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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 37    พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560    ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ข้อ 5  ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 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 และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(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 
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(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 
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(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(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 านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
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 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

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 

เมืองเพชรบูรณ์ 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 

กลุ่มกฎหมายและ
คด ี

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ   
 

หน้า 8 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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4. ข้อมูลพื้นฐาน 
4.1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2563) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนจ าแนกตามระดับการจัดการเรียนการสอน     

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 

รวมทั้งสิ้น 70 43 18 131 
นักเรียน     

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 

รวมทั้งสิ้น 70 73 18 131 
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)     

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 

รวมทั้งสิ้น 38 28 9 75 
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4.2. จ านวนนักเรียนและห้องเรียน  (ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2563) 

ระดับการจัดการศึกษา 

อ าเภอ 
รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่ 1 151 16 62 4 0 0 213 20 
อนุบาลปีที่ 2 934 71 463 43 211 19 1,608 133 
อนุบาลปีที่ 3 895 72 481 44 229 19 1,605 135 
รวมก่อนประถมศึกษา 1,980 159 1,006 91 440 38 3,426 288 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,166 76 566 45 263 19 1,995 140 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,317 77 611 46 274 19 2,202 142 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,294 77 628 45 270 19 2,292 141 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,292 76 569 46 268 19 2,129 141 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,231 78 363 46 258 20 2,125 144 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,293 77 603 47 257 19 2,153 143 
รวมประถมศึกษา 7,593 461 3,613 275 1,590 115 12,796 547 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 509 25 312 14 155 8 976 47 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 518 26 290 14 153 9 961 49 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 462 26 292 15 147 8 901 49 
รวมมัธยมศึกษา 1489 77 894 43 455 25 2,838 145 
รวมทั้งสิ้น 11,062 697 5,513 409 2,485 178 19,060 1,284 

4.3. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 
จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 58 35 13 106 
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 0 2 
3. ข้าราชการครู 562 284 145 991 
4. พนักงานราชการ 21 5 3 29 
5. อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 12 7 3 22 
6. ครูวิทย์/คณิต 8 1 1 10 
7. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  21 16 3 40 
8. ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 33 9 4 46 
9. ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 27 16 4 47 
10. ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 25 17 9 51 
11. ครูผู้ทรงคุณค่า 7 2 4 13 

รวม 775 393 189 1357 
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4.4. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กันยายน 2563) 

ต าแหน่ง/กลุ่ม 
ข้าราชการ (คน) พนักงาน 

ราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 
38 ข. 38 ค(1) 38 ค(2) 

1. ผอ.สพป. 1 - - - - - 1 
2. รอง ผอ.สพป. 4 - - - - - 4 
3. กลุ่มอ านวยการ - - 7 - 7 4 18 
4. กลุ่มนโยบายและแผน - - 4 - - 2 6 
5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   

เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 

- - 1 - - 2 3 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและ   
สินทรัพย์ 

- - 9 - - - 9 

7. กลุ่มริหารงานบุคคล - - 8 1 - - 9 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร   

ทางการศึกษา 
- - 2 - - - 2 

9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 15 2 - - - 17 

10. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 6 1 - 1 8 
11. หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 - - - 2 
12. กลุ่มกฎหมายและคดี - - 2 - - - 2 

รวม 5 15 43 2 7 9 81 
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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. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

                                    
         นายวลี  มีภู ่     นางทอกาญจน ์ กลิ่นจันทร์       นายมนตรี  ชว่ยพยุง 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                    ปฏิบัติหน้าที่                 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

                                                  
    นางไมตรี  ส าราญรื่น        นายพิน  สงค์ประเสริฐ         นางอารีย์  ค ามาตร 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 
   การเงินและสินทรัพย์          และประเมินผลการจัดการศึกษา              การจัดการศึกษา 
 

                                  
              นางทัศนา  จันทร์ลา                      นายมนตรี  ช่วยพยุง    
    ปฏิบัติหน้าที่          ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู  
               เทคโนโลยีและการสื่อสาร                และบุคลากรทางการศึกษา 
               

                 
นางรัศมี  สุวาชาติ             นายพิเชฐ  เสน่ห ์ 

         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระหว่าง ปีการศึกษา  2561-2562 

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 54.60 48.58 -6.02 
ภาษาอังกฤษ 35.66 30.75 -4.91 
คณิตศาสตร์ 34.41 31.54 -2.87 
วิทยาศาสตร์ 37.99 33.63 -4.36 

รวมเฉลี่ย 40.67 36.13 -18.16 
 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระหว่าง  ปีการศึกษา  2561-2562  

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่าง 
ภาษาไทย 49.98 51.03 1.05 
ภาษาอังกฤษ 26.01 28.01 2.00 
คณิตศาสตร์ 24.91 21.63 -3.26 
วิทยาศาสตร์ 33.35 28.85 -4.5 

รวมเฉลี่ย 33.56 32.38 -4.71 
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8. ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
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 

 

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 

 

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 
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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 ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 131 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 

 

5. ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 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 

 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแช่งขันของประเทศ  

6. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

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

 

7. ร้อยละ 80 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะ ไม่มีการสอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่  
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ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

8. ร้อยละ 20 ผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

- จ านวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ประเภท มีทั้งสิ้น 2,222 คน และได้
มีการส่งเสริมสนับสนุน 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 

 

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 

 

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 

 

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

- ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้น 
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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 

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 

 

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 
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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  

 

15. ร้อยละ 80 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  
3. ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ในการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” จ านวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21  
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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 3010 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

 

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 และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

  

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

  

20. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ 

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

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

- 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  โรงเรียน 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 

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 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

 

23. ร้อยละ 100 สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

 

25. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัด
แยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

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

 

26. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระ
การเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

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

 

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 

 

28. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

 
 

หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน   
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล  

29. ร้อยละ 100 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหาร 
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

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

 

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 

 

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 

 

32. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ ร้อยละ 100สถานศึกษามีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ได้คะแนน 96.35 ระดับ AA 
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33. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ ร้อยละ 100 สถานศึกษา ระดับ 

ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) 

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

 

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) 

 
 

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 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
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 

 

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 

 

37. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวาง แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
-  สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง แผนการ

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 131 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงาน 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ       
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 3 4 5 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 5 4 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 3 4 4 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 5 5 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 4 2 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 2 5 2 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดีมาก ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถ
เรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

3   2 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากร 
มีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการวิจัย 2     
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ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

  5   

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2  ดีมาก ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษา       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 3     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามกฎหมายที่ก าหนด 

2     

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

2 4 3 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 4     
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดีมาก ดีมาก   

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 ดีมาก ดีเยี่ยม   
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ       
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและ
สอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการของสถานศึกษา 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการ 4     
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ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

n/a     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2 5 4 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 2     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2     

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดี ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ n/a 4 5 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 3     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 2     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 3     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2  ดี ดีมาก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล       
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ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา  
และความต้องการ 

3     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

2     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 3 2 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดี ดี   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4 4 3 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 4     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 3     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 2     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 4     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 2     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3     

สรุปตัวบ่งช่ี 4 ดีมาก ดีมาก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ       
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หน้า 30 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

    ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และ
การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

1   3 

    การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   3   
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 พอใช้ ดี   

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ดี ดีมาก   
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา       
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา       
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่กาศึกษาที่ผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่าง   12   
    ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีบรรลุเป้าหมาย 
ประสบความส าเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม และสถานศึกษาจนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็น
แบบอย่างได้ 

2   4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดี ดีมาก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

      

    ประเด็นย่อยที่ 1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 4 5   
    ประเด็นย่อยที่ 2 (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 3 5   
    สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

      

      ระดับการศึกษาปฐมวัย (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา)     5 
      ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา)     5 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ   
 

หน้า 31 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National l Test : NT) 4 5 5 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-
NET) 

      

      ประเด็นย่อยที่ 3.1 - ป.6 1     
      ประเด็นย่อยที่ 3.2 - ม.3 1     
      ประเด็นย่อยที่ 3.3 - ม.6 -     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

      

      ประเด็นย่อยที่ 4.1 - ป.6 4 5 5 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2 - ม.3 4 5 5 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3 - ม.6 - - - 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

      

      ประเด็นย่อยที่ 5.1 - ป.6 3     
      ประเด็นย่อยที่ 5.2 - ม.3 3     
      ประเด็นย่อยที่ 5.3 - ม.6 -     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ   
 

หน้า 32 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

พุทธศักราช 2551 
      ประเด็นย่อยที่ 6.1 - ป.6 4     
      ประเด็นย่อยที่ 6.2 - ม.3 n/a     
      ประเด็นย่อยที่ 6.3 - ม.6 -     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดีมาก ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นบานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมี
ความรู้ทักษะพื้นบานในการประกอบอาชีพ 

      

     ประเด็นการพิจารณาที่ 1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 1     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

      

      ประเด็นย่อยที่ 3.1 - ป.6 4     
      ประเด็นย่อยที่ 3.2 - ม.3 4     
      ประเด็นย่อยที่ 3.3 - ม.6 -     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

      

      ประเด็นย่อยที่ 4.1 - (เด็กพิการเรียนรวม) n/a 4 5 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2 - (เด็กด้อยโอกาส) n/a 5 5 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3 - (เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ) 4 5 5 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 2     



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ   
 

หน้า 33 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ 3     
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4  ดี ดีเยี่ยม   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  5   

    ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดย
ต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นๆ ให้การรับรองตามเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

1   4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 พอใช้ ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ   5 5 
    ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

4     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม   
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก ดีเยี่ยม   

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก ดีเยี่ยม   

 
  

  
หมายเหตุ 1. n/a (not available) หมายถึง รายงานไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถประเมินผล ไม่รายงานข้อมูล 2. - หมายถึง ไม่ติดตามและประเมินผล ในมาตรฐานที่ 3 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ   
 

หน้า 34 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ 

61 62 63 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง/นโยบายที่ 1 จัดการศึกษา
เพื่อความม่ันคง 

4 5 
 

ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4 
  

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

 
100 

 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที ่10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5 

 

จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
4 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้นเช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็น
ต้น ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 

  
100 

ร้อยละของสถานศึกษาน า "ศาสตร์พระราชา" มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

4 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน/นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2.88 4.11 
 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 4 
  

ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  

5 
 

ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4 
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ 

61 62 63 
ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

 
100 

 

ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

2 
  

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2 

 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 

 
100 

 

ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 3 
  

ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 4 
  

ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
   

     - ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 

5 
 

     - ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 

4 
 

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 

4 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
มากกว่า 
ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

   

     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 1 
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 3 3 
ร้อยละสถานศึกษาที่สอบนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

4 
  

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง 
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

  
ไม่

ประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ค่าเป้าหมายร้อยละ 80  

100 
 

ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

 
100 
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ 

61 62 63 
ร้อยละของผู้เรียนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ค่าเป้าหมายร้อยละ 80  

100 
 

ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  

5 
 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด  

4 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

100 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

100 
 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ STEM ศึกษา  
ค่าเป้าหมายร้อยละ 80  

100 
 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามกระยวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น  
(IS : Independent Study) ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

100 
 

ร้อยละของผู้เรียนมี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและ 
การประกอบอาชีพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 60  

89.71 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย ค่าเป้าหมายลดลง 
 

ลดลง 
6.12%  

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 

 
100 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา/นโยบายที่ 3 
ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

3 5 
 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามาตรฐานวิชาชีพ 
   

     - ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครุตามความต้องการของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 

1 
  

     - ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) 

4 
  

ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ    
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ 

61 62 63 
     - ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (HRMS) 

4 
  

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5 
 

ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 80  

8.7 
 

ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที ่21 (3R8C)   

4 

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

   

ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตาม
ความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
น าไปปฏิบัติได้ 

  
5 

ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ   

5 

ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ ค่าเป้าหมายร้อยละ 50   

53.21 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ/นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4 4.86 
 

ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
เพ่ิมข้ึน    
     - ระดับประถมศึกษา 4 4 

 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 5 

 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 5 

 
ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้น
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

4 
  

ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
   

     - ระดับประถมศึกษา 
 

5 
 

     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

5 
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ 
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ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด 

   
     - ระดับปฐมวัย 

 
5 

 
     - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
5 

 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่า
เป้าหมายร้อยละ 100 

 
100 

 

ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
  

5 
สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5 

สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ   

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4 
  

ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรม
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
เพ่ิมข้ึน 

4 
  

สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

  
5 

สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน เพ่ือลด
ปริมาณขยะ และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

   

สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง    
นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/นโยบายที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

2.5 
  

อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 1 
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ 

61 62 63 
ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4 
  

ตัวชี้วัดเพ่ิม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการ
ที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1 
  

สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 100   

100 

สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด    
สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

  
5 

สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา 

   

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง แผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

1 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

5 
 

ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5 
 

โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   

     - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 

5 
 

     - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

5 
 

มีรูปแบบและแนววางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ ค่า
เป้าหมายมีรูปแบบ  

มี
รูปแบบ  

จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง ค่าเป้าหมายลดลง 
 

ไม่
ลดลง  

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

100 
 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.05 4.79 4.28 
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ผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

คะแนน 

ปี 2562  ปี 2563 

1.การปฏิบัติหน้าที่ 96.08 96.57 
2.การใช้งบประมาณ 87.25 90.98 
3.การใช้อ านาจ 93.62 96.00 
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 88.20 92.81 

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.69 94.23 

6.คุณภาพการด าเนนิงาน 97.86 100 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.85 100 

8.การปรับปรุงการท างาน 97.86 100 

9.การเปิดเผยข้อมูล     

     9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 96.90 90.56 

     9.2 การบริหารงาน 96.90 90.56 

     9.3 การบริหารงานงบประมาณ 96.90 90.56 
     9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 96.90 90.56 

     9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 96.90 90.56 

10.การป้องกันการทุจริต     

     10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 79.91 100 

     10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 79.91 100 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 91.12 96.35 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

 ปี 2563 
(อย่างไม่เป็น    
   ทางการ) 

คะแนน คะแนน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 Function Base        
   1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5ปี/6-11ปี/12-14ปี/ 
15-17ปี) 

  
  

  

      1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับปฐมวัย (3-5ปี) 5.00000     
      1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11ปี) 5.00000     
      1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14ปี) 2.99020     
      1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17ปี) -     
   1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจาก
รายงาน (IMD 2018)  

- 
  

  

   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

- 
  

  

   1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร -     

   1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล 

  
4.76010 

  

   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

  
4.92000 

  

   1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วย
ระบบ EMIS 

  
5.00000 

  

   2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  
  

5.00000 

องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base)       
   2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  5.00000     
   2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) 

- 
  

  

องค์ประกอบที่ 3 Area Base       

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base       

   4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5.0000     

   4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -     
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รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

 ปี 2563 
(อย่างไม่เป็น    
   ทางการ) 

คะแนน คะแนน คะแนน 

      4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน -     
      4.2.2 การลดกระดาษ 5.00000     
      4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ -     
      4.2.4 การระพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัด (KRS) -     
      4.2.5 โครงการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- 

  

  

      4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา -     
      4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดท าข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) 

5.00000 
  

  

      4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ -     

      4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการ
ด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.16440 
  

  

      4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. -     

      4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

5.00000 
  

  

      4.2.12 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/การตรวจสอบทาง
การเงินและบัญชีของ สพท. 

