สามารถให้บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณภาพและจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 

4. ได้รับการร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณ 
5. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 

6. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส าหรับประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และอย่างหลากหลายส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง 

7. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง กับสภาพผู้เรียนและสามารถ 
ลดอัตราการออกกลางคัน 

8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 

9. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี 

10. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/  
เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
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อุปสรรค (Threats : T)  
1. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่ยากล าบากส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา การคมนาคม

แนวโน้นประชากรลดลงส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีการบริการที่ดี และมีความพร้อม 

ทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชน 
4. การบริหารหลักการตามหลักเกณฑ์ นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพบางโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ 
5. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและบุคลากร 
6. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีผลกระทบต่อชุมชน 
7. รัฐก าหนดให้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัวที่ไม่เพียงพอตามสภาพจริง 
8. ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ส่งผลให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนได้ 

อย่างเต็มที่ 
9. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขาดเล็กเพ่ิมขึ้นเป็นการที่รัฐลงทุน

ที่ไม่คุ้มค่า 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
11. ขาดการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมทะเบียนสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และการใช้ประโยชน์ 

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การก าหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดผู้บริหารและไม่

สามารถบรรจุครูผู้สอนได้ 
13. โรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบตามวิชาเอก และไม่ได้รับจัดสรรธุรการโรงเรียน  

นักการภารโรง 
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8. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร และควรใช้ฐานข้อมูลเดียวกันใน

การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. สพป.ควรกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการ KM มาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา

ระบบงาน  และพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
3. ก าหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่อง 

ยั่งยืน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการวางแผน แก้ไขปัญหา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่  ระดับกลุ่ม
โรงเรียน ระดับโรงเรียน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ  
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บทที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน 3  
ระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) และระดับที่ 3 
(เฉพาะที่เก่ียวช้อง) โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 
 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรือนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 
 ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
กับแผนทั้ง 3 ระดับแลล้ว ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ 
มาเชื่อมโยงดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่
สังคมอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
นอกจากนี้ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ เรียนที่หลากหลาย  ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษมีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาต่างๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  
ทั้งความรู้ด้านวิชาการทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาด้วย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน  
5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน4) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้าง
โอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ  ได้แก่โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
3.1 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษา  และแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน 
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือ 
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในระยะยาว
ต่อไป 

แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
1.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุก
ระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลายรวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ  การพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นเพ่ือพัฒนา
ระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical Engineers) 
และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียนโดยเฉพาะใน
ระดับต าบล 

1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา 

โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุก
ระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมี
ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลายรวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษาทั้งบุคลากร หลักสูตรและ
กิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพ่ือผลิตผู้เรียนที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
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เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุก
ระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้ เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ผู้ เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  ผู้ เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการ
พัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ครูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยการ
พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ 
การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดย
ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น  (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

1.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย

สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มี

คุณภาพ 
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ

ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้

บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่การ
ด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการพัฒนาระบบการประเมิน
และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริม
สมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท าการขับเคลื่อนนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.3 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือ

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้ เรียน  โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ  
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่โรงเรียนพ้ืนที่สูงใน 
ถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

1.4 ประเด็นความม่ันคง 
1.4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหา
ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 

1.4.2 แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและ
กันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนพัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมายของแผนย่อย 
1) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น 
2) ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและ

พัฒนาประเทศ 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีแผนการพัฒนา

การศึกษาและแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การ 
จัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รัก
สามัคคีมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่  พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ต่อไป 

1.5 ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
1.5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็น

ไทยมากข้ึนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 

1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ด ี

แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
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การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการท าความดีอีกทั้ง
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

1.6 ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.6.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1.6.2 แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้มีการปลูกฝัง

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรม

เทคนิคการเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร  ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา 
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการ 
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

2.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม:การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
ก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษา 
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 

2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.2.1 ประเด็น 

1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี 

การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
2.2.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้เด็ก
ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
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3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก ่โรงเรียนพ้ืนที่สูงใน 
ถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา จนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 

2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
2.3.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัด 
การเรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2.4 เรื่องปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
2.4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

2.4.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล เพ่ือให้

ผู้เรียนและประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง
มีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้ง
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ้างครู
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย  รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน 
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้าง
มาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคง 
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4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
2.5.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

3. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.1 เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวัง 

3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

3.1.2 กิจกรรมและเป้าหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู  และบุคลากรทาง 
การศึกษา 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
4.1 วัตถุประสงค์ 

ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ที ่1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  รวมทั้งชุมชนมี 
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

4.2 เป้าหมายรวม 
ที ่2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด

ฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
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ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ 
การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ 2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมี 
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

ที ่2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น  การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.3.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม 

บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
4.3.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และ

ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
4.3.3 เป้ าหมายระดั บยุ ทธศาสตร์ ที่  3 คน ไทย ได้ รั บกา รศึ กษาที่ มี คุณภาพสู ง  

ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ 
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ด ีแก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้าง
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ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การขับเคลื่อน 
งานแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ  และ
การมีงานท าการขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา  การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู  ส่งเสริมให้มี 
การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา พัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ จัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น 
เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุ่น (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร้างวิศวกรปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
4.4.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ

ภาครัฐ 
4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ  40  

ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน  5 รายการ ได้แก่  
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่และสภาพ
ร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่พิเศษ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง 

4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และ 

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 

4.6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 

4.6.2 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

4.7.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปลูกฝัง

ให้คนไทยไม่โกง 
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

5.1.3 ตัวชี้วัด จ านวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ
สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น 

5.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่และ
เสริมสร้างความม่ันคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพ้ืนที่รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย) 

5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด 
5.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
5.2.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง

โทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
5.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

5.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
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5.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริตและ
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

5.3.3 ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดการรบัรู้การทุจริตของประเทศไทย 
5.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และ

ปฏิเสธการทุจริต 

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีควารู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
4.ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6.ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1.คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2.ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3.มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4.คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5.ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 

นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ

บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ทั้การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามรถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท า
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งเน้นบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรญานการศึกษาแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ

จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครืองมือในการด ารงชีวิต และสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลกัสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน 
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- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands-on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

1.3 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ใช้ภาษา

อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

1.4 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่

ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Anelysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

1.5 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
1.6 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษระและพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 

1.7 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน

ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
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- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยขน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
(ตามประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

5. ด าเนินการปลดล็ก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวมเร็ว รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตน
ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุรภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนเพ่ือรู้พัฒนาทักษะเพ่ือท าครูยกก าลังสองที่เน้นเพ่ิม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนครูในระบบห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลัง
สองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสานผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่ โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา 
เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็น
ภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจาก
ผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์
เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเป็นเลิศ  
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ทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายลุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จดัท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางมาใช้
ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี 
ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่
และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ
พ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคตและส านักตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัตงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

 
  

http://www.deep.go.th/
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวด้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
2. ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ดั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็ฯฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุรภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการดรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถถประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษระพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัมนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
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มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์  “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาเพ่ือการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน

ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริ  

ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ  

ตามบริบทของจังหวัด 

ตัวช้ีวัดรวม 
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ

ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมมีงานท า) 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษานอก

ระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน าศาสตร์พระราชา

พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
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จุดเน้น 
1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 
3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิด

วิเคราะห์ น าไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความส าคัญของสิ่งที่อ่าน) 
5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  

กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
6. การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 
7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท

ของจังหวัด 
8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 

การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
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บทที่ 3 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
วิสัยทัศน์  ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มาตรฐาน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ Digital 

Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 

ค่านิยม  บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ 

จุดเน้น 
1. การอ่านออก-เขียนได้ 
2. การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่และระดับชาติ 
3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การนิเทศการศึกษา 
5. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
6. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วย PLC และ ID Plan 
8. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ 
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การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายรายปี 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   1. ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ 
และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 
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 5. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 7. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 8. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 9. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 10. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่
ระดับข้ันพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ร้อยละ   70 70 70 

 11. ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

ร้อยละ  
80 

90 90 90 

 12. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
80 

90 90 90 

 13. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามวัย ร้อยละ 
80 

90 90 90 

 14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 
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 15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 16. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 17. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา ร้อยละ 
50 

60 70 80 

 18. ร้อยละของสถานศึกษามี Digital Device เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ(DLICT) 

ร้อยละ 
80 

90 100 100 

19. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform(DLICT) ร้อยละ 
100 

100 100 100 

20. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
21. (DLICT) 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 
22. ร้อยละของครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform ในการจัดการเรียนรู้

(DLICT) 
ร้อยละ 
80 

90 100 100 

 
23. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-

NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ร้อยละ 5 5 5 5 

 
24. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนชั้น ป.1-3  อ่านออก เขียนได้ทุกคน ร้อยละ 

100 
100 100 100 

 
25. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนชั้น ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน ร้อยละ 

