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หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 1(4) ด้านการบริหารทั่วไป (ท) 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) งานนโยบายของรัฐบาล 
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รวมทั้งมีการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร หน่วยงานภายนอกองค์กร จนท าให้
ส านักงานประสบผลส าเร็จในระดับคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการลักษณะ
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รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [1] 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. สถำนที่ตัง้ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ตั้งอยู่เลขท่ี 120 หมู่ที่ 11            
ถนนสระบุรี – หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000   
โทรศัพท์ 056-737083 โทรสาร 056-737079 Website : http://www.phetchabun1.go.th  

มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน 3 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโป่ง  มีพ้ืนที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร มีประชากร  263,291 คน  มีหมู่บ้าน 371 
หมู่บ้าน มีต าบล 31  ต าบล มีองค์การบริหารส่วนต าบล  28 แห่ง  มีเทศบาลต าบล 9 แห่ง และเทศบาลเมือง 
1 แห่ง  และมีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
ตารางแสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พ้ืนที่ 
เมือง 17 214 4 15 2,281 
ชนแดน 9 96 4 8 1,137 
วังโป่ง 5 61 2 5 543 

รวม 31 371 10 28 3,961 

http://www.phetchabun1.go.th/


 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [2] 

2. ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๗    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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [3] 

3. โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [4] 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ        

และกำรสื่อสำร 

สถำนศึกษำ               
จ ำนวน 131 แห่ง 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม            
และประเมินผล              
กำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มโรงเรียน              
จ ำนวน 14 กลุ่มโรงเรียน 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [5] 

ท ำเนียบผู้บริหำร 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
นายอ านาจ  บุญทรง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

               
     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต    นายสุนัด  บุญสวน 

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

          
          นายไท  พานนนท์         นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [6] 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

                                    
         นายวลี  มีภู ่         นางนวลลออ  เงินเมย       นายมนตรี  ชว่ยพยุง 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                                                  
    นางไมตรี  ส าราญรื่น     นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว         นางอารีย์  ค ามาตร 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม                   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 
   การเงินและสินทรัพย์          และประเมินผลการจัดการศึกษา              การจัดการศึกษา 
 

                                  
              นางทัศนา  จันทร์ลา                     นางอรุณศรี  ศรีเมือง    
    ปฏิบัติหน้าที่          ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู  
               เทคโนโลยีและการสื่อสาร                และบุคลากรทางการศึกษา 
               

                 
นางรัศมี  สุวาชาติ             นายพิเชฐ  เสน่ห ์ 

         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [7] 

4. ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ต ำแหน่ง/กลุ่ม 
ข้ำรำชกำร (คน) พนักงำน 

รำชกำร 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 
38 ข. 38 ค(1) 38 ค(2) 

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

- - 2 - - 2 4 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
   สินทรัพย์ 

- - 9 - - - 9 

7. กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 9 - - - 9 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 

- - 2 - - - 2 

9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ 
   ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 14 1 - - - 15 

10. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - 5 - - 2 7 
11. หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 - - - 2 
12. กลุ่มกฎหมายและคดี - - 2 - - - 2 

รวม 5 14 42 1 7 8 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [8] 

5. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1  แสดงข้อมูลโรงเรียน   ( ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)     

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตำมระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 73 48 20 141 

อ.1  -  ป.6 13 3 1 17 
อ.2  -  ป.6 31 32 11 74 
ป.1  -  ป.6  4 1 0 5 
อ.1  -  ม.3 6 2 0 8 
อ.2  -  ม.3 17 10 8 35 
ป.1  -  ม.3 2 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น     
โรงเรียนตำมจ ำนวนนักเรียน 73 48 20 141 

นักเรียน 1-120 คน 39 34 11 84 
นักเรียน 121-200 คน 23 8 7 38 
นักเรียน 201-300 คน 6 2 0 8 
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     

     
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 120 คน 39 34 11 84 

จ านวนต่ ากว่า 40 7 9 5 21 
จ านวน  41-60 13 12 5 30 
จ านวน  61-80 9 5 1 15 
จ านวน  81-100 6 4 0 10 
จ านวน 101-120 4 4 0 8 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [9] 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับกำรจัดกำรศึกษำ 

อ ำเภอ 
รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่ 1 170 20 77 5 0 0 247 26 
อนุบาลปีที่ 2 844 75 490 49 230 21 1,564 145 
อนุบาลปีที่ 3 967 74 534 48 255 20 1,756 142 
รวมก่อนประถมศึกษำ 1,981 169 1101 102 485 42 3,567 312 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,318 79 607 52 282 21 2,207 152 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,303 80 627 51 271 21 2,201 152 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,271 80 562 51 253 21 2,086 152 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,250 81 621 51 261 21 2,132 153 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,309 79 606 52 253 20 2,168 151 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,414 80 614 50 258 21 2,286 151 
รวมประถมศึกษำ 7,865 479 3,637 307 1,578 125 13,080 911 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 529 26 317 14 174 10 1,020 50 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 497 26 316 15 161 9 974 50 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 500 26 252 13 149 9 901 48 
รวมมัธยมศึกษำ 1,526 78 885 42 484 28 2,895 148 
รวมทั้งสิ้น 11,372 726 5,623 451 2,547 195 19,542 1,372 

 
ตำรำงท่ี 3  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา  ระดับสถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 70 44 18 132 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 6 4 1 11 
ข้าราชการครู 784 368 190 1,342 
พนักงานราชการ 22 4 4 30 
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 14 9 5 28 
ครูวิทย์/คณิต 12 2 1 15 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  21 9 1 31 
ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 34 13 5 52 
ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 41 19 6 66 
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 28 19 9 56 
ครูผู้ทรงคุณค่า 9 3 6 18 

รวม 1,041 494 246 1,781 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [10] 

6. ข้อมูลผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน 
 
ตำรำงท่ี  1  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
                ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระหว่าง ปีการศึกษา  2560-2561 