-     

      4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

5.00000     

      4.2.12.2 การจัดท าบัญชีต้นทุนหน่วยผลิต (ในส่วนของการ
ด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

5.00000     

      4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4.00000     

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base       
   5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ -     
   5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ -     

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4.51000   
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รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

 ปี 2563 
(อย่างไม่เป็น    
   ทางการ) 

คะแนน คะแนน คะแนน 

   6.1 การลดพลังงาน   5.00000   

   6.4 การก ากับดูแลการทุจริต   4.00000   

   6.5 ภาวะผู้น า (มาตรฐานเขตฯ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี) 

  5.00000   

   6.6 ระบบการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานของ
องค์การ 

  5.00000   

      6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference   5.00000   
      6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber)   5.00000   
   6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ   3.25000   
   6.9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา   4.67000   
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

      

   1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 

    1.98000 

   2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่ในศตวรรษที่ 21 

    5.00000 

   4. ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิง
จากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

      

      4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล 

    1.00000 

      4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบ PSC (P-School Checking 
Program) 

    1.00000 

   5. การลดพลังงาน       
      5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า     5.00000 
      5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง     5.00000 
   6. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ       
      6.1 การประเมินหลักฐาน 10 ประเด็น (รายงานในรอบ 6 เดือน)     5.00000 
      6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ (รายงานทุกเดือนกุมภาพันธ์ - 
กันยายน 2563 

    รอผล 
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รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

 ปี 2563 
(อย่างไม่เป็น    
   ทางการ) 

คะแนน คะแนน คะแนน 

   7. การก ากับดูแลการทุจริต     5.00000 
   8. ภาวะผู้น า     4.00000 
   9. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ       
      1) ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 
4 ด้าน 

    5.00000 

      2) มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดู
ข้อมลูได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ 

    5.00000 

      3) มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนหรือผู้ได้รับบริการ 

    5.00000 

   10. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ       
      10.1 (1) การใช้ระบบ VIDEO Conference ในองค์การ     5.00000 

      10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากับโรงเรียนเพ่ือการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน 

    5.00000 

      10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)     4.00000 
   11. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ       
      11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

    3.30000 

      11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ใช้ข้อมูลส่วนกลาง 

    1.00000 

      11.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    0.00000 

      11.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต     5.00000 

การด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuuty Plan : BCP) (การด าเนนิการนี้ไม่ไดน้ ามาเป็นคะแนน
ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการฯ ของ สพท.) 

      

   การด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuuty 
Plan : BCP) 

    0.00000 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2563  แต่การด าเนินงานยังมีข้อจ ากัด
และปัญหาอุปสรรคอาจเกิดจากด้านผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ งบประมาณ และระยะเวลา จึงท าให้  
การด าเนินงาน ตัวชี้วัด ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายดังนี้ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายทั้งนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ด าเนินการได้ร้อยละ 94.65  

3. ร้อยละ 80 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
การเรียนรู้ หรืออ านวยการการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ด าเนินการได้ร้อยละ 53.21 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ARS) 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) 
2. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) 

การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ตบช.ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) 

2. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ตบช.ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6 น าผลการด าเนินงานมาพัฒนา 
การบริหารและการจัดการศึกษา ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) 

3. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ตบช.ที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC)  ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) 

4. มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตบช.ที่ 3  ประเด็นการพิจารณาที่ 3 
การพัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นอาชีพฯ  ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 มีผลการดเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ค่าคะแนน 96.35 ระดับ AA  มีผลการ
ด าเนินงานที่สูงขึ้นกว่าปี 2562  อยู่ล าดับที่  41 ของประเทศ 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้เป็นจุดเน้นสถานศึกษาเพ่ือให้มีการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
 2. จัดท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเทศแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 4. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติหน้าที่ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
บริหารจัดการข้อมูล และออกแบบ วางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 
 6. ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานสารสนเทศให้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
และบริหารจัดการ 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 8. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายครู 
เครือข่ายผู้บริหาร และเครือข่ายสาระการเรียนรู้ 
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9. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

จุดแข็ง (Strength : S)  
1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการ 

ได้มาตรฐานตามกรอบภาระงานในหน้าที่กฎหมายก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ 

ทุกระดับชัดเจน 
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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ระบบพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร
และมีข้อมูลส าหรับการวางแผนและมีเครือข่ายการประเมินผลตามกลุ่มโรงเรียน  

10. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้น า ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐาน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มความรู้ตามความสามารถและสมรรถนะที่ก าหนด 

12. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 

13. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้มาตรฐาน มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคนิคการท างานเป็นทีมมีค่านิยมในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

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



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ   
 

หน้า 48 
 

15. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานจัดการภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
จุดอ่อน (Weaknesses : W)  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงานได้ครบ เนื่องจาก 
มีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

2. ขาดการก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคล 

ได้ไม่ทั่วถึง 
4. คู่มือการปฏิบัติงานไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลง และเจ้าหน้าที่ 

ไม่ค่อยศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระยะสั้นและระยะยาว 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 

 
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. ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณ 
6. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 

7. นโยบายการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ส าหรับประชากรวัยเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 15 ปี อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และอย่างหลากหลายส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประสานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและพัฒนาการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

8. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก าหนดให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ 
ตามอัธยาศัย ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้อง กับสภาพผู้เรียนและสามารถ 
ลดอัตราการออกกลางคัน 
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9. รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 
11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ 

ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี 
12. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/  

เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 
 

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 
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์  “ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และเทียบเท่าระดับสากล 
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
4. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดเน้น 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรญาน
การศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

- 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 
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หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน 
หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

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

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands-on Experience) 
เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามี
ทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายลุคคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 

- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมี
ทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

  

http://www.deep.go.th/
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3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่

ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Anelysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ดสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษระและพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น

อาชีพ และสร้างรายได้ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยขน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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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) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และ
ใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคตและส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการ
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัตงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
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2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ 

การใช้**เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

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

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศกึษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 

นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทาง 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา ร่วมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น

ของโลกในศตวรรษท่ี 21อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก 
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
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3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทัษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ 
 

3. การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์  “ศธจ.เพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริการ บริหาร ประสานสนับสนุนและบูรณาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
อย่างกัลยาณมิตร” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านความมั่นคง 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดรับการพัฒนาจังหวัด 
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและบูรณาการในจังหวัด 
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เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน

ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริ ด้าน

การศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ  

ตามบริบทของจังหวัด 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ

ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการ
ส่งเสริมมีงานท า) 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มข้ึน  
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษา

นอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน าศาสตร์พระราชา

พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. มีการพฒันาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 

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

วิเคราะห์ น าไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความส าคัญของสิ่ง
ที่อ่าน) 

5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

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

8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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. 2564 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

วิสัยทัศน์   :   ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มาตรฐาน 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการ 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา 

โดยใช้ Digital Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 

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

ทางการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

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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แนวทางการด าเนินงานนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ       
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริม สนับสนนุ ให้
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธสู่ความ
เป็นเลิศ และน้อมน าพระ
บรมราโชบายของรัชกาล  
ที่ 10 และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
พัฒนาผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของ
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
1. ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษา จัดโครงการ/กิจกรรมที่

จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

2. เผยแพร่ แนวทางการด าเนินการ 29 ประการ 
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้โรงเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

3. จัดท าเอกสารแนวทาง หรือคู่มือด าเนินการ 
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางด าเนินการ

ปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามนิเทศและประเมินผล

สถานศึกษา   
6. สรุปประมวลผลการด าเนินงาน 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
100 

 

 1 1 1 1 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
ระดับชั้น ป.6 
 

ร้อยละ 
90 

 1 1 1 1 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ ร้อยละ  1 1 1 1 
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กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
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โรงเรียนวิถีพุทธท่ีผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินการ 
29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจ แนวทางด าเนินการ 29 ประการ

สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. บริหารจดัการวางแผน ปรับปรุงการด าเนินงานของ
โรงเรียน ใหส้อดคล้องทันการจัดการศึกษาด้านคณุภาพ
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ในโรงเรียนวิถีพุทธ 

3. แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ แก้ไขปัญหา
อุปสรรค 

4. สรุปประมวลผลการด าเนินงาน 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษา ที่ปรับปรุง

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตร 

ร้อยละ 
100 

 1 1 1 1 
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กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
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หลักสตูร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึงความ
รัก ในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิ ที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

จัดโครงการ/กิจกรรมให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม น า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี 
การปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศ เกี่ยวกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนในการปรับปรุง
หลักสตูรแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัด
กิจกรรมใหม้ีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ในการปรับปรุงหลักสตูรให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีน้อมน าพระ
บรมราโชบายด้าน

ร้อยละ 
100 

 

 1 1 1 1 



  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติการ     
 

หน้า 64 

 

กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

ึกษ
าจ

ังห
วัด

 

การศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทร มหาวชิรา 
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่ก าหนด 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร จัดกิจกรรมให้มี

บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการปรบัปรุงหลักสูตร การจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มีหลักคดิที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของ
สถานศึกษา น า "ศาสตร์
พระราชา" มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ร้อยละ 
100 

 1 1 1 1 
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ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษา 
3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการปรับปรุง

หลักสตูร การจัดกิจกรรมใหม้ีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกจิกรรม การเรียนรู้ให้ผู้เรยีนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยดึมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริม สนับสนนุในการ
สร้างภูมิคุ้มกนัพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้างภมูิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลง
และภยัคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จดัโครงการ/กิจกรรม

ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าร่วมกจิกรรม
ต่างๆ ท่ีมีความพร้อมสามารถรับมอืกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ง ๆ 
เช่น 
1) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและ

อบายมุข 
2) โครงการลูกเสือต้านภยัยาเสพติด  

ร้อยละ 
100 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
2. จุดเน้นข้อ 5 การดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและความ
ปลอดภัย 

1 1 1 1 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัย

ร้อยละ 
100 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
2. จุดเน้นข้อ 5 การดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและความ

1 1 1 1 
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คุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ  

3) โครงการจดัค่ายทักษะชีวิต  
4) โครงการระบบดูแลนักเรียน  

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา แลกเปลีย่นเรยีนรู้
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจและเขา้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภยัคุกคามทุกรูปแบบท่ี
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภยัจาก ยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรม ใหผู้้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น  
ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย 

ปลอดภัย 
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2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบต่อ 
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 

3. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน  
ในการแก้ปัญหาตา่งๆ ไดร้ับค าปรกึษาช้ีแนะ 
และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ทันเวลา 

4. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น  
ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ  
ภัยพิบัติต่าง ๆ ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษา 

5. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีน มีความรู้ ความเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภยัคุกคามทุกรูปแบบ 
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ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ       
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของ
ผู้เรยีนระดับปฐมวัยม ี
การพัฒนาด้านรา่งกาย  
อารมณ์  จติใจ  สังคม  
และสติปัญญา 
 
 
 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการวัดแววความถนัดทาง 

การเรยีนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จัดกิจกรรมแนะแนวใหผู้้เรยีนค้นหาตนเอง น าไปสู ่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมไปสู่ความเป็นเลศิด้าน
ทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรยีน  และให้โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรยีนตามความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการพัฒนาท้ังด้านวิชาการ 
ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสรมิหลักสูตร การจัด 
การเรยีนรู้ให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

2. ก าหนดให้สถานศึกษาจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้แก่  
ป้ายช่ือห้อง/สถานท่ีในโรงเรียน มมุอ่านหนังสือ  
สื่อการเรียน ห้องเรียนภาษา  ก าหนดมาตรการให้ครู

ร้อยละ 
90 

 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของ
ผู้เรยีนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถ 
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของ ร้อยละ  2 2 2 2 
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สถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรู้และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริม
สนับสนุนใหผู้้เรยีนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ี  
3  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สอนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างที่หลักสตูรก าหนด
อย่างจริงจังในระดับประถมศึกษา .ส่งเสรมิให้ครูพัฒนา
ตนเองจากหลักสูตรออนไลน์ และเข้าอบรมกับสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรูณ์  จัดกลุ่ม PLC 
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษในโรงเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษต่ า  นิเทศ ติดตาม 
Coaching ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ  ในโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ า โดยเฉพาะ
ทักษะการสื่อสารและประเมินทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษนักเรียนช้ัน ป.2 ,ป.5 และ ม.2  

3. นิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียน ใหโ้รงเรยีนรายงานการใช้หลักสูตรของการจัด
กิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนละ 1 หน่วย 
ของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ประสานให้
โรงเรียนจัดท าห้องเรยีนคณุภาพระดับปฐมวัย  และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั (Best Practice) 
โดยจดัการประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (Best 
Practice)  พร้อมให้เกียรติบตัรทกุโรงเรียนที่พัฒนา
ห้องเรียนของตนเอง และมอบโลร่างวัล ส าหรับโรงเรียน

100 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่อ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น และมีนิสัยรัก
การอ่าน 
 

ร้อยละ 
90 

จุดเน้นท่ี 1 การอ่านออก 
เขียนได ้

2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะการคิด
วิเคราะห ์มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีน ระดับ
ดีเยี่ยม 

ร้อยละ 
50 

จุดเน้นท่ี 1 การอ่านออก 
เขียนได ้

2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที ่14 ร้อยละของ ร้อยละ จุดเน้นท่ี 2 การทดสอบ 2 2 2 2 
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ผู้เรยีนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่
ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ที่ได้ล าดับที่ 1-3 
4. สร้างความเข้าใจการพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนรู้ 

Active Learning/STEM Education ด้วยกระบวนการ 
PLC ที่เข้มแข็ง โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน ,  สร้าง
เครือข่าย PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning/STEM Education ,  นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning/STEM Education 
ด้วยกระบวนการ PLC ผ่านเครือข่ายกลุ่มโรงเรยีน ,  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกต้นแบบการจดัการ
เรียนรู้ Active Learning/STEM Education ที่ประสบ
ผลส าเร็จระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้
ต่อไป 

5. แจ้งโรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  
และนิเทศติดตาม  

6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ในด้าน
ปัจจัย  วิธีการ สื่อ/นวตักรรม, จัดท าแผนงานโครงการ

50 ระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับชาต ิ

ตัวช้ีวัดที่ 15 ร้อยละของ
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 

ร้อยละ 
100 

 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 16 ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีทักษะด้าน 
Digital Literacy ในการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 
100 

 2 2 2 2 
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ตัวช้ีวัดที่ 17 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนในลักษณะ 
STEM ศึกษา 
 

พัฒนาการอ่านออกเขียนได ้,คัดกรองและวิเคราะหผ์ล
การคัดกรงการอ่านการเขยีน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง , 
จัดท าข้อมูลของนักเรยีนเป็นรายบคุคลเพื่อใช้ในการ
พัฒนา ส่งเสรมิ นิเทศ ก ากับ ติดตามช่วยเหลือโรงเรยีน
อย่างใกล้ชิด  สรุปรายงานผล 

7. นิเทศ  ก ากับติดตาม  และประเมนิผู้บริหาร/ครูในด้าน
ทักษะ  Digital  Literacy  และจัดหาข้อมูลแหล่ง
เรียนรูร้ะบบออนไลนส์ าหรับสืบคน้ข้อมูล  

ระดับสถานศึกษา 
1. ด าเนินการวดัแววความถนัดทางการเรยีนของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมแนะแนวให้
ผู้เรยีนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพฒันาผู้เรยีนให้มีความ
พร้อมไปสู่ความเป็นเลศิด้านทักษะอาชีพท่ีตรงตาม
ความต้องการและความถนดัของผูเ้รียน  

2. จัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้แก่ ป้ายช่ือ
ห้อง/สถานท่ีในโรงเรียน มุมอ่านหนังสือ เกม
ภาษาอังกฤษ สื่อการเรยีน ห้องเรยีนภาษา  ครูจดั 
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างที่

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรูต้ามกระบวนการ
เรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS : 
Independent Study)  
 
 

ร้อยละ 
100 

 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีด าเนิน
โครงการส่งเสริมผู้เรยีนให้
มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละของ ร้อยละ โครงการการจัดการศึกษา 2 2 2 2 
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ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาให้
ความความรูส้มรรถนะ  
หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่างๆ  เพ่ือการประกอบ
อาชีพ  การด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้องตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่
ละพื้นท่ี   

หลักสตูรก าหนดอย่างจริงจังในระดับประถมศึกษา   
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนอกห้องเรยีน เช่น พูดภาษาอังกฤษทุกวัน 
การท่องค าศัพท์ การจัดงานวันส าคัญต่างๆ เป็นต้น  

3. โรงเรียนใช้หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย โดยครูจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ตามหน่วยในแผนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ และรายการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ 
โรงเรียนละ 1 หน่วย  โรงเรียนจดัท าห้องเรียนคุณภาพ
และ  โรงเรียนพัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (Best 
Practice) โดยครูจดัท านวัตกรรมเกี่ยวกับปฐมวัย  