100 
100 100 100 
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26. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ 
ร้อยละ 
60 

65 70 70 

 
27. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3  เพิ่มข้ึนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 3 
ร้อยละ 
60 

65 70 70 

 28. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) สูงขึ้น 

ร้อยละ 
50 

55 60 60 

 29. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ไม่ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

ร้อยละ 
10 

15 20 20 

 30. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ร้อยละ 
10 

15 20 20 

2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  

31. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมทางการบริหาร ร้อยละ 
100 

100 100 100 
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 32. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ 
(Accountability)  

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 33. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 34. ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ร้อยละ 
80 

85 90 95 

 35. ร้อยละของครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 
80 

85 90 95 

 
 

36. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 
80 

85 90 95 

3. สร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

37. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ 
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 
100 

100 100 100 
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 38. สถานศึกษาผ่านเกณ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 39. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

 40. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถจัดการเรียนรู้
และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา
แบบบูรณาการที่เน้นการมี
ส่วนร่วม 

41. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ระดับดี
เยี่ยม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 42. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 

ร้อยละ 95 97 98 
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 43. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กให้เกิดคุณภาพ 

รูปแบบ 3 4 5 

 44. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง จ านวน ลดลง ลดลง ลดลง 

 45. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  100 100 100 

 46. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  100 100 100 

 47. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ร้อยละ  100 100 100 

 48. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) 

ร้อยละ  100 100 100 

 49. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School)  ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

ร้อยละ  100 100 100 

 50. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD) 

ร้อยละ  100 100 100 

 51. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

ร้อยละ  100 100 100 

 52. ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีผลการประเมินภายนอกระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  60 70 75 
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5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   53. ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ร้อยละ  100 100 100 

 54. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

ร้อยละ  100 100 100 

 

 



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565      
 

หน้า 64 
 

บทที่ 4  
การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความส าเร็จ 

การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปี พ.ศ. 2564 -2565 
ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการด าเนินงานตามภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการน า
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น  สู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ 

2. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

3. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน  และมอบหมายให้รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์รับผิดชอบ   
Area Based  ในการขับเคลื่อน  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อมก าหนดบทบาท 
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4. ด าเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการดังนี้ 
5.1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือติดตาม 

ความก้าวหน้าประจ าปี มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเดือนละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน  
และสรุปประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5.2 จัดท าปฏิทินปฏิบัติเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส 
5.3 น าระบบก ากับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (Budgeting Report System : BRS) มาใช้

ในการด าเนินงาน  
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนา

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ในจุดเน้นการพัฒนา 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้วงจรการ

พัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 
3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมี 

การประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ปฏิทินการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 3 ปี) 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน  

 

จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  (แผนระยะ 3 ปี) ตามกรอบ  
กลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ 
สภาพการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

กันยายน  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 3 ปี)  

30 ตุลาคม – 1 กันยายน  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (แผนระยะ 3 ปี) 

ตุลาคม  เผยแพร่แนวทางการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

สิงหาคม ปีถัดไป พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(แผนระยะ 3 ปี) ครั้งที่ 1  

กันยายน  ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 3 ปี) ครั้งที่ 1 ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนฯ 

สิงหาคม  ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 3 ปี) ครั้งที่ 2  

กันยายน  ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 3 ปี) ครั้งที่ 1  ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนฯ 

 
  



แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565      
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การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามาเป็นกรอบ ทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

2. การก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ/บริบท/ศักยภาพของสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

3. เผยแพร่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและสาธารณชนทราบ 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดฯ  
 



ภาคผนวก 

















 
ที ่ศธ ๐๔1๐๖/29          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
            เพชรบูรณ์ เขต 1 ถนนสระบุรี - หล่มสัก 

     อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ 67000 

6  มกรำคม  ๒๕๖4 

เรื่อง ขอประชำสัมพันธ์เผยแพร่นโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศกึษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย นโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  จ ำนวน  1  ชุด  

 ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรก ำหนด 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอประชำสัมพันธ์ เผยแพร่  
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้โรงเรียน
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

     
      (นำยบรรเจิด กลิ่นจันทร์) 

           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
 
 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทรสำร  ๐ 5673 7075 
โทร  ๐ 5673 7077,80,81,83,85,86 ต่อ 22 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่ม                      สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที ่  วันที่         
เรื่อง เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ / เสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   

เรื่องเดิม  
 

ข้อเท็จจริง 
ตามที่ สพฐ.  ได้จัดสรรงบประมาณ  จ านวน  ..........  บาท  ให้ด าเนินการดังนี้ 
1......................................... 
2........................................ 