สำระกำรเรียนรู้ 
ผลกำรประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 42.56 54.60 12.04 
ภาษาอังกฤษ 29.72 35.66 5.94 
คณิตศาสตร์ 32.95 34.41 1.46 
วิทยาศาสตร์ 36.06 37.99 1.93 

รวมเฉลี่ย 35.32 40.67 5.35 
 
ตำรำงท่ี  2  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
                ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระหว่าง  ปีการศึกษา  2560-2561  

สำระกำรเรียนรู้ 
ผลกำรประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 40.33 49.98 9.65 
ภาษาอังกฤษ 23.33 26.01 2.68 
คณิตศาสตร์ 13.33 24.91 11.58 
วิทยาศาสตร์ 23.33 33.35 10.02 

รวมเฉลี่ย 25.08 33.56 8.48 
  



 
รายงานผลการด าเนินงาน [11] 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 
1. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
 
วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นก าลังคน 
ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียมเท่าระดับสากล 
2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
3. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคน 
4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น 
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
4. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่และประเทศ 
5. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ6.มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนและการกระจายอ านาจสู่ภูมิภาค 

 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [12] 

2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030)  
6. พัฒนาระบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน   

       และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 
3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วิสัยทัศน์   

“ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่าง

ทั่วถึง 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือสร้างความพร้อมต่อ AEC 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [13] 

4. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก              
ในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
1. สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
3. สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่คุณลักษณะที่จ าเป็นใน     

ศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบและการบูรณาการในจังหวัด 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ                 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นคนดีและมีคุณธรรม 
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 
4. เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 
5. ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน 
6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
7. ผู้เรียน อ่าน-เขียน หนังสือได้ตามมาตรฐานและอ่านแตก ตามล าดับ 
8. ผู้เรียนมีเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” 
9. คุณภาพการศึกษาของจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภทเพ่ิมข้ึน 
10. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จ าเป็นของสายงาน 
12. ระบบการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล เป็นเอกภาพเชื่อมโยงทุกภาคส่วน 

แบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 

            การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [14] 

5. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะใน          

ศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
ปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ 
(Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่  
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
อย่างเป็นระบบ 
 

 

 

 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [15] 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

ค่านิยม 
บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรค์สร้างคุณภาพ 

อัตตลักษณ์ 
สรรค์สร้างเหนือชั้นแบ่งบันน้ าใจ 

เอกลักษณ์ 
ส านักงานมาตรฐานสายธารแห่งปัญญา 

จุดเน้น   
 1. นักเรียนชั้น ป.1-3  อ่านออก เขียนได้ทุกคน 
 2. นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน 
 3. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 4. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3  เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 5. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 6. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 7. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 8. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
 9. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
 



มาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน   1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพัฒนาหลักสตูรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  โดยเน้นการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมหีลักคดิที่ถูกต้อง รักในสถาบัน
หลักของชาติ และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 

 2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
พื้นที ่

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและพืน้ท่ี 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง 
 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผู้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันชาติ ยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมอืงดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศกึษา ของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรยีนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด 

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษา ตามมาตรการที่
ก าหนด 

 
รายงานผลการด าเนินงาน [16] 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ 

 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คดิเลขเป็น และ
มีนิสัย 
รักการอ่าน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้  
คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครผูู้สอนทีเ่น้นการอ่านออก
เขียนได้ คดิเลขเป็น และมีนิสยัรักการอ่าน 

 6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
คิดวิเคราะห ์

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 

 7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศทางด้าน 
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณติศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) ทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 

3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินทักษะการคดิแกป้ัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA ให้แก่ศึกษานิเทศก์และคร ู

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาผู้เรียนมีทักษะการคดิแก้ปัญหา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

5. ให้บริการเครื่องมือการวัดประเมินผลอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผลผู้เรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้วยระบบ Online Testing 

6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ทักษะการคิดแก้ปญัหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

 8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณติศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 

 9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร ์(Scientific Literacy)  

 10. ร้อยละ 60 ของผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมสีมรรถนะ
การเรยีนรู้เรื่องการอ่านตั้งแตร่ะดบัขั้นพื้นฐานข้ึนไป (ระดับ 
2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 11. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนทั้งหมดได้รบัการประเมินทักษะการ
คิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 

 
รายงานผลการด าเนินงาน [17] 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ 

 12. ร้อยละ 80 ของผู้เรยีนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่มีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดับรรยากาศ/แหล่งเรียนรู/้กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครผูู้สอนจดัการเรยีนการสอนที่เน้นการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT) 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 

 13. ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยทีส่ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ตามวัย 

1. ศึกษาวิเคราะห์ความสามารถการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

2. วางแผนให้ครูผูส้อนระดับปฐมวยั จัดท า ID Plan ในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับปฐมวัย 

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้การสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารของครผูู้สอนระดับปฐมวัย 

4. ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ครูผูส้อนระดับปฐมวัย 

 14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ส ารวจ และวิเคราะห์ทักษะด้าน Digital Literacy และการป้องกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ของผู้เรยีนและครูในสถานศึกษาทุกแห่ง 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะด้าน Digital Literacy และ
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรปูแบบใหม่ 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมี
ทักษะด้าน Digital Literacy และการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรปูแบบใหม่ 

 15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มคีวามรู ้และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

 16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้
เรียนรูผ้่านกิจกรรม การปฏิบตัิจรงิ (Active Learning) 

1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning)  

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน [18] 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ 

 17. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรยีนรู้ให้ผูเ้รียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา 

1. พัฒนาสถานศึกษาทั่วไปให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วย STEM 
Education  

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนสถานศึกษาที่จัดการเรียน 
การสอนด้วย STEM Education 