4. จัดการเรียนรู้ Active Learning/STEM Education 
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ PLC ที่เข้มแข็ง , 
นิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning/STEM 
Education ภายในสถานศึกษา ดว้ยกระบวนการ PLC 
ที่เข้มแข็ง , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning/STEM Education  
ที่ประสบผลส าเร็จผ่านเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ต่อไป, จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คดัเลือก

80 เพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 
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ต้นแบบการจดัการเรียนรู้ Active Learning/STEM 
Education ที่ประสบผลส าเร็จระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

5. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและ
ความถนัด โดยจัดการเรยีนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง 
(Active Learning) เช่น การจัดการเรยีนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน 
(Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics 
Education) การเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
Coding pbl Project base learning  

6. จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent 
Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education) การเรียนการสอน
วิทยาการค านวณ Coding pbl Project base learing 
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7. จัดท าแผนงานโครงการตามสภาพปัญหาของนักเรียน,  ให้
ความช่วยเหลอืในด้านปัจจัย  วิธีการ  และสื่อ/นวัตกรรม
ให้แก่ครูผู้สอน,  คัดกรองและวเิคราะห์ผลการคัดกรงการ
อ่านการเขียน  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง,  จัดท าข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม, สอน
ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนให้
สามารถอ่านออกเขียนไดทุ้กคน,  นิเทศภายในอย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง, รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

8. จัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทกัษะ  
Digital  Literacy  และประเมินผล 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
การเตรียมความพร้อมใน
การประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ 
PISA 

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของ
สถานศึกษาที่สอบนักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมิน  PISA 2021   ให้กับครูในสถานศึกษาท่ีเปิด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ขยายโอกาส) 

2. จัดประชุมช้ีแจงการใช้ชุดฝึกสมรรถนะและการคิดของ  
PISA  ในระบบ  PISA Style Online  Testing 

3. จัดท าแผนการติดตาม  ประเมินผลการท าข้อสอบ  
PISA Style Online  Testing   

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร้อยละ  2 2 2 2 
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ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading Literacy) 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

4. นิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน 
5. รายงานผลการด าเนินงานให้เขตพืน้ท่ี/สพฐ.ทราบ 
ระดับสถานศึกษา 
1. มอบหมายครูผูร้ับผดิชอบการด าเนินงานของ  PISA  

โดยการจัดท าค าสั่งมองหมายงานให้ชัดเจน   
2. จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีเกดิในช่วง  1  พฤษภาคม 2549 

- 30  เมษายน  2550  เพื่อเป็นฐานข้อมูลนักเรยีนที่เข้า
สอบ 

3. ครูผูส้อนระดับมัธยมศึกษาขับเคลือ่นการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน  PISA  2022 

4. ฝึกฝนนักเรียนตามสมรรถนะของการประเมิน  PISA  
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  2563-2564  โดยให้
นักเรียนใช้ระบบ  PISA Style Online  Testing  
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

5. ครูผูส้อนจัดท าหน่วยการเรียนรู/้แผนการจดัการเรียนรู้  
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์  ให้สอดคล้องกับการประเมิน  PISA 

6. ประเมินผลการเรียนรู้  สะท้อนผล  ปรับปรุงและพัฒนา

80 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละของ
ผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะที่จ าเป็นด้าน
การรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 24 ร้อยละของ
ผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะที่จ าเป็นด้าน

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 
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การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Literacy) 

นักเรียนให้มสีมรรถนะตามการประเมิน  PISA 

ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะที่จ าเป็นด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 26 จ านวน
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เพิ่มขึ้น 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพื้นทีส่มัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
2. จัดส่งแนวข้อสอบให้โรงเรียนน าไปใช้กับนักเรียน 
3. จัดค่ายวิชาการนานาชาติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โดยคัดเลือกนักเรียน  ร้อยละ  5-10  จากโรงเรียนที่สมัคร 
ระดับสถานศึกษา 
1. สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน 
2. จัดท าปฏิทินการแข่งขันในเวทีต่างๆ  เช่น  สอบ

อัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ,การสอบ

ร้อยละ 
100 

 2 2 2 2 

ตัวช้ีวัดที่ 27 จ านวน
นักเรียนระดับช้ัน ป.1–ป.
6 ท่ีได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา

ร้อยละ 
5 

 2 2 2 2 
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ความสามารถดา้น
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เพิ่มขึ้น 

วิชาการนานาชาต,ิ  TEDET  เป็นต้น 
3. น าเข้าข้อมูลนักเรียนเพื่อสมัครเข้าแข่งขัน 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น

เลิศทางวชิาการตามความถนัด และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ 

5. น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการนานาชาติจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

6. สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน  ยกย่องชมเชยครู
และนักเรียน 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสงักัด 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดที่ 28 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท 
ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจ าเป็น  
ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ประชาสมัพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา/หลักสตูรอืน่ๆ 
2. ส ารวจและรวบรวมความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน 
3. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเปน็ในการพัฒนา และ

จัดท า ID plan ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
โรงเรียน 

ร้อยละ 
80 

จุดเน้นข้อท่ี 7 การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพด้วย PLC 
และ ID Plan 

3 3 3 3 
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4. จัดท าแผนงาน/โครงการ ออกแบบการพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะและตามความต้องการจ าเป็น ในรูปแบบ
และช่องทางที่หลากหลาย เช่น (1) ผ่านระบบออนไลน์ 
(2) ผ่านกระบวนการชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) เป็นต้น 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
6. รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา 
ระดับสถานศึกษา 
1. ส ารวจและรวบรวมความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

ของโรงเรียน 
2. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเปน็ในการพัฒนา 

รวมถึงทักษะด้านดิจิทลั และจัดท า ID plan ของ
โรงเรียน 

3. ให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามสมรรถนะและตาม
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ตามหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
หลักสตูรอื่นๆ ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เช่น 
(1) ผ่านระบบออนไลน์ (2) ผ่านกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
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Community :PLC) เป็นต้น 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 ตัวช้ีวัดที่ 29 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทุกประเภท ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความ
กระตือรือร้น ค้นหา
ความรู้ มีความคิดเชิง
ระบบ สามารถเรียนรู้ก้าว
ทันการเปลีย่นแปลง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ผู้บริหารให้ความส าคญัในการค้นหาแรงจูงใจของ

บุคลากรผ่านวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม สังเกต  
เป็นต้น 

2. ออกแบบจัดเก็บข้อมูล ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ทุกประเภท ที่ได้รับการส่งเสรมิใหม้ีความกระตือรือร้น 
ค้นหาความรู้ มีความคดิเชิงระบบ สามารถเรียนรู ้
ก้าวทันการเปลีย่นแปลง 

ระดับสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารให้ความส าคญัในการค้นหาแรงจูงใจของ

บุคลากรผ่านวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม สังเกต  
2. จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏบิัตงิาน (MOU) 
3. จัดท า ID plan 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
5. สร้างขวัญและก าลังใจ 

ร้อยละ 
100 

จุดเน้นข้อท่ี 7 การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพด้วย PLC 
และ ID Plan 

3 3 3 3 

 ตัวช้ีวัดที่ 30 การส่งเสรมิ 
สนับสนุน ให้มีแหล่ง

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. รวบรวมผลการส ารวจแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก

ม ี  3 3 3 3 
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เรียนรูด้้วยรูปแบบ และ
วิธีการที่หลากหลาย 
เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้
เรียนรูต้ามบริบทของเขต
พื้นที่การศึกษา  
 
 
 
 

โรงเรียน 
2. เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ให้ครูได้ไปศึกษาเรียนรู ้
3. ให้โรงเรียนรายงานบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู ้
ระดับสถานศึกษา 
1. ส ารวจและรายงานแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

โรงเรียน 
2. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู ้

 ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละของ
ครูสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตนเองและ 

การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครสูอนภาษาอังกฤษในระดับ 

ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้ารับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
ก าหนดให้ครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้ารับการพัฒนาและยกระดับ

ร้อยละ 
50 

 3 3 3 3 
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ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภท มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานครบตาม
ความจ าเป็นในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 32 ร้อยละของ
ครู มีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผูส้อน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการ
เรียนรู ้

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์คูม่ือพัฒนาครผูู้สอนให้เปลี่ยน

บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือผู้อ านวยการ 
การเรยีนรู ้

2. ออกแบบแผนงาน/โครงการ เพื่อพัฒนาครูผูส้อนให้
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือผู้อ านวยการ 
การเรยีนรู ้

3. จัดอบรมพัฒนา 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ร้อยละ 
50 

จุดเน้นข้อท่ี 7 การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพด้วย PLC 
และ ID Plan 

3 3 3 3 
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5. น าผลการด าเนินงานจากระบบ School Note Super 
Report มาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 

ระดับสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารและครผูู้สอน เข้ารับการอบรมเพื่อเปลี่ยน

บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือผู้อ านวยการ 
การเรยีนรู ้

2. ครูผูส้อนจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
4. บันทึกผลการด าเนินงานผ่านระบบ School Note 

Super Report 
 ตัวช้ีวัดที่ 33 ร้อยละของ

โรงเรียนทีม่ีการส่งเสริมให้
เกิดการจดัการความรู้ 
(Knowledge 
Management: KM) และ
การสร้างชุมชนการเรยีนรู้

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออกแบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการการส่งเสริม 

สนับสนุนให้เกดิการจดัการความรู ้(Knowledge 
Management: KM) และการสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา

ร้อยละ 
80 

จุดเน้นข้อท่ี 7 การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพด้วย PLC 
และ ID Plan 

3 3 3 3 
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ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC) และ
น าองค์ความรู้มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาองค์การ โดยใช้
กระบวนการวิจยั 

องค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย และกระบวนการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

1 มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความ
กระตือรือร้นในการศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องที่
เหมาะสมชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องจนบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได ้

2. มีกระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หรือการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุม่งานและ
ภายในองค์กรสอดคล้องกับภารกจิสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างได้หรือ
มีนวัตกรรม 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ ครอบคลมุงานตาม
ภารกิจอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 

4. มีการน ากระบวนการวิจัย หรือเทคนิคการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่างได ้
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ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมใหเ้กิดการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และ
การสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) และน าองค์ความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้
กระบวนการวิจยั 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความกระตือรือร้นใน
การศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องเหมาะสม
ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องจนบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได้ และ
ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกดิการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) หรือมีการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community :PLC) 

3. น ากระบวนการวิจยัหรือเทคนิคการวิจัยไปพัฒนางาน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
ระบบการบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธภิาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 34 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษามี

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. วิเคราะห์ข้อมูลครู นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2. แจ้งให้โรงเรียนจดัท าแผนอตัราก าลังครูและบุคลากร

ม ี  3 3 3 3 
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การวางแผนอัตราก าลังครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหา และ
ความต้องการ 

ทางการศึกษา ตามปฏิทินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ดังนี ้
1) โรงเรียนจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามเกณฑม์าตรฐาน

วิชาเอกท่ี สพฐ. ก าหนด โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 20 
กรกฎาคม 2564 จากระบบจดัเกบ็ข้อมูลนักเรยีน
รายบุคคล (Data Management Center: DMC) 
ส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภายใน 31 
สิงหาคม 2564 

2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบแผน
อัตราก าลังของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาเอกท่ี สพฐ. ก าหนด ภายใน 15 
กันยายน 2564 

3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบแผน
อัตราก าลังของสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา น าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะอนกุรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภายใน 15 
ตุลาคม 2564 

3. ตรวจสอบข้อมลูตามเกณฑ์ ตามมาตรฐาน 
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4. น าเสนอ ก.ศ.จ. เพื่อพิจารณาอนุมตัิให้ความเห็นชอบ
แผนอัตราก าลัง 

5. น าแผนอัตราก าลังที่ ก.ศ.จ. อนุมัติให้ความเห็นชอบ 
น ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล 
 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าแผนอัตราก าลัง เรียงล าดับความต้องการ คร/ู

วิชาเอก 
2. เสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ตัวช้ีวัดที่ 35 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามีการ
สรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. จัดเตรยีมข้อมลูสารสนเทศตามแผนอัตราก าลัง 
2. ด าเนินการตามระเบียบ และกฎหมายที่เกีย่วข้อง ตาม
แนวทางที่ ก.ศ.จ. ก าหนด 

ม ี  3 3 3 3 

 ตัวช้ีวัดที่ 36 ส านักเขต
พื้นที่การศึกษาและร้อยละ
ของสถานศึกษามีการ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. จัดท านโยบายแผนการพัฒนาคน 
2. ก าหนดแผนงาน/โครงการ แนวทางพัฒนาในแต่ละ

ร้อยละ 
100 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะลูกจ้างประจ าและ

3 3 3 3 
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พัฒนา ส่งเสรมิ ยกย่อง
เชิดชูเกียรตคิรู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับปญัหาความ
ต้องการจ าเป็น และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่ง/สายงาน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3. สนับสนุน ส่งเสรมิ ให้มีการพัฒนาตามแผนงาน/

โครงการ แนวทางพัฒนาในแต่ละต าแหน่ง/สายงาน 
 
 
ระดับสถานศึกษา 
1. ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา และ

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
2. จัดท า ID plan 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาใน

รูปแบบที่หลากหลาย 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ตัวช้ีวัดที่ 37 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมี ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานดีเด่นที่
ประสบความส าเรจ็ เป็นท่ี
ประจักษ์ ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติขึ้นไป โดยต้อง

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์ สนับสนุนช่องทางในการประกวด

หรือแข่งขันในระดับต่างๆ 
2. ส ารวจผลงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในระดับต่างๆ 
3. เผยแพร่ ยกย่อง เชิดชูเกียรต ิ
ระดับสถานศึกษา 

ร้อยละ 
50 

 3 3 3 3 
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เป็นรางวัลชนะเลิศที่  
ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นๆ 
ให้การรับรองตามเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือรางวลั
เทียบเคียง และเป็นรางวัล
ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

1. จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏบิัตงิาน (MOU) และ
สร้างแรงจูงใจ 

2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้เป็นการประกวด
หรือการแข่งขันในระดับต่างๆ 

3. สร้างขวัญและก าลังใจ และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา       
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสเข้ารับการศึกษา
ทุกกลุ่มอายุจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของ
ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ
เพิ่มขึ้น 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจดัท าข้อมูลประชากร 

วัยเรียนของโรงเรียน 
2. จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม 

เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ จ าแนกสภาพปญัหา 
เพื่อวางแผนการจัดบริหารการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบาย
การรับนักเรียน แนวปฏิบตัิ เขตพืน้ท่ีบริการ การส่งเด็ก
เข้าเรียน และจดัสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 

ร้อยละ 
100 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

4 4 4 4 

ตัวช้ีวัดที่ 39 ร้อยละ
ผู้เรยีนต่อประชากรกลุม่
อายุ (3-5ปี/6-11ปี/12-14

ร้อยละ 
100 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

4 4 4 4 
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ปี/15-17ปี) 
 - ร้อยละผูเ้รียนระดับ
ปฐมวัย (3-5ปี) 
 - ร้อยละผูเ้รียนระดับ
ประถมศึกษา (6-11ปี) 
- ร้อยละผู้เรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (12-
14ปี) 

-ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 

ระดับสถานศึกษา 
1. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และภาคเอกชน วางแผนการจดัการศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมในเขตพื้นท่ีบริการ 

2. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดท าส ามะโน
ประชากรวัยเรียน  (อายุแรกเกิด - ๖ ปี) เพื่อในไปใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา 

3. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน 
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพืน้ท่ี จัดท าแผนการรับ
นักเรียนทุกระดับ ตั้งแตร่ะดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

4. ปฏิบัติงานตามนโยบาย การรับนักเรียน แนวปฏิบตัิ เขต
พื้นที่บริการ การส่งเด็กเข้าเรียน และจัดสรรโอกาสเข้า
ศึกษาต่อ 

ตัวช้ีวัดที่ 40 ร้อยละของ
ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 
100 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