เอกสาร ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
1. หนังสือ สพฐ. ที่  .................................................................................................................................... 
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง .................................................................................................................................... 

ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินการ..................................................เป็นไปตามแนวทาง/เป้าหมายที่ก าหนด กลุ่ม

................. 
พิจารณาแล้ว  เห็นควรด าเนินการดังนี้  

1. .......................... 
2. ......................... 

ข้อเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
ตรวจเสนอ 

 
(...........................................) 

ต าแหน่ง.......... 
ผู้เสนอขออนุมัติโครงการ 

(...................................................) 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 

 
(...................................................) 

รอง ผอ.สพป. (ก ากับ) 
 

  



2 
 

 

ความเห็นของกลุ่มนโยบายและแผน ความเห็นของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
. ........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
....................................................................................... 
........................................................................................ 

 
(...........................................................) 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

วันที่ .........../............/............ 
 
 

 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
....................................................................................... 
........................................................................................ 
 
      (............................................................................) 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
วันที่ ............/................./.................... 

 
 

 

 

ค าสั่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

(   ) อนุมัติ   (    )  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก…………………………………………………………………………………. 
 

ลงชื่อ  .................................................. 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



โครงการ  ………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ความสอดคล้อง  

1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ด้าน.............................................................................. 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่ .........................................................................................  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ .................................................................................... ....... 
เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่......................................................................  
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ ................................................. 

................................................................................................................ .............................................................. 

............................................................................................................................. .................................................. 
2. แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ........................................................ 

เป้าหมายประเด็น....................................................................... ....................................... 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย.................................................................................... ....... 
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บท........................................................... 

................................................................................. .....................................................................................................

............................................................................................................................. ........................................................ 
3. แผนระดับที ่2 แผนปฏิรูปการศึกษา  

เป้าหมายรวม ที่  .................................................................................................  
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฏิรูปการศึกษา......................................... 

............................................................................................................................. .........................................................

............................................................................................................................................................. ........................ 
4. แผนระดับท่ี 3 กลยุทธ์ สพฐ. ที่ .................................................................................................  

กลยุทธ สพป. ท่ี .....................................................................................................  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ที่ ..............................................................................................   

 
กลุ่มที่รับผิดชอบ .............................................................................. 
ผู้รับผิดชอบ .............................................E-mail…………….……………..โทรศัพท์ ........................... 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ....................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล  
............................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2. เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3. เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. เป้าหมาย  

3.1. ด้านปริมาณ 
3.1.1.......................................................................................... ........................................................ 
3.1.2.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2. ด้านคุณภาพ 
3.2.1.......................................................................................... ........................................................ 
3.2.2.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. กิจกรรมส าคัญ (ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานจริงตามล าดับ) 
กิจกรรม ว.ด.ป.ที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)   
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64)   
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)   
11.    
12.    
13.    
14.    
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 64)   
15.    
16.    
17.    
18.    

หมายเหตุ  หากเป็นโครงการอบรม/พัฒนา  ให้แนบหลักสูตรการอบรมและก าหนดการอบรม 
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5. งบประมาณ     

แหล่งงบประมาณ  (   ) งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายฯ จ านวน  ............ บาท 
(   ) สพฐ.จัดสรรตามหนังสือที่ ศธ ..........   จ านวน  ............ บาท 

ลงวันที่  ............................................. 
(   ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่ .................... จ านวน ...............บาท 

ลงวันที่ ............................................. 
แยกเป็น 

- ค่าตอบแทน .............. บาท 
- ค่าใช้สอย .............. บาท 
- ค่าวัสดุ .............. บาท 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ให้เรียงล าดับกิจกรรมตามข้อ 4  หากไม่ใช้งบประมาณให้ - ในช่องงบประมาณ) 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      

     
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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6. การประเมินผล (ครอบคลุมตัวชี้วัดความส าเร็จปี 2564) 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
(ต้องสอดคล้องกับข้อ 2 วัตถุประสงค์  

และข้อ 3 เป้าหมาย) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

   

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้ระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว) 
7.1. ......................................................................................................................................................        
7.2. ............................................................................................................................. ......................... 

 
 (ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอโครงการ 

( .............................................) 
 

 (ลงชื่อ)                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( ....................................................) 

 
(ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 

(................................................) 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
1. โครงการ............................................................................................................................. ........................... 

2. ผู้รับผิดชอบ.................................................................... กลุ่ม...................................................................... 

3. วัตถุประสงค์ (ตามที่ระบุในโครงการ) 
3.1 ............................................................................................................................. ............................ 
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