 18. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาม ีDigital Device เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ของผู้เรยีน และเป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ของครไูด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. ส่งเสริมสถานศึกษาม ีDigital Device เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
และเป็นเครื่องมือในการจดัการเรยีนรู้ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล องค์ความรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บริการแกโ่รงเรียน 

2. ส่งเสริมครูในการพัฒนาผูเ้รียน ในการพัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
 เป็นรายบุคคล 

3. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของครู ให้ทักษะการใช้
เทคโนโลยี และ Digital Platform ในการจัดการเรียนรู ้

4. จัดท าแผนพัฒนาครูให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform  
ในการจัดการเรียนรู ้

5. ส่งเสริมและพัฒนาครูในรปูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านทักษะ
การใช้เทคโนโลยีและ Digital Platform ในการจัดการเรยีนรู ้

6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform  
ในการจัดการเรียนรู้ของคร ู

19. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เรียนรู้
ผ่าน Digital Platform 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู้เพื่อให้พัฒนา
ตนเองผ่าน Digital Platform 

 21. ร้อยละ 80 ของครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital 
Platform  
ในการจัดการเรียนรู ้

 22. ร้อยละ 5 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการ
สอบระดับชาติ NT, O-NET เพื่อจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ NT, O-NET 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการของสถานศึกษา 

 23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนช้ัน ป.1-3   อ่าน
ออก เขียนได้ทุกคน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนช้ัน ป.1-3  
อ่านออกเขียนได้ทุกคน และนักเรยีนช้ัน ป.4-6 อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนช้ัน ป.1-3 อ่านออกเขียนได้
ทุกคนและนักเรียนช้ัน ป.4-6 อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 

 

 24. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีนกัเรียนช้ัน ป.4-6 อ่าน
คล่อง  
เขียนคล่องทุกคน  

รายงานผลการด าเนินงาน [19] 
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 25. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ 
NT ช้ัน ป.3   
ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลการ
สอบระดับชาติ NT, O-NET  

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการของสถานศึกษา 

 26. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ 
NT ช้ัน ป.3  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 3 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ 
ผลการสอบระดับชาติ NT, O-NET  

4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินการของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมผีลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น 

 28. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ 
O-NET  
ช้ัน ป.6  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

 29. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ 
O-NET  
ช้ัน ป.6  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 
รายงานผลการด าเนินงาน [20] 
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2. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา  

30. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศกึษามีนวัตกรรมทางการ
บริหาร 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา 

2. จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารสถานศกึษาตามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ด้านนวัตกรรมทางการบรหิาร 

4. ติดตาม และประเมินผลการใช้นวตักรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 31. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศกึษามีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ  
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability)  

 32. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศกึษามีการบรหิารแบบมี
ส่วนร่วม 

  

 33. ร้อยละ 100 ของครูมีทักษะการจดัการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของครู ให้มีทักษะ 
การจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

2. จัดท าแผนพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรยีน 
เป็นรายบุคคล 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูในรปูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการ 
มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4. ติดตาม และประเมินผลทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลของคร ู

 34. ร้อยละ 100 ของครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู้ 

 
 

35. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีนวัตกรรมในการจดัการเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) ด้านนวัตกรรมในการปฏิบตัิงาน 
4. ติดตาม และประเมินผลการใช้นวตักรรมในการปฏิบตัิงานของบุคลากรทางการศึกษา  

  

 
รายงานผลการด าเนินงาน [21] 
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3. สร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 

36. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  

1. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามรีะบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ 
การแนะแนว  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวของสถานศึกษา 37. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑก์ารประเมินระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ไมต่่ ากว่าระดับดมีาก 
38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี ID plan 

และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ระดับ สพป. 
1. ส่งเสริม สนับสนุนครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสใหม้ีความรู้ความเข้าใจ  

ในการจัดท า ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
2. ให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานท าให้กับนักเรียนช้ัน ม.3  

ที่จะจบการศึกษา ตามความสนใจและความถนดัของตนเอง 
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี ID plan และ Portfolio 

เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
ระดับสถานศึกษา  
1. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องให้นักเรียนทุกคนมี ID plan และ 

Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 

39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นสามารถจดัการเรียนรู้และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

  

 
รายงานผลการด าเนินงาน [22] 
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4. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา
แบบบูรณาการที่
เน้นการมีส่วนร่วม 

40. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา  ระดับดเียี่ยม 

1. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงาน  
   เขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ทุกกลุ่มงานพัฒนางานให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเพื่อให้ได้ระดับคณุภาพสูงสดุ 
3. พัฒนา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกยีรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น 
    มืออาชีพ 

41. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & 
Transparency Assessment)  ได้คะแนนประเมินไมต่่ า
กว่าร้อยละ 85 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดระบบการบรหิารจดัการที่มุ่งเน้นคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. สร้างความตระหนักให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparence 
Assessment) 

 42. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคณุภาพ  อย่างน้อย 
2 รูปแบบ 

1. การบริหารจัดการแบบเรยีนรวม 
2. พัฒนากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กใหเ้ข้มแข็ง 
 

 43. จ านวนโรงเรยีนขนาดเล็กลดลง  อย่างน้อย 2 แห่ง  

 44. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสรา้งระบบการจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศ Big Data  
2. สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
3. ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล   

ตลอดจนการรับรองข้อมูลในระดบัสถานศึกษา 
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 45. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลผูเ้รียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมลูต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะหเ์พื่อ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 46. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม และการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและ 
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ Zero Waste School และ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจดัสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องกับ Zero Waste School  
และมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

 47. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโลก  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 

 48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ไม่ต่ ากว่า
ระดับด ี

 49. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development: EESD) 

 50. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ไม่ต่ ากว่าระดับด ี

1.  ส่งเสรมิให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในให้เข้มแขง็ 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นเิทศก ากับติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  