4 4 4 4 

ตัวช้ีวัดที่ 41 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถน ามาใช้
ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่าง

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 
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มีประสิทธิภาพ  -ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ตัวช้ีวัดที่ 42 อัตราการ
เรียนของผู้เรียนแตล่ะ
ระดับการศึกษาต่อ
ประชาชนกลุ่มอาย ุ

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 43 ร้อยละของ
นักเรียนออกกลางคัน 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมอืกับองค์กรปกครอง

ระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัด 

2. การศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผูเ้รียน
ตลอดจนไดร้ับการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

4. จัดท าโครงการค่ายเสรมิทักษะชีวิตให้กับนักเรียนแกนน า 
5. สนับสนุนให้โรงเรยีนด าเนินการจดัท ากิจกรรม/โครงการ

ลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภยัยาเสพตดิในสถานศึกษา 
6. สนับสนุนให้โรงเรยีนด าเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอด

ยาเสพตดิและอบายมุข 
7. สนับสนุนให้โรงเรยีนมีระบบคัดกรองนักเรียน SDQ และ

ร้อยละ 
0.01 

 4 4 4 4 

ตัวช้ีวัดที่ 44 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
พัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
และการแนะแนว 

ร้อยละ 
100 

จุดเน้นท่ี 5 การดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและ 
ความปลอดภัย 

4 4 4 4 

ตัวช้ีวัดที่ 45 ผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 
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ความต้องการพิเศษไดร้ับ
การดูแลช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 
- เด็กพิการเรยีนรวม 
- เด็กด้อยโอกาส 
- เด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 

เยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ 100 
8. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามกีิจกรรมแนะแนว

เสรมิสร้างทักษะอาชีพแความเป็นเลิศทางวิชาการ 
9. มีศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน 
10. ก ากับ นิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
ระดับสถานศึกษา 
1. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น เอกชน และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการดแูลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรยีนในด้านต่างๆ และการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. ด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการลูกเสือต้านภัย 

ยาเสพตดิในสถานศึกษา  
4. ด าเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
5. ให้มีระบบคดักรองนักเรยีน SDQ เป็นปัจจุบันและเยีย่ม

บ้านนักเรียนร้อยละ 100 ต่อครั้ง จ านวน 2 ครั้ง 
6. ส่งต่อข้อมูลนักเรียนยากจน ยากจนพิเศษจากระบบ 

ตัวช้ีวัดที่ 46 จ านวน
ผู้เรยีนที่เป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา และการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามความจ าเป็น 

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 

ตัวช้ีวัดที่ 47 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 
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ยากจนพิเศษ และยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข มี
สวัสดภิาพที่ดีขึ้น 

DMC เข้าสูร่ะบบ CCT และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ และปฏิบตัิตามคู่มือปฏิบตัิงานโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค)  

7. จัดกิจกรรมแนะแนวสร้างเสรมิทักษะอาชีพและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

8. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรยีน เช่น กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมกีฬา ศิลปะ ดนตรี 
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ" 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
นักเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับได้ศึกษาต่อขั้น
พ้ืนฐานและสายอาชีพ
เพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ 48 อัตรา
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งนโยบายการส่งเสริม สนับสนนุแนวทางการขับคลื่น

การแนะแนวให้สถานศึกษาปฏิบัต ิ
2. แจ้งแนวทางการวัดแววอาชีพ/ความถนัดทางอาชีพไป

ยังสถานศึกษา 
3. ก าหนดให้นักเรยีนช้ัน ป.6 ทุกคนจัดท า Portfolio  
4. ก าหนดให้นักเรยีนช้ัน ม3 ทุกคนจัดท า Portfolio และ 

ID plan 
5. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับ

ร้อยละ 
100 

โครงการการจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 

4 4 4 4 

ตัวช้ีวัดที่ 49 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีจบการศึกษา
ภาคบังคับได้รับโอกาสใน

ร้อยละ 
100 

โครงการการจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 

4 4 4 4 
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การศึกษาต่อข้ันพ้ืนฐาน
เพิ่มขึ้น 
 

นักเรียนช้ัน ม. 3 ทุกคน ภายในเดอืน ธันวาคม โดยขอ
ความร่วมมือจากสถาบันอาชีวศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

6. ส ารวจนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 และไม่ศึกษาต่อเพื่อ
ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ ณ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

7. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีหนึ่งโรงเรยีนหนึ่งอาชีพ 
8. ใหส้ถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานการส่งเสริม

ทักษะอาชีพ 
9. นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใหโ้รงเรยีนรายงานผลการ

ด าเนินการ 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดให้มีการวดัแววและความถนัดความอาชีพให้กับ

นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ครบทุกคน 
2. ครูผูส้อนด าเนินการให้ผูเ้รียนระดบัช้ัน ป.6 ทุกคนจัดท า 

Portfolio  
3. ครูผูส้อนด าเนินการให้ผูเ้รียนระดบัช้ัน ม.3 ทุกคนจัดท า 

Portfolio และ ID plan  
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี

ตัวช้ีวัดที่ 50 ร้อยละของ
ผู้เรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 
100 

โครงการการจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 

4 4 4 4 
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ทักษะด้านอาชีพ 
5. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงาน

เขตพื้นท่ีฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

ตัวช้ีวัดที ่51 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความส าคญั
ของการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมจริยธรรมและ
การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนนิชีวิต
เพิ่มขึ้น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
2. แจ้งสถานศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รายงานผลการด าเนินงานตามแบบ
และระยะเวลาที่ก าหนด 

3. ประกวดสถานศึกษาสเีขียวและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ประกวดห้องเรียนสเีขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ การประกวดห้องเรียนสีเขียว 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษา สรปุผล และมอบเกียรติบัตร 
5. ทัศนศึกษาด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ร้อยละ 
100 

 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 52 ร้อยละของ
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนัก 
ในการอนุรักษ์

ร้อยละ 
80 

 5 5 5 5 
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ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

6. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนกัในนักเรียน 

ตัวช้ีวัดที ่53 ร้อยละของ
สถานศึกษามีนโยบายและ
จัดกิจกรรมให้ความรู ้ที่
ถูกต้องและสร้างจิตส านึก
ด้านการผลติและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
น าไปปฏิบตัิใช้ที่บ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสรมิ
อาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่า
แมลง ฯลฯ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
2. แจ้งสถานศึกษาด าเนินการประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม

ตามบริบทของสถานศึกษา และด าเนินกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกด้านการผลติและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. รายงานผลตามแบบท่ีก าหนด 
ระดับสถานศึกษา 
1. ประกาศนโยบายระดับสถานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้

สอดคล้องกับเขตพื้นท่ี 
2. จัดประชุมระดับสถานศึกษาให้ความรู้และสร้าง

จิตส านึกด้านการผลติและบริโภคกับสิ่งแวดล้อมกับ
คณะคร ูนักเรียน 

3. น าคณะครู นักเรยีนแกนน า ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
ประสบผลส าเร็จ 

4. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ให้กับนักเรียน 

ร้อยละ 
100 

จุดเน้นท่ี 6 การจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 54 ร้อยละของ
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทุกระดับร่วมกันส่งเสรมิ
สนับสนุนใหผู้้ปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ มสี่วน

ร้อยละ 
100 

 5 5 5 5 
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ร่วมในการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

5. ท าMOU กับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ให้ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผูป้กครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  
ส่งเสริม สนับสนนุให้
สถานศึกษา บูรณาการ
เร่ืองการจัดการขยะ การ
น าขยะไปใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงาน 

ตัวช้ีวัดที ่55 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภณัฑ์และพลังงาน 
เพื่อลดปรมิาณขยะ และมี
การส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพื่อลด
ปริมาณคาร์บอนท่ี
โรงเรียนและชุมชน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกวดสถานศกึษาปลอดขยะและผลติภณัฑ์จากขยะ 
ระดับสถานศึกษา 
1. ทุกโรงเรียนส่งประกวดสถานศึกษาปลอดขยะและ

ผลิตภณัฑ์จากขยะ 
2. ทุกโรงเรียนส่งเสริมการคัดแยกขยะทั้งในโรงเรียนและ

ชุมชน  

ร้อยละ 
80 

 5 5 5 5 

ตัวช้ีวัดที่ 56 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการบูรณา
การเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระ
การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดอบรมเรื่องการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม และ

การน าขยะมาใช้ประโยชน์  
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าโครงการขัดแยกขยะแบบมสี่วนร่วม 
2. สอดแทรกความรู้การบริหารจัดการขยะในกิจกรรมและ

ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
3. จัดท าโครงการใช้กระดาษ 2 หน้า  

ร้อยละ 
80 

 5 5 5 5 
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ตัวช้ีวัดที่ 57 ร้อยละของ
นักเรียนเรียนรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมสี
เขียว ฯลฯ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งสถานศึกษาจัดท าแหล่งเรยีนรูด้้านการลดใช้

พลังงานหรือการจัดการขยะหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในสถานศึกษา/ชุมชน  

2. รวบรวมเป็นข้อมูล และแจ้งสถานศึกษา น านักเรียนไป
เรียนรู้ในแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรยีนหรือชุมชน
ใกล้เคียง 

ระดับสถานศึกษา 
1. ครูพานักเรยีนไปแหล่งเรยีนรู้ด้านการลดใช้พลังงานการ

จัดการขยะและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ขยายผลสู่ชุมชน โดยให้นักเรียนจดัท าหลุมเปียก หลุม

แห้งที่บ้านและจัดกจิกรรม Big Cleaning Day สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

 5 5 5 5 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล       
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1การ
บริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 58 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามี
รูปแบบและแนวทางใน
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกดิคณุภาพ  
และจ านวนโรงเรยีนขนาด
เล็กลดลง 

1. จัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 
2. ก าหนดรูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. ด าเนินการช้ีแจงสถานศึกษาและผูเ้กี่ยวข้อง 
4. นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือการด าเนินการ 
5. ประเมิน สรุปผล 

มีรูปแบบ
และลดลง 

 6 6 6 6 

ตัวช้ีวัดที่ 59 มีการสร้าง 
พัฒนา หรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบในการบรหิารและ
การจัดการศึกษาในระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 
 
 

1. วางแผน ออกแบบการท างานในระดับกลุม่ ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานตามภารกิจท่ีเชื่อมโยง 

2. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  
การด าเนินงานท่ีครอบคลมุตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

3. ด าเนินการปฏิบัติงานตามภารกิจ และก าหนดมาตรการ
ในการก ากับ ติดตามงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
จัดท านวัตกรรม 

4. ติดตาม ประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
5. เผยแพร่นวตักรรม 

ระดับ 5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  
กิจกรรมที่ 3 ประชุม
ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทุกวันพุธ
ที่ 3 ของเดือน 

6 6 6 6 

ตัวชี้วัดที่ 60 ส านักงานเขต ระดับ 5  6 6 6 6 
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พื้นทีก่ารศึกษา มีผลงาน
หรือผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม/หน่วย ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุ
เป้าหมาย ประสบ
ความส าเร็จ ตามภารกิจ
ของแตล่ะกลุ่ม  
ตัวชี้วัดที่ 61 ร้อยละของ
สถานศึกษาประหยัดไฟฟ้า 
น้ ามัน พลังงานและลดการ
ใช้กระดาษ  ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ10 

1. สร้างความตระหนักบุคลากร 
2. ก าหนดมาตรการการประหยดัไฟฟ้า น้ ามัน 
3. พลังงานและการลดการใช้กระดาษ 
4. ก ากับติดตามและทบทวนการด าเนินงานรายไตรมาส 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
100 

 

 6 6 6 6 

ตัวชี้วัดที่ 62 จ านวน
โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนประชารัฐได้รับการ
สนับสนุนสื่อเพื่อการศึกษา
และพัฒนาบุคลากรของ
ภาคเอกชน 

1. ประชาสมัพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับสถานศึกษา 
2. แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรียนประชารัฐ 

21 รร.  6 6 6 6 

ตัวช้ีวัดที่ 63 ส านักงาน 1. จัดท า SWOT ตามบริบทขององค์กร ม ี โครงการการจัดท า 6 6 6 6 
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เขตพื้นท่ีมีการจดัท าและ
ด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรปูองค์กร 

2. จัดท าแผน 
3. น าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 64 ร้อยละของ
สถานศึกษาด าเนินการ
ทบทวนและปรับปรุงแผน
ด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง
ส าหรับการบรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity 
Plan : BCP) 

ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดท าแผนป้องกันฯ 
และเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ 

ร้อยละ 
100 

 

 6 6 6 6 

ตัวช้ีวัดที่ 65 ผู้บริหาร
การศึกษามีภาวะผู้น าใน
การน าองค์การไปสู่
เป้าหมาย 

ผู้บริหาร ก าหนดทิศทางการด าเนนิงานท่ีชัดเจนและมี
เทคนิควิธีการให้ผู้ใต้บังคับบญัชาปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ 5 โครงการชวนเป็น ผอ.เขต 
ด้วยกัน 

6 6 6 6 

ตัวช้ีวัดที่ 66 การกระจาย
อ านาจในการบริหารและ

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมให้มีการกระจาย
อ านาจไปยังสถานศึกษาในสังกัดตามภาระงานท้ัง 4 

ร้อยละ 
100 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 

6 6 6 6 
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การจัดการศึกษาภายใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ด้าน 
2. ก ากับติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา 
3. ปรับปรุงการด าเนินงาน 
4. สร้างเครือข่ายด้านการบรหิารการศึกษาเชื่อมโยงการ

ท างาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมรอง 
ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม 

ตัวช้ีวัดที่ 67 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ตดิตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

1. จัดท าแผนด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคณุภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประกันคณุภาพของ

สถานศึกษาโดยพัฒนาผู้บริหารและครู  
3. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน โดยโปรแกรมSnSr PBN1 

Online 
4. สังเคราะห์ผลการด าเนินงานจากผลการประเมิน 
5. สรุปรายงานผล และน าผลไปวางแผนพัฒนา 

ระดับ 5 
 
 

 

จุดเน้นท่ี 3 การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

6 6 6 6 

ตัวช้ีวัดที่ 68 ร้อยละของ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลและตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และมผีลการ

1. สื่อสารสรา้งความเข้าใจเกีย่วกับรปูแบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

2. นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือเพือ่ให้สถานศึกษา
เตรียมความพร้อม 

3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ร้อยละ 
100 

 6 6 6 6 
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ประเมินคุณภาพภายนอก
จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุ
ภาการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
ตัวช้ีวัดที่ 69 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา รวมทั้งเป็น 
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพ

1. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการมสีว่นร่วมในการท างาน
ขององค์คณะบุคคล 

2. จัดท าแนวปฏิบัติในการส่งเสรมิสนับสนุนการมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน 
องค์กรชุมชน 

3. สร้างพัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายในการจดั
การศึกษา 

ระดับ 5  6 6 6 6 
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กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
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การศึกษาและการระดม
ทรัพยากร 
ตัวช้ีวัดที่ 70 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามีการ
จัดระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพตามภารกิจ
หลัก 4 ด้าน การจัดการ
ศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน 
และการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 

1. ก าหนดขั้นตอน วิธีการในการก ากบัติดตามตรวจสอบ
การบริหารงานตามภารกจิหลัก 4 ด้าน เพื่อน าไปสู ่
การปฏิบัต ิ

2. สร้างโดยการจดัประชุมคณะท างานและสร้างโปรแกรม 
SnSr PBN1 Online 

3. ใช้โดยประชุมช้ีแจงโรงเรียน นิเทศการใช้โปรแกรม 
4. ติดตามโดยใช้ประชุมศึกษานิเทศกผ์ู้เกี่ยวข้องเพื่อ

ติดตามและปรับปรุงการใช้โปรแกรม 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนเิทศการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
7. รายงานผลต่อต้นสังกัดและผูเ้กี่ยวข้อง 

ระดับ 5 1. โครงการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ 
2. จุดเน้นที่ 4 การนิเทศ
การศึกษา 

6 6 6 6 

ตัวช้ีวัดที่ 71 ร้อยละของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี มีความพึงพอใจ

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลมุ 
2. ออกแบบการประเมินให้ครบทั้ง 4 ด้าน (ใช้QR Code) 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมิน 

ร้อยละ 
90 

 6 6 6 6 
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ในการบริหารและการจดั
การศึกษารวมทั้งการ
ให้บริการในระดับดีขึ้นไป 

4. สรุปผลการการประเมินความพึงพอใจพร้อมเผยแพร่
ข้อมูล และปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับผล
การประเมินฯ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  2 การ
ป้องกันการทุจริตใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 72 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดมีการวางแผนและ
ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหาและความ
ต้องการ 

ระดับส านักงานเขต 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  2564 
2. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสให้

ชัดเจน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนให้สอดคล้องกับ

นโยบาย  
4. ใช้ระบบ BRS เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณ  
5. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและตดิตามการใช้จ่าย

งบประมาณ 
6. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและตดิตามการใช้จ่าย

งบประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง 
7. ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาเป็นรายไตรมาส 
8. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ 
9. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ อย่างน้อย

ร้อยละ 
100 

โครงการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 6 6 6 
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เดือนละ 1 ครั้ง 
ระดับโรงเรียน 
1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ท่ีได้รับจดัสรรจาก

ส านักงานเขตฯ  ให้ทันตามก าหนดเวลาทีส่ านักงานเขต
ฯ ก าหนดในแตล่ะรายการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้โปรแกรม  BRS  ของส านักงาน
เขตฯ เป็นข้อมลูในการก ากับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 73 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
บริหารงานการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบตัิงานการเงิน บัญชี พัสดุ 

สถานศึกษาในสังกัด  ให้มีความเขา้ใจในแนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

2. จัดทีมร่วมการนิเทศ 4 ฝ่าย สถานศึกษาในสังกัด  
3. จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้ 

1) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

2) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานการเงิน
และบัญชีของโรงเรียนในสังกดั 

4. ประกาศ เผยแพร่  ข้อมลูการจดัซือ้จัดจ้างรายงาน

ร้อยละ 
100 

 6 6 6 6 

ตัวช้ีวัดที่ 74 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบรายงานข้อมูลทาง
การเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระบบบญัชี

ร้อยละ 
100 

 6 6 6 6 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) การเงินการบญัชี ทางเว็ปไซตส์ านกังานเขตให้
หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนท่ีสนใจไดร้ับทราบ 

ระดับสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม เจ้าหน้าที่ท่ี

เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี และพสัดุ ให้
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมสนับสนุน  ให้เจ้าหนา้ที่การเงินบัญชี และพสัดุ  
ได้เข้ารับการอบรมตามเพื่อความเข้าใจในระเบียบแนะ
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องโดยเฉพาะโครงการที่ส านักงานเขต
ฯ ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่ 75 ร้อยละของ
สถานศึกษาจัดท าบญัชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ส านักงานเขตและโรงเรียนหน่วยเบิก 
1. เจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกคน

ต้องให้ความส าคญัและมีความเข้าใจแนวปฏิบัติการ
จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอย่างชัดเจน 

2. ประชุมชี้แจงสรา้งความเข้าใจใหผู้เ้กี่ยวข้องในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ายเพื่อปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องสามารถจัดเก็บข้อมลู
เพื่อใช้ในการรายงานได้ถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา 

ร้อยละ 
100 

 6 6 6 6 

ตัวช้ีวัดที่ 76 ส านักงาน 1. วางแผนการตรวจสอบโดยวิเคราะห์ความเสี่ยง จาก ร้อยละ  6 6 6 6 
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เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษาที่
เป็นหน่วยรับตรวจได้รบั
การตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นระบบ 

รายงานผลการตรวจสอบของส านกังานเขตพื้นท่ีและ
สถานศึกษา ย้อนหลัง 1 - 2 ปี 

2. จัดท ากระดาษท าการก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ตรวจสอบตามประเด็นที่ก าหนดในกระดาษท าการ 
4. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้กับ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเป็น
หน่วยรับตรวจ 

100 

ตัวช้ีวัดที่ 77 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษา
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA Online) 

1. สร้างความตระหนักในการรับรู้ในการป้องกันการทุจริต 
เช่นแผ่นพับ จดหมายข่าว มาตรการป้องกันการทุจริต
ในรูปแบบต่าง ๆ  

2. พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการป้องกัน
การทุจริตในรูปแบบการอบรม 

3. จัดประชุมช้ีแจงตัวช้ีวัดให้กับผู้บรหิารสถานศึกษาและ
บุคลากรในส านักงาน 

4. จัดท าเอกสารหลักฐานท่ีถูกต้องชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบและน าไปเป็นหลักฐานในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด (ITA Online)ได ้

ร้อยละ 
85 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารจัดการใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ
สถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 78 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษา
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ก ากับ ติดตาม
สถานศึกษาด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
   2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่อสาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานสารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
   3. ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน  
   4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียสามารถส่งค าติชมหรือความคดิเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการของสถานศึกษา 
   5.  มีช่องทางร้องเรียนการทุจรติของหน่วยงาน 
ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษามีการเผยแพร่ขอ้มูลผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
สถานศึกษาสารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
   2.  ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 

ร้อยละ 
100 
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   3.  มีช่องทางให้ผู้รบบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการของสถานศึกษา 
   4.  มีช่องทางร้องเรียนการทุจรติของหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 79 ร้อยละของ
สถานศึกษาด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูผลการเรียน
รายบุคคล โดยใช้
โปรแกรม SchoolMis 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก ากับ ติดตามให้
สถานศึกษาน าเข้าข้อมลูผลการเรยีนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทุกคน ในระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา (SchoolMis) ตามช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด 
   2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดท าคู่มือการใช้งาน
ระบบบรหิารจดัการสถานศึกษา (SchoolMis) เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนน าเข้าข้อมลูผลการ
เรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทุก
คน ในระบบบริหารจัดการสถานศกึษา (SchoolMis) ใน
ภาคเรยีนที่ ๒ ช่วงสิ้นปีการศึกษา 
   2.  สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รายงาน

ร้อยละ 
100 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 80 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษา 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมลู
บุคลากรรายบุคคลเข้าสู่
ระบบฐานข้อมลูโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา (EMIS) และ
ระบบ PSC (P-School 
Checking Program) 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศกึษาที่มีตัวตนอยู่จริง เข้าสู่
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และ
ระบบ PSC (P-School Checking Program) 
   2.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับปรุงข้อมูลบคุลากร
รายบุคคลที่ปฏิบัตหิน้าท่ีมีตัวตนอยู่จริงบนส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
การศึกษา (EMIS) และระบบ PSC  
(P-School Checking Program) ภายในเดือนตลุาคมและ
เดือนเมษายน 
 
ระดับสถานศึกษา 
   สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรยีนปรับปรุงข้อมูลบคุลากร
รายบุคคลในระดับสถานศึกษาท่ีมตีัวตนอยู่จริง ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และระบบ 
PSC (P-School Checking Program) 
ภายในเดือนตลุาคม และเมษายน 

ร้อยละ 
100 
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ตัวช้ีวัดที่ 81 จ านวนครั้ง
ในการเข้าร่วมประชุม
ทางไกลพุธเช้า ข่าว สพฐ. 
และการประชุมทางไกล
กับส่วนกลาง 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการเข้าร่วมประชุม
ทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง (รวมพุธเช้าข่าว 
สพฐ. และงานประชุมอื่น ๆ ที่ สพฐ.จัดประชุมทางไกล) 
   2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ระบบประชุมทางไกล
ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากับสถานศึกษา เพื่อ
การบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ 
Facebook (Live), Youtube, 
Scopia, Hang out, Skypeม Zoom, google meet   
ในการประชุม ฯลฯ 
 

ร้อยละ 
100 

 6 6 6 6 

ตัวช้ีวัดที่ 82 ความส าเร็จ
ด้านความมั่นคงปลอดภยั
ในไซเบอร์ (Cyber) 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากบัสถานศึกษา ด าเนินการ
ดังนี ้
มาตรการทางด้านเทคนิค 
   1.  มีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ Network Firewall เพื่อ
ป้องกันการโจมตจีากเครือข่ายภายนอก 
   2. มีการติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware 
เพื่อป้องกัน แก้ไขการโจมตีของมัลแวร ์

ร้อยละ 
90 
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   3. มีการติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security ให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย 
   4. มีการติดตั้งใช้งานระบบยืนยนัตัวตน และควบคุมสิทธิ 
(Authentication/Authorization/Accounting) เพื่อ
ควบคุมดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม และ
มันคงปลอดภยั 
   5. มีการติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บ Log Flie ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและ พรบ.คอมพิวเตอร์มาตรการดา้นโครงสร้าง
องค์กร และระบบบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร ์
   6.  มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อบริหารจดัการความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์มาตรการด้านบุคลากร 
   7. มีการอบรมและสรา้งความตระหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

ตัวช้ีวัดที่ 83 ร้อยละของ
สถานศึกษาด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล และใช้ Smart 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  ก ากับ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูนักเรียนรายบุคคลเข้าสูร่ะบบ
ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบจดัเก็บข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล

ร้อยละ 
100 
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Card ในการน าเข้าข้อมลู
ประวัตินักเรียน 

ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้ Smart Card ในการ
น าเข้าข้อมูลประวัตินักเรียน 
   2.  ตรวจสอบ รบัรองความถูกต้องของข้อมูลยืนยันรับรอง
ความถูกต้องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคลที่มตีัวตนอยู่จริงเข้าสูร่ะบบ
ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบจดัเก็บข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล 
ตามช่วงระยะเวลาดังนี้ 
        1.1  ระยะที่ 1 ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1  
             ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ของทุกปี 
       1.2  ระยะที่ 2 ข้อมูลภาคเรยีนที่ 2 สิ้นปีการศึกษา 
             ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 
   2.  สถานศึกษาน าเข้าข้อมลูประวัตินักเรยีนโดยใช้ Smart 
Card ทุกครั้งในการน าเข้าข้อมลูนกัเรียนรายบุคคล 

ตัวช้ีวัดที่ 84 ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ติดตามการปฏิบัติงานของ

   1.  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์กร 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริหารงานท่ัวไปด้านบรหิารแผนงานและงบประมาณ  ด้าน

ระดับ 5 ออกแบบการก ากับ ติดตาม 
โดยการใช้โปรแกรม
ออนไลน์ SaSa 
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องค์กร 4 ด้าน บริหารงานบุคคล และด้านบริหารวิชาการ 
   2.  มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้แบบ Real time สรุปผลข้อมลูทีไ่ด้จากการ
ใช้ระบบ 
   3.  มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 

ตัวช้ีวัดที่ 85 ร้อยละของ
สถานศึกษามีระบบข้อมลู
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน
การวางแผนการจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้
โรงเรียนใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษา 
   2.  ก ากับ ติดตามใหส้ถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนใช้
ระบบข้อมลูสารสนเทศท่ี สพฐ.พัฒนาขึ้นในการวางแผนการ
จัดการศึกษา 
   3.  มีข้อมูลผูเ้รียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 
ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ี สพฐ. พัฒนาขึ้นในการวางแผนการจัด

ร้อยละ 
100 
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การศึกษา 
   2.  สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรยีน ครู บคุลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด 
   3.  สถานศกึษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรยีนรายบคุคลทีส่ามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลตา่ง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจดัการเรียนรู้สูผู่้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology) 

ตัวช้ีวัดที่ 86 ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษา มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านการ
บริหารจดัการศึกษาครบ
ทั้ง 4 ด้าน  

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  จัดหาแหล่งแพลตฟอร์มดิจทิัล (Digital Platform) 
ให้กับสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาครบ 4 ด้าน  
   2.  ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ 
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 
ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจดัการศึกษาครบ 4 ด้าน 

ร้อยละ 
80 
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ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   2.  สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการใช้แพลตฟอรม์
ดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา โดยระบุช่ือแพลตฟอรม์
ดิจิทัล ครบ 4 ด้าน 
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การถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จไปสู่ระดับกลุ่มและระดับบุคคล  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 100 1. นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ 
2. นายบวร บ าเรอวงษ์ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

ร้อยละ 100 1. นายนิพล พลกลาง 
2. นายบวร บ าเรอวงษ์ 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

ร้อยละ 100 1. นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 
2. นางอรุณศรี ศรีเมือง 
3. นางเสาวนีย์ บุตรศิริ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
สินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ 
2. นางอรุณศรี ศรีเมือง 

5. ร้อยละสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 100 1. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ 
2. นางอรุณศรี ศรีเมือง 
3. นางยุพา ตาลสุก 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแช่งขันของประเทศ   

6. ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 1. นางนิลยา ทองศรี 
2. นางสุมาลี ขจรไพร 
3.นางจิรันธนิน คงจีน 

7. ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ด้าน ร้อยละ 80 1. นางนิลยา ทองศรี 
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ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

2. นางสุมาลี ขจรไพร 
3.นางจิรันธนิน คงจีน 

8. ร้อยละผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ร้อยละ 20 1. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

9. ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ร้อยละ 100 1. นางนิลยา ทองศรี 
2. นางสุมาลี ขจรไพร 
3.นางจิรันธนิน คงจีน 

10. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 1. นางวิลัภรณ์ ปิ่นทะวงค์ 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่
ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 50 1. นางสุมาลี ขจรไพร 

12. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

ร้อยละ  80 1. นางสุพัตรา คงศิริกร 
2. น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล 

13. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 1. นางนิลยา ทองศรี 
2. นางสุมาลี ขจรไพร 
3.นางจิรันธนิน คงจีน 
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14. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

ร้อยละ 100 1. นางลภัสรดา ค ามา 
2. นางยุพา ตาลสุก 

15. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรืออ านวยการ 
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 50 1. นางจิรันธนิน คงจีน 
2. นางนิสา ค าพันธ์ 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

  

16. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน ร้อยละ 100 1. นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า 

17. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็น
พิเศษส าหรับผู้พิการ 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 
2. นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า 

18. ร้อยละผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

19. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

20. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ ร้อยละ 100 1. นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง 

21. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 1. นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ 
2. นายนิพล  พลกลาง 
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22. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 1. นางสุพัตรา คงศิริกร 
2. น.ส.วรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล 
3. นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ 

23. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 1. นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า 

24. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

ร้อยละ 100 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง 

25. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

ร้อยละ 100 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง 

26. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

ร้อยละ 100 1. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 

27. ร้อยละนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

ร้อยละ 100 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง 

28. สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

ร้อยละ 100 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง 

29. คร ูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้  

3 1. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 
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30. สถานศึกษาท่ีครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการ
เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนว ทางThailand 4.0 

ร้อยละ 5 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง 
2. นายธงชัย วงศ์กาอินทร์ 

31. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียว
ต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

100 1. นางอรุณศรี ศรีเมือง 
2. นางเปมิกา ฤกษ์จันทร์ 
3. นางสาวชวาลา พรหมมา 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล   

32. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ ร้อยละ 100 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

33. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

ร้อยละ 100 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

34. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

35. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลัก  ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 1. นางวัชรินทร์ ชัยนอก 
2. นางทัศนา จันทร์ลา 
3. นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ 

36. สพป.และสถานศึกษา ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ร้อยละ 100 1. นางวัชรินทร์ ชัยนอก 
2. นางทัศนา จันทร์ลา 
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37. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

38. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Big Data Technology) 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

39. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร
จัดการศึกษา 

ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 

40. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 1. นางทัศนา จันทร์ลา 
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บทที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ล า
ดับ 

โครงการ 

หมวดรายจ่าย 

งบ 
ประมาณ 

จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ไตรมาส 1 

เงิน
คงเหลือ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 2 

เงิน
คงเหลือ 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 3 

เงิน
คงเหลือ 
ไตรมาส   

3 

ไตรมาส 4 
งบ สพฐ./ 

สสวท. 