 
รายงานผลการด าเนินงาน [24] 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มาตรการ 

 51. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทีม่ีผลการ
ประเมินภายนอกระดับดีขึ้นไป 

1. .สื่อสารสร้างความเข้าใจตามประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 

2. พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรผูเ้กี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมนิภายนอก (โรงเรยีนประชารัฐ 33 โรงเรียน) 

3. นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

4. สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
 

 
รายงานผลการด าเนินงาน [25] 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [26] 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา 
ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ เป้าหมายที่
ส าคัญ คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานบริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกเป็นรายกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ       
ปีการศึกษา 2560 เพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการการศึกษา 2561 และ       
ปีการศึกษา 2560 ลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เชิงคุณภาพ 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ   

ปีการศึกษา 2560-2561 มีนักเรียนได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แยกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ดังนี้  

1) กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.3   
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.13   
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.88     
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.14 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ    
ปีการศึกษา 2560-2561 มีนักเรียนได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  แยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้     

1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 21.48                
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.05 
3) กลุ่ม.สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ลดลงร้อยละ 0.45   
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ลดลงร้อยละ 1  



 
รายงานผลการด าเนินงาน [27] 

2. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   จ านวน  145 โรงเรียน แยกเป็นนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  2,009  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  795 คน   
รวมทั้งสิ้น  2,804  คน 

เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 

3. โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ปีการศึกษา  2561 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย ได้ตามวัตถุประสงค์ 
2. ด าเนินการจัดสอบได้ทุกสนามสอบ จ านวน 146  สนามสอบ 
เชิงคุณภาพ 
1. ทราบความสามารถด้านพื้นฐานของผู้เรียน ด้านการอ่าน  ด้านการคิดค านวณ และด้านการมี

เหตุผล  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับผู้เรียนรายบุคคล  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค  และระดับประเทศ 

2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลชี้น าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนรายบุคคล 
 

 
 

4. โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่าย ได้ตามวัตถุประสงค์ 
2. ด าเนินการจัดการประเมินได้ทุกสนามสอบ จ านวน 160  สนามสอบ 
เชิงคุณภาพ 
1. ทราบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ระดับผู้เรียนรายบุคคล  ระดับสถานศึกษา   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลชี้น าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนรายบุคคล 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [28] 

5. โครงการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
การด าเนินงานการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีที่ผ่านมา  

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน
สถานศึกษาท้ังหมด (แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาปฐมวัย 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

รุ่นที่ 1-8 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ปี พ.ศ.2562 รุ่นที่ 9 
141 139 97 42 

คิดเป็นร้อยละ 100 69.78 30.22 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

  ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินงานตาม
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
 การประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561  
มีโรงเรียนในโครงการขอรับการประเมินรวมจ านวนทั้งสิ้น 40 โรงเรียน ดังนี้  
 1. ประเมินเพื่อรับตราพระราชทานประจ า ปี 2562 จ านวน 23 แห่ง ได้แก่  

1) โรงเรียนรุ่นที่ 7 (ร.ร.ขนาดเล็ก) สมัครเข้ารับการประเมินและผ่านการประเมิน 
จ านวน 9 แห่ง  

2) โรงเรียนรุ่นที่ 8 สมัครเข้ารับการประเมินและผ่านการประเมิน จ านวน 2 แห่ง  
3) กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน สมัครเข้ารับการประเมินและผ่านการประเมิน 

จ านวน 12 แห่ง  
 2. ประเมินเพื่อคงสภาพ ได้แก ่โรงเรียนรุ่นที่ 2 สมัครเข้ารับการประเมินและผ่านการประเมิน 
จ านวน 17 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเป้าหมาย 38 แห่ง ที่สมัครขอรับการประเมินโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อยฯ มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ และผ่านการประเมินรับตรา
พระราชทานตามเกณฑ์มูลนิธิ  

2. ร้อยละ 100 ของครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ จ านวน 97 คน สามารถจัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 

             
 

             



 
รายงานผลการด าเนินงาน [29] 

6. โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 141 แห่ง 
2. จ านวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 137 แห่ง  
3. จ านวนโรงเรียนที่ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561  
   1) โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนตัวอย่าง จ านวน 11 แห่ง  
   2) โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทั่วไป จ านวน 137 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดที่ถูกสุ่มให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 11 แห่ง ที่รับการประเมิน

พัฒนาการนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 มีคุณภาพ และมาตรฐาน  
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนทั่วไปในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล    

ปีที ่3 ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
 

   
 

7. โครงการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  ปีการศึกษา  2561 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2  ปีการศึกษา 2560          

ทุกโรงเรียนทุกสังกัด  จ านวน  146 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560  ฝึกทดสอบ

ข้อสอบที่มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย 

          
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [30] 

8. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยประจ าปี 2562) 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 100 ของตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนได้เข้าร่วมการทักษะภาษาไทย 
2. นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
2. ครูได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3. นักเรียนได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ 

          
 

                          
 

9. โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง           
    เขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้                

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละร้อยครูได้รับเร่งรัดพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเร่งรัด

คุณภาพการอ่าน จ านวน 137 คน 
2. ร้อยละร้อยของครูได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ครูสามารถสอนนักเรียนให้อ่านออก

เขียนได้ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูได้รับเร่งรัดพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่าน 
2. ครูได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ครูสามารถสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ 
 

                                  
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [31] 

10. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
การประกวดเขียนเรียงความเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ นักเรียนชั้น ป.5 ในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 
1. การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 
     1) ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กมีส่งผลงานเข้าประกวด 1 โรงเรียน  
     2) ประเภทโรงเรียนขนาดกลางมีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด 3 โรงเรียน   
2. ผลการประกวด 
     1) ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  
         รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  เด็กหญิงเขมมิกา  ชาภักดี  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 
     2) ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง   
         รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงฐิติพร ฉะอวยตะคุ  โรงเรียนบ้านตะเบาะ  
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ดวงดี  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง   
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงกรรณิกา รัววิชา  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 
     3) ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่  ไม่มีผลงานส่งเข้าประกวด 