1 โครงการการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

7,500 9,818 15,182 32,500        32,500 บัวผัน   
มีทอง 

2 โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 

 168,990  168,990 168,990 12,262       กชนิภา   
เกษมสุข 

3 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือ
อาชีพ ปีงบประมาณ 2564 
 

 17,700 3,300 21,000 21,000 8,690 2800  760    สุพัตรา   
คงศิริกร 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

900 31,200 108,320 140,420 140,420        เปมิกา   
ฤกษ์จันทร์ 
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ล า
ดับ 

โครงการ 

หมวดรายจ่าย 

งบ 
ประมาณ 

จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ไตรมาส 1 

เงิน
คงเหลือ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 2 

เงิน
คงเหลือ 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 3 

เงิน
คงเหลือ 
ไตรมาส   

3 

ไตรมาส 4 
งบ สพฐ./ 

สสวท. 

5 โครงการชวนเป็น ผอ.เขต 
ด้วยกัน 

  13,950  13,950 13,950 9,310 6,220      สุพัตรา   
คงศิริกร 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 183,800  183,800 10,970 4,500 61,270 28,580 44,390  67,170  วัชรินทร์   
ชัยนอก 

7 โครงการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

  173,100  173,100 35,000 13,576 46,300 16,100 35,600 12,284 36,200 20,000 ภิญญาพัชญ์  
เหมือนโพธิ ์

8 โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา  2564 

   11,000        11,000 ชนิดาภา  
สาตรีเฮ้า 

9 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และ
ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

1,500  3,500 5,000        5,000 กานต์พิชชาภัณท์ 
คนสมบูรณ์ 

10 โครงการการจัดการทดสอบระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

 62,536 7,200 69,736   69,736 840     สุมาลี  
ขจรไพร 

11 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 
 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) 

46,700 22,500  69,200               69,200 ธงชัย  
วงค์กาอินทร ์
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ล า
ดับ 

โครงการ 

หมวดรายจ่าย 

งบ 
ประมาณ 

จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ไตรมาส 1 

เงิน
คงเหลือ 
ไตรมาส 

1 

ไตรมาส 2 

เงิน
คงเหลือ 
ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 3 

เงิน
คงเหลือ 
ไตรมาส   

3 

ไตรมาส 4 
งบ สพฐ./ 

สสวท. 

12 โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
จุดเน้นของ สพป.พช.1 ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 103,560 2,000 105,560   105,560 27,490     ชมัยพร 
อ่อนวัน 

13 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ
การประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 

37,800 60,000 4,065 101,865        101,865 วิลัยภรณ์  
ปิ่นทะวงค์ 

14 โครงการการจัดการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2563 

310,300 63,010 11,950 385,260               385,260 สุมาลี  
ขจรไพร 
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รายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
1. โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา - ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรายละเอียดการประเมิน ใน

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. ส่งเอกสารประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2563  
2. แจ้งก าหนดการออกประเมินให้โรงเรียนที่รับการประเมิน ได้แก่ 
   2.1 โรงเรียนเซนโยเซพศรีเพชรบูรณ์ 
   2.2 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
   2.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
และประสานคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกนักเรียนในการออกประเมิน 
3. ด าเนินการออกประเมินนักเรียน จ านวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 
   3.1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ประเมิน ด.ญ. พิชามญช์ รุ่งเจริญกิจ ชั้น ม.3 โรงเรียนเซนโยเซพศรีเพชรบูรณ์ 
   3.2 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ประเมิน นายภูวริศ ทองปิ่น ชั้น ม.6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
   3.3 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประเมิน นายวุฒิชัย ลาภไธสง  ชั้น ม.5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 

3. ประกาศผลการคัดเลือกและส่งผลประเมินให้ สพป.พิษณุโลก เขต 1 1. ด าเนินการประกาศผลการคัดเลือก ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2563 
ลง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 และแจ้งให้โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินรับทราบ 
2. ด าเนินการส่งผลประเมินการคัดเลือกนักเรียน ให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 
ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ ศธ 04106/3772 ลงวันที่ 16  
พฤศจิกายน 2563 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4. สรุปรายงานผลการคัดเลือก  มีผลการคัดเลือกนักเรียน ดังนี้ 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     ขนาดกลาง ได้แก่ ด.ญ. พิชามญช์ รุ่งเจริญกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนโยเซพศรีเพชรบูรณ์ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     ขนาดกลาง ได้แก่ นายภูวริศ ทองปิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
     ขนาดใหญ่ ได้แก่ นายวุฒิชัย ลาภไธสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 

 
2. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานที่เก่ียวข้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดทิศทางและแนวทาง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ 407/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2563 

2. ประชุมคณะท างานเพื่อรวบรวมข้อมูล - ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลฐาน (Base line Data)  การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษาสถานภาพของ
หน่วยงาน วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดทิศทางการพัฒนา  วิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรการ เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563  
ณ ฟลอร่าล์ฮิลล์ เขาค้อ รีสอร์ท ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

4. เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน - เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หนังสือ ศธ 04106/3932 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

5. ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล และสถานศึกษาในสังกัด - ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล และสถานศึกษาในสังกัด หนังสือ ศธ 04106/29 ลงวันที่ 6 มกราคม 
2564 

6. ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทาง  
7. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 

  

8. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 

- เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่ ศธ 04106/309 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 

9. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 - จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
10. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทราบ 

- ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพ่ือทราบและถือ
ปฏิบัติ ที่ศธ 04106-167-170 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 

 
3. โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมที่ 1 การวัดแววอาชีพและการจัดท า Portfolio และ ID 
Plan ของนักเรียนชั้น ม.3 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
ปีงบประมาณ 2564  
    2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
ปีงบประมาณ 2564 (ระดับเขตพ้ืนที่และกลุ่มโรงเรียน)  เพ่ือวาง
แนวทางขับเคลื่อนและติดตามผลฯ 
   3. นิเทศก ากับติดตาม 

 
 
1.ครูเครือข่ายแนะแนว ระดับกลุ่มโรงเรียนจ านวน 14 คน (14 กลุ่มโรงเรียน) ได้รับความรู้เรื่องการจัดท าการวัด
แววอาชีพและการจัดท า Portfolio และ ID Plan ของนักเรียนชั้น ม.3 และสามารถน าไปขยายผล แนะน าครูแนะ
แนวโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มโรงเรียนตนเองที่รับผิดชอบตามค าสั่ง สพป.พช.1ที่ 455/2564 โดยขบวนการ
ก ากับดูแลโดยเพื่อน (peer supervision) 
2.นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี Portfolio และ ID Plan 
3. พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แนะแนวให้เป็นปัจจุบัน 

กิจกรรมที่ 2 แนะแนวการศกึษาต่อสายอาชีพ เพื่อการมีงานท าให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
   1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
ปีงบประมาณ 2564 (ระดับเขตพ้ืนที่) และเครือข่ายประกอบด้วย 
สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง ส านักงานจัดงานจังหวัด
เพชรบูรณ์ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพื่อร่วม
วางแผน/ก าหนดปฏิทิน/จัดท าเอกสารประกอบการแนะแนว  
   2. ประสานโรงเรียนที่เป็นจุดแนะแนว 
   3. แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 44 โรงเรียน เตรียมนักเรียนชั้น 
ม.3 และตัวแทนผู้ปกครองเข้ารับฟังการแนะแนว 
   4. ด าเนินการออกแนะแนวร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  
   5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
   6. การประเมินผลและรายงาน 

 
 
1.ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาต่อสาย
อาชีพได้ตรงกับความถนัดและความชอบของตนเองมีค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีในการศึกษาต่ออาชีพเพ่ือการมี
งานท า  
2.นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เลือกเรียนต่อสายอาชีพมากกว่าร้อยละ 60 (ข้อมูล 
DMC) 
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   7. รายงาน สพฐ./ สพป.พช.1 / สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
/ ส านักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์และส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานเพชรบูรณ์   

 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว”   

 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
   - ด าเนินการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะและคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การจัดสวนย่อมให้สวยนาน และเทคนิคการ
เลือกพันธุ์ไม้ 
    - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

- ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานฯ ให้สถานศึกษาในสังกัด
ทราบและให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์ส่งผลงานเข้าประกวด จัด
ส่งผลการด าเนินงานกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีชมพู ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดผลงานกิจกรรมรณรงค์ฯ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการประกวดผลงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริม
สร้างสสรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564  

3. ด าเนินการคัดเลือกการประกวดผลการด าเนินงานเฝ้าระวังฯ ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

- ด าเนินการประเมินการประกวด มีผลการประเมินดังนี้ 
   รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากน้ า 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านยาวี – หว้ยโป่ง 
   รางวัลชมเชย จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
     1. โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง 
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     2. โรงเรียนบ้านนางั่ว 
     3. โรงเรียนบ้านระวิง 
     4. โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
     5. โรงเรียนบ้านสะเดียง 
     6. โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 

 
 
6. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. ก าหนดจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมเกณฑ์การประเมินฯ และ
เครื่องมือการประเมินฯ 

- ก าหนดจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2564 พร้อมเกณฑ์
การประเมินฯและเครื่องมือการประเมินฯ ด าเนินการระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 โดยได้ก าหนดจุดเน้น
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออกเป็น 8 จุดเน้น ตามเอกสารนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2. เผยแพร่จุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- เผยแพร่จุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้จัดท าคู่มือ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน      ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา รอบที่ 1  (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และ
ด าเนินการแจ้งไปยังสถานศึกษาในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทาง My Office ตามหนังสือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 
ศธ 04106/4159 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
 
 
 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตาม
จุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 ค าสั่ง ดังนี้ 
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   1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 
1 ที่ 57/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  
   2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 2 การอ่านออก-เขียนได้ ตามค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 58/2564 ลง
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยประเมินจากผลการประเมินจากระบบ e-MES 
   3) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ตามค าสั่ง สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 59/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
   4) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 6 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 
3/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 

4. คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ตามจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของ   สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการระหว่างวันที่    15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2564  
   จุดเน้นที่ 1 ประเมินจากรายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในระบบ School & Area Supervision 
Report (SASR Online) และจากการประเมิน ติดตามตรวจสอบสภาพจริงของศึกษานิเทศก์ที่ดูแลกลุ่มโรงเรียน 
(Area Based) 
   จุดเน้นที่ 2 ประเมินจากผลการประเมินจากระบบ  e-MES 
   จุดเน้นที่ 3 การทดสอบระดับชาติ/ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้าราชการผู้เป็น    เจ้าของเรื่องด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน โดยประเมินจากผลการทดสอบระดับชาติ/ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   จุดเน้นที่ 4 การนิเทศภายใน ข้าราชการผู้เป็นเจ้าของเรื่องด าเนินการประเมินจากรายงาน  การด าเนินงานนิเทศ
ภายใน ในระบบ School & Area Supervision Report (SASR Online) 
   จุดเน้นที่ 5 ประเมินจากเอกสารผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
   จุดเน้นที่ 6 ประเมินจากเอกสารผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
   จุดเน้นที่ 7 ข้าราชการผู้เป็นเจ้าของเรื่องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโดยประเมินจากหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับปฏิบัติกิจกรรมที่ผ่านกระบวนการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และจากแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)  
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   จุดเน้นที่ 8 ข้าราชการผู้เป็นเจ้าของเรื่องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ 

5. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมิน - คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินรายสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในวันที่ 26 มีนาคม 
2564  

6. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 
มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและอาชีพ (ห้องประชุมใหญ่)  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
แห่งที่ 2 โดยมีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มโรงเรียน จ านวน  15 กลุ่มโรงเรียน (กลุ่มเอราวัณตาด
หมอกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม) โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ตามค าสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 102/2564 ลง
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  

 
7. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน/
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/ด าเนินการจัดท าเครื่องมือ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน/ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 

2. หาคุณภาพเครื่องมือการวัดและประเมินผล - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัดท าเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาตร์ และวิทยาศาตร์ ณ ห้องประชุมน้ าผึ้ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วันที่ 1 มีนาคม 2564 

3. ด าเนินการจัดการท าส าเนาแบบทดสอบ - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน หัวหน้าสนามสอบ กรรมการรับส่งข้อสอบ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 

4. ด าเนินการจัดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1. ด าเนินการสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบของโรงเรียนทุกโรงเรียน วันที่ 22 มีนาคม 2564 
การทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จ านวน 2,153  
 
 
 
 

5. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
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ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน 
ค่าเฉลี่ย 

เฉลี่ย 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

1 ในเมือง 49.45 49.15 42.62 51.47 48.17 
2 ท่าพลนางั่ว 43.67 44.56 39.72 28.78 39.18 
3 ห้วยใหญ่ 34.68 39.02 34.41 29.05 34.30 
4 บ้านโคก 42.00 46.40 44.13 38.81 42.84 
5 บ้านโตกนายมชอนไพร 46.10 50.72 47.08 37.54 45.36 
6 เอราวัณตาดหมอก 51.20 57.16 53.89 41.07 50.83 
7 ห้วยสะแก-ระวิง 43.16 49.66 45.16 31.58 42.39 
8 วังชมพ ู 45.42 50.28 43.94 33.51 43.29 
9 เพชรชนแดน 41.91 47.41 44.77 31.01 41.28 
10 ท่าข้าม 36.81 45.91 41.76 34.00 39.62 
11 ดงขุย 37.24 45.10 42.44 35.40 40.05 
12 ลาดแค 45.97 56.92 49.60 41.78 48.57 
13 เพชรวังโป่ง 34.37 44.93 36.31 25.30 35.23 
14 ท้ายดงวังหิน 36.71 47.87 51.77 34.73 42.77 
 ค่าเฉลี่ย 42.05 48.22 44.11 35.29 42.42 
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2. การประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการทดสอบระดับชาติ/ระดับเขต
พื้นที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
ที ่

 
ช่ือโรงเรียน 

 
ช่ือโรงเรียน 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้

คะแนนสูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับ

เขตพื้นท่ี 

 
ค่าเฉลี่ย  

4 รายวิชา 

1 เมืองเพชรบูรณ ์ 01 กลุ่มโรงเรยีนในเมือง 57.58 38.9 
2 บ้านสะเดียง 01 กลุ่มโรงเรยีนในเมือง 55.56 39.49 
3 อนุบาลเพชรบูรณ ์ 01 กลุ่มโรงเรยีนในเมือง 75.39 51.58 
4 บ้านป่าแดง 01 กลุ่มโรงเรยีนในเมือง 100.00 44.64 
5 บ้านป่าเลา 01 กลุ่มโรงเรยีนในเมือง 40.00 36.07 
6 บ้านอมกง 02 กลุ่มโรงเรยีนท่าพลนาง่ัว 52.38 36.49 
7 บ้านโพธ์ิงาม 02 กลุ่มโรงเรยีนท่าพลนาง่ัว 90.00 56.09 
8 บ้านป่าม่วง 02 กลุ่มโรงเรยีนท่าพลนาง่ัว 60.00 44.37 
9 บ้านท่าพล 02 กลุ่มโรงเรยีนท่าพลนาง่ัว 60.00 44.17 
10 บ้านวังซอง 02 กลุ่มโรงเรยีนท่าพลนาง่ัว 33.33 27.92 
11 บ้านดง 02 กลุ่มโรงเรยีนท่าพลนาง่ัว 77.78 45.78 
12 บ้านโพธ์ิทอง 02 กลุ่มโรงเรยีนท่าพลนาง่ัว 28.57 34.3 
13 บ้านคลองสาร(รวมโรงเรยีน) 02 กลุ่มโรงเรยีนท่าพลนาง่ัว 0.00  
14 บ้านนาง่ัว(เจริญวิทยาคาร) 02 กลุ่มโรงเรยีนท่าพลนาง่ัว 35.71 33.09 
15 บ้านดงมูลเหล็ก 03 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 75.00 43 
16 บ้านโนนสะอาด 03 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 13.04 31.83 
17 บ้านคลองบง 03 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 66.67 45.88 
18 บ้านโนนตะแบก 03 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 66.67 38.18 
19 บ้านท่ากกตาล 03 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 31.82 35.16 
20 บ้าน้ าเลา 03 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 100.00 48.2 
21 บ้านห้วยผักไล 03 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 100.00 61.53 
22 บ้านโคก 03 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 100.00 56.76 
23 บ้านกกกะยาง 03 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโคกดงมูลเหล็ก 71.43 51.32 
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24 บ้านห้วยใหญ ่ 04 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยใหญ ่ 35.29 36.36 
25 บ้านสะแกงาม 04 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยใหญ ่ 6.67 28.65 
26 บ้านน้ าเดื่อ 04 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยใหญ ่ 75.00 44.23 
27 บ้านโป่งหว้า 04 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยใหญ ่ 76.47 38.23 
28 บ้านห้วยแหน 04 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยใหญ ่ 90.91 42.22 
29 บ้านน้ าเดื่อใต ้ 04 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยใหญ ่ 100.00 63.3 
30 บ้านวังโค้ง 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 17.65 31.48 
31 บ้านบง 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 87.50 59.75 
32 บ้านตะเบาะ 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 100.00 4.24 
33 บ้านห้วยไคร ้ 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 100.00 64.9 
34 บ้านเขาขาด 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 88.89 49.14 
35 บ้านเฉลียงลับ 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 100.00 69.8 
36 บ้านปากน้ า 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 84.62 59.95 
37 บ้านบง 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 100.00 69.8 
38 บ้านกกไทร 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 100.00 64.43 
39 บ้านนาป่า 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 100.00 59.58 
40 ตาดหมอกวิทยา 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 0.00 60.31 
41 บ้านบุฉนวน 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 75.00 43.79 
42 ชุมชนบ้านน้ าร้อน 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 68.42 43.79 
43 บ้านทุ่งหินปูน 05 กลุ่มโรงเรยีนเอราวณัตาดหมอก 42.86 35.17 
44 บ้านชอนไพร 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 0.00 30.9 
45 บ้านคลองส าโรง 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 10.00 45.45 
46 บ้านสักแห้ง 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 100.00 44.6 
47 บ้านนายม 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 100.00 52.98 
48 บ้านขมวด 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 76.92 41.83 
49 บ้านหัวนา 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 100.00 49.21 
5 บ้านถ้ าน้ าบัง 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 77.78 49.72 
51 บ้านวังจาน 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 50.00 35.86 
52 บ้านโตก 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 80.95 50.95 
53 บ้านโตกใต ้ 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 62.50 38.02 
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54 บ้านพ้ี 06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 50.00 38.67 
55 การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

สงเคราะห ์
06 กลุ่มโรงเรยีนบ้านโตกนายมชอนไพร 100.00 57.26 

56 บ้านยางลาด 07 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยสะแก-ระวิง 100.00 64.18 
57 บ้านวังขอนมิตรภาพ 137 07 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยสะแก-ระวิง 80.00 4399 
58 บ้านยางกุด 07 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยสะแก-ระวิง 71.43 43.85 
59 บ้านระวิง 07 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยสะแก-ระวิง 42.31 36.07 
60 บ้านชัยมงคล 07 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยสะแก-ระวิง 100.00 58.86 
61 บ้านห้วยสะแก 07 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยสะแก-ระวิง 42.86 37.27 
62 บ้านห้วยนาค 07 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยสะแก-ระวิง 14.29 28.59 
63 บ้านเนินสง่า 07 กลุ่มโรงเรยีนบ้านห้วยสะแก-ระวิง 57.14 39.34 
64 บ้านยางหัวลม 08 กลุ่มโรงเรยีนวังชมภ ู 100.00 48.15 
65 บ้าน กม.2 08 กลุ่มโรงเรยีนวังชมภ ู 82.61 50 
66 บ้านยาว-ีห้วยโป่ง 08 กลุ่มโรงเรยีนวังชมภ ู 37.84 35.17 
67 บ้านสามอแยกวังชมภ ู 08 กลุ่มโรงเรยีนวังชมภ ู 27.78 33.54 
68 บ้านคลองห้วยนา 08 กลุ่มโรงเรยีนวังชมภ ู 100.00 69.56 
69 บ้านวังทอง 08 กลุ่มโรงเรยีนวังชมภ ู 100.00 47.78 
70 บ้านซับข่อย 08 กลุ่มโรงเรยีนวังชมภ ู 100.00 44.9 
71 บ้านโป่งตาเบ้า 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 100.00 48.58 
72 อนุบาลชนแดน 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 65.08 48.32 
73 คลองห้วยนาพัฒนาการ 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 33.33 34.2 
74 บ้านโคกเจริญ 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 100.00 57.7 
75 บ้านซับเจรญิ 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 66.67 37.68 
76 บ้านทรัพย์พุทรา 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 47.62 37.64 
77 บ้านห้วยงาช้าง 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 92.31 58.76 
78 บ้านห้วยตูม 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 66.67 39.38 
79 บ้านลาดน้อย 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 60.00 33.1 
80 บ้านหนองตาด 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 40.00 41.12 
81 บ้านน้ าลัด 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 72.73 45.14 
82 บ้านกกจั่น 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 88.89 51.06 
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83 บ้านผาทอง 09 กลุ่มโรงเรยีนเพชรชนแดน 80.00 40.82 
84 บ้านลาดแค 10 กลุ่มโรงเรยีนลาดแค 63.64 39.38 
85 บ้านโคกยาว 10 กลุ่มโรงเรยีนลาดแค 100.00 62.46 
86 ธาราคีร ี 10 กลุ่มโรงเรยีนลาดแค 20.00 35.3 
87 บ้านโคกหนองจอก 10 กลุ่มโรงเรยีนลาดแค 75.00 44.74 
88 ลูกจันทน์ปิยะอุย 10 กลุ่มโรงเรยีนลาดแค 85.71 45.6 
89 บ้านหนองใหญ ่ 10 กลุ่มโรงเรยีนลาดแค 100.00 51.59 
90 บ้านถ้ าแก้ว 10 กลุ่มโรงเรยีนลาดแค 100.00 46.81 
91 บ้านดงคลาน 10 กลุ่มโรงเรยีนลาดแค 100.00 56.73 
92 สายสมร 10 กลุ่มโรงเรยีนลาดแค 33.33 33.48 
93 บ้านศาลาลาย 11 กลุ่มโรงเรยีนท่าข้าม 100.00 62.96 
94 บ้านท่าข้าม 11 กลุ่มโรงเรยีนท่าข้าม 20.69 28.52 
95 บ้านกุฎิพระ 11 กลุ่มโรงเรยีนท่าข้าม 100.00 62.96 
96 บ้านตะกุดจั่น 11 กลุ่มโรงเรยีนท่าข้าม 76.47 39.47 
97 บ้านตะกุดเป้า 11 กลุ่มโรงเรยีนท่าข้าม 100.00 62.05 
98 บ้านวังปลาช่อน 11 กลุ่มโรงเรยีนท่าข้าม 100.00 43.3 
99 บ้านคลองปลาหมอ 11 กลุ่มโรงเรยีนท่าข้าม 40.00 36.33 
00 บ้านซับขลุง 11 กลุ่มโรงเรยีนท่าข้าม 100.00 100.00 
101 บ้านดงขุย 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 93.75 50.42 
102 บ้านหนองระมาน 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 100.00 46.2 
103 บ้านบุ่งคล้า 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 83.33 43.38 
104 บ้านดุงขุยใต ้ 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 40.00 383 
105 บ้าน กม. 28 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 50.00 33.03 
106 บ้านเขาสัก 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 100.00 44.93 
107 บ้านเขาน้อย 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 100.00 42.13 
108 บ้านโป่งนกแก้ว 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 66.67 43.23 
109 บ้านหนองกลอย 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 40.00 35.23 
110 บ้านกล้วย 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 83.33 47.99 
111 บ้านเขาชะโงก 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 25.00 34.18 
112 บ้านวังรวก 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 36.36 33.78 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 บ้านเขาคณฑา 12 กลุ่มโรงเรยีนดงขุย 25.00 31.64 
114 บ้านคลองน้ าคัน 13 กลุ่มโรงเรยีนเพชรวังโป่ง 33.33 33 
115 บ้านซับเปิบ 13 กลุ่มโรงเรยีนเพชรวังโป่ง 61.90 36 
116 อนุบาลวังโป่ง 13 กลุ่มโรงเรยีนเพชรวังโป่ง 36.00 35.99 
117 บ้านไรฝ่าย 13 กลุ่มโรงเรยีนเพชรวังโป่ง 45.45 39 
118 บ้านโนนตูม 13 กลุ่มโรงเรยีนเพชรวังโป่ง 42.86 32 
119 บ้านทางข้าม 13 กลุ่มโรงเรยีนเพชรวังโป่ง 28.57 33 
120 บ้านวังแช่กลอย 13 กลุ่มโรงเรยีนเพชรวังโป่ง 46.15 35.96 
121 บ้านวังศาล 13 กลุ่มโรงเรยีนเพชรวังโป่ง 28.57 33 
122 บ้านดงลึก 13 กลุ่มโรงเรยีนเพชรวังโป่ง 0.00 26.03 
123 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 14 กลุ่มโรงเรยีนท้ายดงวังหิน 60.00 39.75 
124 บ้านวังขอน 14 กลุ่มโรงเรยีนท้ายดงวังหิน 62.50 39.29 
125 บ้านวังชะนาง 14 กลุ่มโรงเรยีนท้ายดงวังหิน 44.44 39.74 
126 บ้านวังหิน 14 กลุ่มโรงเรยีนท้ายดงวังหิน 81.08 41.12 
127 บ้านใหม่วังตะเคยีน 14 กลุ่มโรงเรยีนท้ายดงวังหิน 100.00 55 
128 บ้านวังใหญ ่ 14 กลุ่มโรงเรยีนท้ายดงวังหิน 50.00 34.5 
129 บ้านวังพลับ 14 กลุ่มโรงเรยีนท้ายดงวังหิน 100.00 55 
130 น้ าอ้อมประชาสรรค ์ 14 กลุ่มโรงเรยีนท้ายดงวังหิน 17.65 28.74 
131 บ้านวังหินซอง 14 กลุ่มโรงเรยีนท้ายดงวังหิน 90.00 55.14 

**โรงเรียนตาดหมอกวิทยาไม่มีนักเรียนชั้น ป.6 ใช้ผลการทดสอบระดับช้ัน ป.5 
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8. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ทางออนไลน์ http://test.ipst.ac.th 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครออนไลน์ 

2. ก าหนดสนามสอบและจัดห้องสอบ - ก าหนดสนามสอบและจัดห้องสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  
3. ด าเนินการจัดจัดเอกสารเกี่ยวกับการจัดสอบ - ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารการจัดสอบ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินการสอบ/ประชุมวางแผน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2564 

5. ด าเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 - ด าเนินการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ตามก าหนดของ สสวท. วันที่ 19 มีนาคม 2564 
6. แจ้งประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ตามผล
การทดสอบของ สสวท. 

 

วิชาเอก จ านวนคน ผ่านไประดับภาค/คน 
คณิตศาสตร์ 642 กระดาษค าตอบส่ง สสวท. ตรวจและแจ้งผลโดยตรง 
วิทยาศาสตร์ 652 กระดาษค าตอบส่ง สสวท. ตรวจและแจ้งผลโดยตรง 

 
9. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน วันที่ 10 มีนาคม 2564/หลักฐาน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 

2. ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
- ประชุมคณะกรรมการจัดการสอบระดับสนามสอบ/หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
มะขามหวาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 /หลักฐานหนังสือเชิญประชุม 3. ประชุมคณะกรรมการจัดการสอบระดับสนาม

สอบ/หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ 
4. ด าเนินการบริหารจัดการตามโครงสร้างการ
บริหารจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 

5. ด าเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- ด าเนินการจัดการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 และกิจกรรมตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบ 

http://test.ipst.ac.th/
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
6. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ   นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 จ านวน 78 โรงเรียน แยกเป็นนักเรียน ดังนี้ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 1,183 คน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 322 คน 
รวมทั้งสิ้น 1,505 คน 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 

 
7. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดส่งกล่องข้อสอบ 
กล่องกระดาษตอบส่ง สทศ. ตามเวลาที่ สทศ. 
ก าหนด 
 
 

- ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดส่งกล่องข้อสอบกล่องกระดาษตอบส่ง สทศ. ตามเวลาที่ สทศ. ก าหนด 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์และรายงาน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้วิเคราะห์ประเมินผลได้ด าเนินการรวบรวมและน าเสนอผลการประเมินเปรียบเทียบในภาพรวมของ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับประเทศ เปรียบเทียบในภาพรวมของระดับอ าเภอ ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 ในภาพรวม 
สามารถน าเสนอผล ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ผลการประเมินเปรียบเทียบในภาพรวมของระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ 
    ตอนที่ 2 ผลการประเมินเปรียบเทียบในภาพรวมของระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ตอนที่ 3 ผลการประเมินเปรียบเทียบในภาพรวมของระดับอ าเภอ 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
 

     จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ใน
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.13 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยนเท่ากับ 41.12 กับ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 ผลต่างเท่ากับ -1.02 
     เมื่อพิจารณาในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.64 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
38.27 และสาระที่ได้คะแนนต่ าสุดได้แก่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.38 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 

 
     จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ใน
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.01 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.78 กับผล
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
การทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 ผลต่างเท่ากับ -5.23 
     เมื่อพิจารณาในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.64 
รองลงมาได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.27 
และสาระท่ีได้คะแนนต่ าที่สุดได้แก่ สาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.38 

 
 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ       147 
 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
 
 
     จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ใน
ภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.01 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยนเท่ากับ 30.78 กับผล
การทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 ผลต่างเท่ากับ -5.23 
     เมื่อพิจารณาในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 47.99 รองลงมาได้แก่ 
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.26 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.96 และสาระที่ได้
คะแนนต่ าที่สุดได้แก่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.89 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
 

     จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
พบว่า ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 37.81 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2562 
ผลต่างเท่ากับ +4.24 
     เมื่อพิจารณาในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.64 รองลงมา
ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.17 และสาระที่ได้คะแนนต่ าที่สุดได้แก่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.38 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
     จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
พบว่า ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.78 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2563 
ผลต่างเท่ากับ -1.61 
     เมื่อพิจารณาในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.99 
รองลงมาได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.26 และสาระที่ได้คะแนนต่ าสุดได้แก่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.89 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
     จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ได้วิเคราะห์โรงเรียนในสังกัดจ านวน 78 โรงเรียนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 สาระว่า โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 59.61 และโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมต่ าท่ีสุดได้แก่ โรงเรียนบ้านดงลึก คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 17.81 
     เมื่อพิจารณาระดับคะแนนโรงเรียนที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก และโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมต่ าสุด 10 อันดับ
สุดท้าย พบว่า 
โรงเรียนที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก 
     1. โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า                    มีคะแนนรวมเฉลี่ย 59.61 
     2. โรงเรียนบ้านโคกยาว                      มีคะแนนรวมเฉลี่ย 55.79 
     3. โรงเรียนบ้าน กม.2                        มีคะแนนรวมเฉลี่ย 55.70 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     4. โรงเรียนบ้านกล้วย                        มีคะแนนรวมเฉลี่ย 54.21 
     5. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ                    มีคะแนนรวมเฉลี่ย 52.30 
     6. โรงเรียนบ้านดงขุยใต้                     มีคะแนนรวมเฉลี่ย 51.23 
     7. โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์               มีคะแนนรวมเฉลี่ย 50.11 
     8. โรงเรียนบ้านกงกะยาง                    มีคะแนนรวมเฉลี่ย 49.76 
     9. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้                     มีคะแนนรวมเฉลี่ย 45.31 
     10. โรงเรียนบ้านดงขุย                      มีคะแนนรวมเฉลี่ย 44.88 
โรงเรียนที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ยต่ าที่สุด 10 อันดับสุดท้าย 
     1. โรงเรียนบ้านวังใหญ่                      มีคะแนนรวมเฉลี่ย 29.48 
     2. โรงเรียนบ้านวังจาน                      มีคะแนนรวมเฉลี่ย 29.41 
     3. โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน            มีคะแนนรวมเฉลี่ย 29.33 
     4. โรงเรียนบ้านคลองน้ าคัน                มีคะแนนรวมเฉลี่ย 29.26 
     5. โรงเรียนบ้านห้วยแหน                   มีคะแนนรวมเฉลี่ย 29.00 
     6. โรงเรียนบ้านป่าม่วง                      มีคะแนนรวมเฉลี่ย 28.14 
     7. โรงเรียนบ้านชอนไพร                    มีคะแนนรวมเฉลี่ย 27.97 
     8. โรงเรียนบ้านวังซอง                      มีคะแนนรวมเฉลี่ย 27.96 
     9. โรงเรียนบ้านน้ าเดื่อใต้                   มีคะแนนรวมเฉลี่ย 24.44 
     10. โรงเรียนบ้านดงลึก                     มีคะแนนรวมเฉลี่ย 17.81   
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     เมื่อพิจารณาระดับคะแนน พบว่าโรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ที่ได้คะแนนรวม 4 กลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ มีทั้งสิ้น จ านวน 20 โรงเรียน ได้แก่ 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
     จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้
วิเคราะห์โรงเรียนในสังกัดจ านวน 25 โรงเรียน เฉลี่ยรวมทั้ง 4 สาระ พบว่า โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 36.97 และโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมต่ าท่ีสุดคือ โรงเรียนบ้านสะเดียง คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 24.97  
     เมื่อพิจารณาระดับคะแนน โรงเรียนที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก และโรงเรียนที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ยต่ าที่สุด 5 อันดับ
สุดท้าย พบว่า 
โรงเรียนที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก 
     1. โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง                    มีคะแนนรวมเฉลี่ย 36.97 
     2. โรงเรียนบ้านยาว-ีห้วยโป่ง              มีคะแนนรวมเฉลี่ย 35.71 
     3. โรงเรียนบบ้านชอนไพร                 มีคะแนนรวมเฉลี่ย 34.78 
     4. โรงเรียนอนุบาลชนแดน                มีคะแนนรวมเฉลี่ย 34.29 
     5. โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ           มีคะแนนรวมเฉลี่ย 33.84 
โรงเรียนที่ได้คะแนนรวมเฉลี่ยต่ าที่สุด 5 อันดับสุดท้าย 
     1. โรงเรียนบ้านโป่งหว้า                   มีคะแนนรวมเฉลี่ย 28.36 
     2. โรงเรียนบ้านห้วยผักไล                 มีคะแนนรวมเฉลี่ย 27.74 
     3. โรงเรียนบ้านตาดหมอกวิทยา         มีคะแนนรวมเฉลี่ย 27.54 
     4. โรงเรียนบ้านวังโค้ง                     มีคะแนนรวมเฉลี่ย 26.71 
     5. โรงเรียนบ้านสะเดียง                   มีคะแนนรวมเฉลี่ย 24.97 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
     จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับอ าเภอ (อ าเภอเมือง) ปีการศึกษา 
2563 ได้วิเคราะห์โรงเรียนในสังกัดจ านวน 47 โรงเรียน เฉลี่ยรวมทั้ง 4 สาระ พบว่า โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียน
บ้าน กม.2 คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 55.70 และโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมต่ าสุดได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ าเดื่อใต้ คะแนนเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 28.94 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
     จากตารางที่ 14 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับอ าเภอ (อ าเภอวังโป่ง) ปีการศึกษา 
2563 ได้วิเคราะห์โรงเรียนในสังกัดจ านวน 11 โรงเรียน เฉลี่ยรวมทั้ง 4 สาระ พบว่า โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนไร่
ฝาย คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 41.69 รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังหิน คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 39.10 และโรงเรียนที่ได้คะแนน
เฉลี่ยรวมต่ าสุดได้แก่ โรงเรียนบ้านดงลึก คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 17.81 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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10. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินการสอบ/ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสอบ  

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบ/ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบ
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
- จัดท าประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้าน
การอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องงประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการสอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทุกต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   2. ด าเนินการสอบ กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 
2564 โดยใช้โรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ ยกเว้นโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 5 คนให้ใช้สนามสอบโรงเรียนใกล้เคียงที่
สะดวกต่อการเดินทาง ผลการด าเนินการทุกสนามสอบจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   3. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ กิจกรรมที่ 3  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 
มีนาคม 2564  โดยคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียน    ที่เป็นสนามสอบโดยใช้งบนิเทศ ติดตาม ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   4. สรุปผลและรายงานผล 4 กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการด าเนินงานการด าเนินการสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  รวม  2  สมรรถนะ  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  79.06  การอ่านออกเสียง  
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.12  การอ่านรู้เรื่อง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  78.96  ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับ  จังหวัด  
ศึกษาธิการภาค  สังกัด  และประเทศ  ซึ่งได้จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานจ านวน  80  เล่ม 
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กิจกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

   1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และ
คณะกรรมการด าเนินการสอบ/ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสอบ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ  และคณะกรรมการด าเนินการสอบ/ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 
- จัดท าประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 พร้อมกันกับคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอ้งงประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการสอบ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทุกต าแหน่ง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

   2. ด าเนินการสอบ กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยใช้โรงเรียน
ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ ยกเว้นโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 5 คนให้ใช้สนามสอบโรงเรียนใกล้เคียงที่สะดวกต่อการเดินทาง 
ผลการด าเนินการทุกสนามสอบจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   3. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ กิจกรรมที่ 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564  โดย
คณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนที่เป็นสนามสอบโดยใช้งบนิเทศ ติดตาม ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   4. สรุปผลและรายงานผล รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
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 ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

  

 จากตารางที่ 1  พบว่า  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีจ านวนนักเรียนในระดับดีมาก จ านวน  335 คน  คิดเป็นร้อยละ 
17.48  ระดับดี จ านวน 552 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.81  ระดับพอใช้ จ านวน 743 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.77 และระดับปรับปรุง 
จ านวน 286  คน  คิดเป็นร้อยละ14.92  ความสามารถด้านภาษาไทย  มีจ านวนนักเรียนในระดับดีมาก จ านวน  432  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 22.54 ระดับดี จ านวน 718 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.47  ระดับพอใช้ จ านวน  74 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.95  และระดับปรับปรุง 
จ านวน 192  คน คิดเป็นร้อยละ  10.02  และเม่ือน าทั้ง 2 ด้านรวมกันแล้วเฉลี่ยร้อยละ   มีจ านวนนักเรียนในระดับดีมาก จ านวน  
299  คน  คิดเป็นร้อยละ 15.60 ระดับดี จ านวน 707 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.89 ระดับพอใช้ จ านวน  724 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.78  
และระดับปรับปรุง จ านวน  186  คน  คิดเป็นร้อยละ  9.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนร้อยละ นักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด้าน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ 

335 17.48 552 28.81 743 38.77 286 14.92 

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย 

432 22.54 718 37.47 574 29.95 192 10.02 

รวม 2 ด้าน 299 15.60 707 36.89 724 37.78 186 9.70 
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       ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เปรียบเทียบระดับจังหวัด 
 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ผลต่าง+/- 
ความสามารถด้านคณิตสาสตร์ 46.60 39.29 +7.31 
ความสามารถด้านภาษาไทย 52.98 47.51 +5.47 

รวมเฉลี่ย 49.79 43.40 +6.39 

 
 จากตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เปรียบเทียบกับระดับจังหวัด  พบว่า  ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
46.60 ระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.29  ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่สูงกว่าระดับจังหวัด  เฉลี่ยร้อยละ 7.31 ผล
การความสามารถด้านภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.98 ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.51 ท า
ให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าระดับจังหวัด เฉลี่ยร้อยละ 5.47 เมื่อน าผลการประเมินฯเฉลี่ยรวม 2 ด้าน พบว่า 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ  49.79 ระดับจังหวัด มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 43.40 ท าให้ผลคะแนนรวมเฉลี่ย
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าระดับจังหวัดเฉลี่ยร้อยละ 6.39 
 
 ตารางท่ี 3 ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่เปรียบเทียบกับระดับศึกษาธิการศึกษาธิการภาค 17   
                     ปีการศึกษา 2563 

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับศึกษาธิการภาค17 ผลต่าง+/- 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 46.60 40.67 +5.93 
ความสามารถด้านภาษาไทย 52.98 47.13 +5.85 

รวมเฉลี่ย 49.79 43.90 +5.89 
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                จากตารางที่ 3  ผลการประเมินฯ ปีการศึกษา  2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเปรียบเทียบกับระดับศึกษาธิการภาค 17  
พบว่า  ผลการประเมินฯความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.60 ระดับศึกษาธิการ
ภาค 17   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.67  ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่สูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค17 เฉลี่ยร้อยละ 5.93 
ผลการประเมินฯความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.98  ระดับศึกษาธิการภาค 17  มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.13 ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค 17 เฉลี่ยร้อยละ 5.85  
เมื่อน าผลการประเมินฯเฉลี่ยรวม 2 ด้าน พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 49.79 ระดับศึกษาธิการภาค17 มี
คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 43.90 ท าให้ผลคะแนนรวมเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค 17 เฉลี่ยร้อยละ 5.89 
 

          ตารางที่ 4   ผลการประเมินฯ ระดับเขตพ้ืนที่เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.)  ปีการศึกษา 2563 
วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด (สพฐ.) ผลต่าง+/- 

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 46.60 41.30 +5.30 
ความสามารถด้านภาษาไทย 52.98 47.76 +5.22 

รวมเฉลี่ย 49.79 44.53 +5.26 
                    
               จากตารางที่ 4  ผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.)  พบว่า  
ผลการประเมินฯความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.60 ระดับสังกัด (สพฐ.) มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 41.30 ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่สูงกว่าระดับสังกัด เฉลี่ยร้อยละ 5.30 ผลการประเมินฯความสามารถด้าน
ภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.98 ระดับสังกัด (สพฐ.) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.76 ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูง
กว่าระดับสังกัด เฉลี่ยร้อยละ 5.22  เมื่อน าผลการประเมินฯเฉลี่ยรวม 2 ด้าน พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อย
ละ 49.79 ระดับสังกัด (สพฐ.)  มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ44.53 ท าให้ผลคะแนนรวมเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าระดับสังกัด
เฉลี่ยร้อยละ 5.26 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
                 ตารางที่ 5   ผลการประเมินฯ ระดับเขตพ้ืนที่เปรียบเทียบกับระดับประเทศ   

วิชา ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ ผลต่าง+/- 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 46.60 40.47 +6.13 
ความสามารถด้านภาษาไทย 52.98 47.46 +5.52 

รวมเฉลี่ย 49.79 43.97 +5.82 

 
        จากตารางที่ 5  ผลการประเมินฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเปรียบเทียบกับระดับประเทศ  พบว่า    ผลการประเมินฯ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.60 ระดับประเทศ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.47 
ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่สูงกว่าระดับประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 6.13 ผลการประเมินฯความสามารถด้านภาษาไทย ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.98 ระดับประเทศ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.46 ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 5.52 เมื่อน าผลการประเมินฯเฉลี่ยรวม 2 ด้าน พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   มี
คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 49.79 ระดับประเทศ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 43.97 ท าให้ผลคะแนนรวมเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูง
กว่าระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 5.82  ซึ่งได้จัดท าเป็นรูปเล่มรายงานจ านวน  80  เล่ม 
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11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
     1.ความก้าวหน้าในการด าเนินการในกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณที่
ก าหนดไว้ 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการ งบประมาณที่
ใช้ไป 

ปัญหา 
อุปสรรค 

1. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

2,250 20 มกราคม 2564 
17 กุมภาพันธ์ 2564 
21  มีนาคม  2564 

2,250 - 

2. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 5,900 ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 5,900 - 
3. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 40,880 14 มกราคม  2564 

29  มีนาคม  2564 
12,000 - 

4. ประชุมรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม หน่วย 1,440 6  มกราคม 2564 
3  กุมภาพันธ์  2564 
3  มีนาคม  2564 

1,440  

 
     2.กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปในไตรมาสถัดไป ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3 

งบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ 

ปฏิทินที่จะด าเนินการต่อไป หมายเหตุ 

1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 20,440 จัดประชุมในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  
2. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 5,900 จัดประชุมในวันที่ 9 เมษายน 2564 และ 11 มิถุนายน 2564  
3. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 20,440 จัดประชุมในวันที่ 19 มีนาคม 2564  
4. ประชุม รอง ผอ.กลุ่ม หน่วย 540x3  (1,620) 7 เม.ย./5 พ.ค./2 มิ.ย. 2564  
5. สภากาแฟ ผอ.สพป. รองผอ.สพป. 240x3  (720) 14 เม.ย./12 พ.ค./9 มิ.ย. 2564  
6. ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 750x3   (2,250) 21 เม.ย./19 พ.ค./16 มิ.ย. 2564  
7. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา (กลุ่มย่อย) 180x10  (1,800) เม.ย. – มิ.ย. 64 รวม 15 ครั้ง  
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12. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
1. ความก้าวหน้าในการด าเนินการในกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ 

ความก้าวหน้าใน
การด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ใช้ไป 

ปัญหา อุปสรรค 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

10,100 ด าเนินการแล้ว 10,100 - 

2. การประชุมการพัฒนาระบบรายงานการนิเทศฯ
ออนไลน์ School & Area Supervision Report 

600 ด าเนินการแล้ว - บูรณาการกับการประชุมคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

3. พัฒนาระบบ School & Area Supervision 
Report 

20,000 ด าเนินการแล้ว 20,000 ไม่ได้เตรียมการส ารองข้อมูล
(อุปกรณ์) 

4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมการการ
จัดการเรียนรู้        

35,000 ด าเนินการแล้ว     23,316  
 

- 

5. ประชุมสรุปรายงานการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 

600 ด าเนินการแล้ว - บูรณาการกับการประชุมคณะ
ศึกษานิเทศก์ 

 
2. กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปในไตรมาสถัดไป ท่ีก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3 

งบประมาณท่ีก าหนดไว้ ปฏิทินที่จะด าเนินการต่อไป หมายเหตุ 

1. ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เตรียมการก่อนการนิเทศฯ 1 ครั้ง 600 พฤษภาคม 2564  
2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมการการจัดการเรียนรู้ 35,000 1-30 มิถุนายน 2564  
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13. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจ าการศึกษา 2564 
1. ความก้าวหน้าในการด าเนินการในกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 1 

งบประมาณที่
ก าหนดไว้ 

ความก้าวหน้าใน
การด าเนินการ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ปัญหา อุปสรรค 

กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564     
    1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 1  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 

 
 

300 

 
 

300 

 
 

300 

 
 
- 

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2 

งบประมาณที่
ก าหนดไว้ 

ความก้าวหน้าใน
การด าเนินการ 

งบประมาณที่
ใช้ไป 

ปัญหา อุปสรรค 

กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564     
1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 มกราคม 2564 

 
300 

 
300 

 
300 

 
- 

     2. ด าเนินการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน      
  ขนาด 5x3.5 ม. 

 
2,500 

 
2,500 

 
2,500 

 
- 

กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน     
  1. ค่าวัสดุจัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียน ทร.14 จากส านัก
ทะเบียนราษฎร์ ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เทศบาล
ต าบลฯ ที่ว่าการอ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง    

 
 
 

6,400 

 
 
 

6,400 

 
 
 

6,400 

 
 
 
- 

 
     2. กิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไปในไตรมาสถัดไป ท่ีก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 4 

งบประมาณท่ี
ก าหนดไว้ 

ปฏิทินที่จะด าเนินการต่อไป หมายเหตุ 

  1. สรุปและรายงานผล 
    - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงาน     

1,500 ด าเนินการเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รวบรวมข้อมูล ทร.14 
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค  

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  แต่การด าเนินงานยังมีข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคอาจเกิดจากด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ งบประมาณ และระยะเวลา จึงท าให้  การด าเนินงาน ตัวชี้วัด ยังไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID19)  
ท าให้การด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  
 โครงการที่เลื่อน/ปรับกิจกรรมเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 19 (COVID19) จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการชวนเป็น ผอ.เขตด้วยกัน 
  2. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  3. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
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