เชิงคุณภาพ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมรักการอ่านตามตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐา  ธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 19 โรงเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ตามเอกสารแนวทางส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ และ
กิจกรรมตามที่โรงเรียนจัดเพ่ิมเติมบริบทของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการส่งเสริมการอ่านทุก
โรงเรียน   

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ มีความหลากหลายเป็นไปตาม 
บริบทของโรงเรียน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1) ผู้บริหารโรงเรียนบริหารจัดการร่วมกับคณะครูทั้งโรงเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์สู่ห้องเรียนทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไปโดยในชั้นปฐมวัยจะเน้นการ
เล่าโดยครูประจ าชั้นแล้วนักเรียนวาดภาพ ชั้นประถมจะเป็นการจัดกิจกรรมตามเอกสารแนวทางส่งเสริมการ
อ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ 

2) ผู้บริหารมอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดหรือครูที่ท าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดไป
วางแผนจัดกิจกรรมในบางชั้นเรียน 

3) นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการอ่านด้วยกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้หนังสือพระ
ราชนิพนธ์ 

 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [32] 

 
4) กิจกรรมและชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ที่โรงเรียนด าเนินการ มีดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน กิจกรรมที่จัด ชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ 

1 บ้านเขาชะโงก - วาดภาพตามจินตนาการประกอบ
เรื่อง 
- บิงโกหรรษา 

- แก้วหน้าม้า 
 
- หนังสือพระราชนิพนธ์ทุกเล่ม 

2 บ้าน กม.28 - ใบงานตอบค าถามจดหมาย 5 ฉบับ
ม.3/บันทึกการท่องเที่ยวประทับใจ 
ม.1 
- เกมตาไวได้แต้ม ม.3 
- บันทึกรักการอ่าน ม.2 
- วาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน ป.4 
- วาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน ป.5 
- วาดภาพประกอบเรื่องที่อ่าน ป.6 
- เรียนรู้ค า 3 ภาษา ป.6/ประกวด
โปสเตอร์เชิญชวนรักการอ่าน ม.3 

- หวงเหออู่อารยธรรม 
 
 
- ข้าวไทยไปญี่ปุ่น 
- เย็นสบายชายน้ า 
- ไอรักคืออะไร 
- ย่ าแดนมังกร 
- รอยยิ้มหมีขาว 
- ฟ้ืนภาษาได้อาหาร 

3 บ้านวังแช่กลอย - วางทุกงานอ่านทุกคน 
 
- ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
 
 
- ผู้สื่อข่าวน้อย 3 นาที 
- Kahoot รอยยิ้มหมีขาว 

- หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 
- หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 
- รอยยิ้มหมีขาว 
- รอยยิ้มหมีขาว 

4 บ้านลาดน้อย บิงโกหรรษา - เจียงหนานแสนงาม 
- ต้นน้ าภูผาและป่าทราย 
- เย็นสบายชายน้ า 
- ข้าวไทยไปญี่ปุ่น 
- เดร็คคูล่าผู้น่ารัก 
- ไอรัก...คืออะไร 
- สิงคโปร์สัญจร 
- ข้ามฝั่งแห่งฝัน 
- มหัศจรรย์ทุกวัน 
- แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อน 

5 บ้านคลองน้ าคัน - รูปรอบลีลาภาษาการอ่าน/เกม
บอกใบ้ทายค า 
- เกมบอกชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ 
- เกมจับคู่ค าศัพท์ รูปภาพ 
- กิจกรรมแผนที่ประเทศจีน 

- ชมช่อมาลาลตี 
 
- หวงเหออู่อารยธรรม 
- แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก 
- เจียงหนานแสนงาม 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [33] 

ที ่ โรงเรียน กิจกรรมที่จัด ชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ 

6 บ้านวังหิน - บันทึกรักการอ่าน 
 
- เกมบอกชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ 
 
- เล่านิทาน “แก้วหน้าม้า” 

- หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 
- หนังสือพระราชนิพนธ์ 
- นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1 
ชื่อวรรณคดี 

7 บ้านคลองปลาหมอ - ชื่นชอบตัวละคร 
- เรียนรู้ภาษาจากพระราชนิพนธ์ 
- พจนานุกรม 3 ภาษา 

- นามานุกรม เล่ม 3 
- ลาวใกล้บ้าน/ลาวตอนใต้ 

8 บ้านดงขุย เรื่องเล่า 9 บรรทัด หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 

9 บ้านคลองส าโรง แนะน าหนังสือพระราชนิพนธ์ทุกเช้า หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 

10 ชุมชนบ้านน้ าร้อน - บันทึกรักการอ่าน 
- เกมบอกชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ 
- ธงแห่งค าถาม 

หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 

11 บ้านบุฉนวน เขียนบันทึกประจ าวันตามรอยเจ้าฟ้า
ยอดนักอ่าน 

หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 

12 บ้านทุ่งหินปูน - Annotation book - ข้าวไทยไปญี่ปุ่น 

13 บ้าน กม.2 - ตามรอยนกเพนกวิน 
- อูฐทะเลทราย 
- หรรษา ภาษาลาว/-ภาษาลาวที่หนู
อยากรู้ 
- วาดภาพเรื่อง ก าแพงเมืองจีน 
- เกมตบการ์ดหนังสือพระราชนิพนธ์ 
 
- วาดภาพระบายสีตามรอยพระราช
นิพนธ์ 
- ผังความคิด พิชิตการอ่าน 
- ตามรอยเสด็จ 
- รู้จักหนังสือพระราชนิพนธ์กันนะ
คะ 
- Annotation book 
- มารู้จักงานพระราชนิพนธ์กันเถอะ 
- สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
- ประเทศอินเดียที่หนูรู้จัก 

- แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อน 
- มุ่งไกลในรอยทราย 
- ลาวใต ้
 
- ก าแพงเมืองจีน 
- หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 
- หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 
- ม่วนซื่นเมืองลาว ลาวใกล้บ้าน 
- ม่วนซื่นเมืองลาว 
- หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 
- ข้าวไทยไปญี่ปุ่น 
- มหัศจรรย์ทุกวัน 
- มหัศจรรย์ทุกวัน 
- มหัศจรรย์ทุกวัน 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [34] 

ที ่ โรงเรียน กิจกรรมที่จัด ชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ 

14 บ้านสามแยกวังชมภู - True or False ค าถามนี้มีรางวัล 
- ขออ่านเรื่องนี้ให้คนดีได้ฟัง 
โดยใช้สื่อเป็นหนังสือ และอ่าน
สาระส าคัญหนังสือพระราชนิพนธ์ 

- ลาวตอนใต้ ลาวเหนือเมื่อปลาย
หนาว 

15 บ้านโพธิ์งาม ค าภาษาลาว - ลาวตอนใต้ 

16 บ้านโพธิ์ทอง สรุปใจความส าคัญด้วยทักษะ 5 ขั้น หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 

17 บ้านถ้ าน้ าบัง บันทึกรักการอ่าน “พระราชนิพนธ์
เล่มโปรด 

หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 

18 บ้านระวิง เกมบอกชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือพระราชนิพนธ์ตามความ
สนใจ 

 

                                                
 

       
 

11. โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ 
2. ด าเนินการจัดการประเมินได้ทุกสนามสอบ จ านวน 160  สนามสอบ 
เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีข้อมูลความสามารถด้านการอ่าน

ออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระดับผู้เรียนรายบุคคล  ระดับสถานศึกษา   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลชี้น าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนรายบุคคล 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [35] 

12. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562   
     (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) อบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ผู้บริหารโรงเรียนและครู 260 คน 
ผลการด าเนินงานผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และน าไปจัดท า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

เชิงคุณภาพ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดท าหลักสูตรต้านทุจิตศึกษา และการด าเนินกิจกรรม อ่ืนๆ ตาม

โครงการโรงเรียนสุจริต เช่น การเข้าร่วมประชุมอบรมกับ สพฐ. ฯลฯ ผลการด าเนินงาน ทุกโรงเรียนได้รับการ
นิเทศ ติดตามการจัดท าและการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 

     
 

        
 

      
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [36] 

13. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการด าเนินงาน  
เชิงปริมาณ  
1) โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม จ านวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม 

จ านวน 112 โรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
พิการเรียนรวมในโรงเรียนต้นแบบได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้  

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ IEP Online ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และด าเนินงาน IEP Online ได้  

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามส่งผลให้เด็กพิการเรียนรวมในโรงเรียนต้นแบบได้รับสิทธิและโอกาสที่

เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  
ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐาน
อาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

        
   

14. โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

(เวทคณิต) จ านวน 141 โรงเรยีน 
2. คณะกรรมการจัดท าชุดฝึกทักษะการคิดค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

เพ่ือจัดส่งไฟล์ให้โรงเรียนดาว์นโหลดไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 เชิงคุณภาพ  
ครูมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) น าชุดฝึกทักษะการคิดค านวณ

โดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และน าไปประยุกต์ใช้
ในการสอนคณิตศาสตร์ได 

       
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [37] 

15. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ประจ าปี  2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ จ านวน 232 กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้ได้แสดงออกในความสามารถในด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปหัตถกรรม 

และการแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ และหัตถกรรมนักเรียนรวมทั้งกิจกรรมที่เป็น

หนทางสร้างอาชีพ ท าให้มีทักษะในการด ารงชีวิต และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  
 

     
 

       
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [38] 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
     ประจ าปี 2562 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับ

ธุรการโรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง 
2. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 จ านวน 146 คน และครั้งที่ 2 จ านวน 131 คน ได้รับการ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานด้านธุรการต่างๆ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และมีการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานธุรการ 
2. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเอง เข้าใจการ

ปฏิบัติงาน ด้านงานสารบัญ งานพัสดุรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง งานข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมการบริหาร
จัดการที่เก่ียวข้อง และมีความรู้ในการจัดท านวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของตนเอง 

    
 

    
17. โครงการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการอบรมสะเต็มศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 

4 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย มี
รายละเอียดดังนี้ 
     ที ่                ระดับท่ีเข้ารับการอบรม           จ านวนครูพ่ีเลี้ยง ( คน )        รวม 
    1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                      6         6 
     2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                     12        12 
    3. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย                     12        12 
    4. ระดับประถมศึกษาตอนต้น                     12        12 
                                    รวม                     42        42 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [39] 

เชิงคุณภาพ 
        1. ครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล จ านวน 42 คน มีความรู้ ความเข้าใจให้กับ เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 
        2. ครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล จ านวน 42 คน สามารถจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
และเป็นพ่ีเลี้ยงในการฝึกอบรมครูเพ่ือขยายผลได้ 

18. โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ (Computing Science) 
ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ   
1. จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยด าเนินการประชุมคณะวิทยากรเพ่ือกลั่นกรองความถูกต้องและจัดท าสื่อ ในวันที่ 22 
มีนาคม 2562 จ านวน 2 ชุด ส่งให้โรงเรียนดาว์นโหลดผ่านเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

2. อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาการ
ค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   31 คน 

3. อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ในวันที่ 2-3 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาการ
ค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 45 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิทยาการค านวณ  สาระเทคโนโลยี ระหว่าง วันที่ 16-21
พฤษภาคม 2562 ซึ่งพบว่าครูมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ โดยน า
เทคนิควิธีการสอนจากการฝึกอบรมในช่วงที่ผ่านมา 

2. ผลการประเมินตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการประชุม/อบรม/สัมมนา ดังนี้ 

ประเด็นความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  

ระดับความคิดเห็น 
สรุประดับคุณภาพ 

ด้านเนื้อหา/หลักสูตร  
1. ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การประชุม/อบรม/สัมมนา 2.25 น้อย 
2. ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การประชุม/อบรม/สัมมนา 4.08 ดี 
3. ความรู้ ความเข้าใจที่น าเสนอแต่ละหัวข้อ 4.06 ดี 
4. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนา 4.53 ดีมาก 
ด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้  
1. การถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน 4.36 ดี 
2. การสร้างบรรยากาศในการประชุม/อบรม/สัมมนา 4.53 ดีมาก 
3. ความครบถ้วนของเนื้อหาในการประชุม/อบรม/สัมมนา 4.42 ดี 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาแสดง
ความคิดเห็น 

4.50 ดี 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [40] 

 

การจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

               
  

อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

    
 

อบรมปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ สาระเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

    
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย  

ระดับความคิดเห็น 
สรุประดับคุณภาพ 

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.44 ดี 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร  
1. สถานที่และสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสม 4.25 ดี 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 4.11 ดี 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.25 ดี 
4. อาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ มีความเหมาะสม 4.06 ดี 
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดประชุม/อบรม/สัมมนา  
1. การบริการ/การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.44 ดี 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.44 ดี 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [41] 

19. โครงการ PBN 1 Show and Share 2019 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  
1. สถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน จ านวน ๑๔ กลุ่ม

โรงเรียน เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่าง ทั้ง
ด้านวิชาการและด้านอาชีพ 

2. มีผู้บริหารโรงเรียน/ผู้แทนสถานศึกษา ร่วมน าเสนอผลงานรายบุคคล โดยมีคณะกรรมการ
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เป็น
คณะกรรมการประเมิน โดยแบ่งกลุ่ม จ านวน 6 กลุ่ม เพื่อค้นหาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของผู้บริหาร
สถานศึกษา   

เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรที่เข้าร่วมชมนิทรรศการและน าเสนอผลงานได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น 
 

     
 

       
 

          
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [42] 

20. โครงการการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับข้าราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ได้รับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จ านวน 641 คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ได้รับความรู้และรับทราบถึงการเสียสละของบูรพกษัตริย์ และการท าคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไทย
อย่างมากมายของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงรัชสมัยปัจจุบัน รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับ “จิตอาสา” 
ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลปัจจุบัน ท าให้เกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

      
 

      
 

     
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [43] 

21. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปรมิาณ 
1. อบรมปฏิบัติการและพัฒนาความรูค้รูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ้าน นักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย รุ่นที่ 1 - 8  จ านวน 93 แห่ง และรุ่น 9 เข้าโครงการ ปี 2562 จ านวน 35 แห่ง  จ านวน 256 คน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ ตามมาตรฐานโครงการฯ สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
จ านวน 128  แห่ง  มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย          

3. ครูปฐมวัย ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย  จ านวน 128 แห่ง รวมผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย            

4. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
128 แห่ง พัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย        

5. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
จ านวน 128 แห่ง ได้รับการนิเทศติดตามโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยตามเป้าหมายโครงการ 

6. การอบรมปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐานด้วยระบบทางไกลโรงเรียน รุ่นที่ 9 และทดแทนให้โรงเรียนใน 
โครงการ 

   6.1 จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการอบรมขั้นพ้ืนฐานทางไกล     
         - โรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 9            จ านวน  35  โรงเรียน     
         - โรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 1-8     จ านวน  56  โรงเรียน 
  ทดแทนเกษียณ,ลาออก,ย้าย และบรรจุใหม่    
   6.2 จ านวนครูที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด  110  คน  
         - ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 9     จ านวน  40  คน                                 
         - ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 1-8  จ านวน  70  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รับการอบรม พัฒนา และได้รับนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย          

2. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย  
3. ในการอบรมปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐานด้วยระบบทางไกลโรงเรียน รุ่นที่ 9 และทดแทน ให้โรงเรียนใน

โครงการ รุ่นที่ 1-8  ทดแทนเกษียณ,ลาออก,ย้าย และบรรจุใหม่ ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจ ในการอบรม
ในระดับมากมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการใช้สื่ออุปกรณ์ทดลอง  เข้าใจแนวทางการจัดการ เรียนรู้
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(Pedagogy), การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการส าเร็จและสืบเสาะ 
(Inquiry) เรื่อง อากาศ  การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการส าเร็จและสืบเสาะ(Inquiry) เรื่อง น้ า, การท า 
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  และการประเมิน 
โครงงานเพ่ือขอรับตราพระราชทานฯ 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [44] 

                             
 

                                              
 
22. โครงการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล                 
      (Computing Science) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

(Computing Science)  ชั้นประถมศึกษา วันที่ 15-16 สิงหาคม  2562   จ านวนผู้ผ่านการอบรม  71  คน 
ระดับความพึงพอใจในการอบรมคิดเป็นร้อยละ 84.2  

 

                    
 

                        
 

2. อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(Computing Science) ชั้นมัธยมศึกษา วันที่  22-23 สิงหาคม  2562 จ านวนผู้ผ่านการอบรม  57  คน ระดับ
ความพึงพอใจในการอบรมคิดเป็นร้อยละ 87.8  

                  

                          



 
รายงานผลการด าเนินงาน [45] 

  เชิงคุณภาพ 
1. ครมูีคู่มือ/สื่อการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

(Computing Science) 
2. ครูมีความรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มีความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบตามจินตนาการ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ 
(Computing Science) 

 

                 
 

23. โครงการการประชุมเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู  
     และบุคลากรทางการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 145 คน ได้รับการ

ประชุมเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาดุลยภาพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา    

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เข้ารับการประชุม ได้รับความรู้

ในการสร้างศักยภาพ พัฒนา ดุลยภาพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความภาคภูมิใจในตนเอง  
    

           
 
24. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน 52 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เข้ารับการอบรม สามารถ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในภารกิจงานในหน้าที่เพ่ือวางแผนการควบคุมให้ความเสี่ยงลดลง หรือไม่ให้มีความเสี่ยง 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [46] 

2. บุคลากรผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในสามารถจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่างมีประสิทธิภาพและจัดส่งรายงานได้ทัน
ตามก าหนดระยะเวลา 

 

           

                            
 
25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
     ประจ าปี 2562 

เชิงปริมาณ 
ธุรการโรงเรียน จ านวน 131 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน      

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 
เชิงคุณภาพ 
ธุรการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนเอง เข้าใจการปฏิบัติงาน 

ด้านงานสารบัญ งานพัสดุรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง งานข้อมูลสารสนเทศ โปรแกรมการบริหารจัดการที่เก่ียวข้อง 
และมีความรู้ในการจัดท านวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของตนเอง 
 

        
 

                    
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [47] 

26. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาครูแกนน า ภาษาอังกฤษใน 
     ระดับภูมิภาค Boot Camp เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ 
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)    

ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 100 คน ระยะเวลา 2 วัน   
2. มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดที่ผ่านการอบรม Boot Camp ระดับเขตพ้ืนที่ ได้รับการนิเทศ 

จ านวน 20 คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมและได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากศึกษานิเทศก์ มี

ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน  
 

       

             

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [48] 

27. โครงการท าบุญเดือนเกิด 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 80 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. มีข้อมูลวันเดือนปีเกิดของบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครบทุกคน 
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีส่วนร่วม

ในการด าเนินกิจกรรมท าบุญเดือนเกิดท าให้มีความรัก ความสามัคคีเกิดข้ึนในองค์กร มีใจรักในพระพุทธศาสนา 
 

  

        
 
28. โครงการขยายผลการด าเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 
     ตามกระบวนการงานคู่มือส าหรับประชาชนระดับสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรครูเข้ารับการอบรม จ านวน 138 คน 
2. บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม จ านวน 5 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนติดตั้งโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการครบ

ทุกโรงเรียน 
2. ครูที่เข้ารับการอบรมใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ส าหรับการบริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [49] 

29. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
     รูปแบบ (NEW DLTV) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) ที่ช ารุด จ านวน 10 โรงเรียน งบประมาณท้ังสิ้น 79,998 บาท    
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLTV/DLIT สู่การ สร้าง

นวัตกรรมในชั้นเรียน  พบปัญหาว่ายังมีครูที่ไม่มี ความถนัดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLTV/DLIT  จึงได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
              1) จัดท าหลักสูตรและคู่มือการอบรม 
              2)  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLTV/DLIT  สู่การสร้าง
นวัตกรรมในชั้นเรียนให้ครูผู้สอนที่ไม่มีความถนัด  131 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 131 คน 
 เชิงคุณภาพ    

นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (Distance Learning Television) ในโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา  2562  ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ซึ่งมีประเด็นการติดตามการ จัดการ
เรยีนรู้โดยใช้สื่อ DLIT/DLTV  มีผลดังนี้ 

   1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLIT ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน ๖๔ 
โรงเรียน มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

        1) ทุกโรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์ ICT พบปัญหา บางโรงเรียนระบบอินเทอร์เน็ต ไม่
เสถียร 

        2) โรงเรียนส าเนาสื่อ DLIT แบบ Offline ไปแล้ว พบปัญหา ไม่ได้น าลงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
ครูผู้สอนแต่ละห้องเรียน  
                  3) โรงเรียนไม่ส าเนาสื่อ DLIT แบบ Offline ไปใช้เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตเสถียร                         
                  4) ครูใช้ DLIT บูรณาการจัดการเรียนรู้ พบปัญหา ขาดการบันทึกในแผนจัดการ  
เรียนรู้ 
 
             2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562  เหลือจ านวน 67 โรงเรียน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
                  1) ทุกโรงเรียนติดตั้งจอทีวี ตามมาตรฐานของ สพฐ. สูงจากพ้ืน 1.20 – 1.50 เมตร 
                  2) ทุกโรงเรียนมีทีวีรับสัญญาณภาพ เสียง ชัดเจน พบปัญหา 
                  3) ครูเปิดระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบไม่เป็น 
                  4) การจัดห้องเรียน มี 2 ลักษณะ จัดแยกห้อง และจัดไว้ในห้องเดียวกัน มีจอทีวี  2 จอ และมี
ฉากกั้นระหว่างชั้นเรียน พบปัญหาเสียงดังรบกวนกัน 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [50] 

กลยุทธ์ที ่3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
              ลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 
30. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. การรับนักเรียน 
   1.1 ด าเนินการจัดท าประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
   1.2 ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปี

การศึกษา 2563  
   1.3 ประกาศมาตรการป้องกัน ป้องปราม การทุจริต เพ่ือให้เกิดความโป่งใสในการรับนักเรียน ปี

การศึกษา 2562   
   1.4 พิจารณาเห็นชอบแผนการรับนักเรียนอนุบาล (อายุ 3 ปีบริบูรณ์) เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

2. การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  
   2.1 ด าเนินการขอข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี  พ.ศ. 2554 จากที่ว่าการอ าเภอเมือง  

อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโป่ง เทศบาลเมือง และเทศบาลที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง  
   2.2 ให้สถานศึกษาทุกแห่งน าข้อมูลไปส ารวจ ติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน แยกรายต าบล 

และรายโรงเรียน  
   2.3 รวบรวมข้อมูล ประมวลผลการส ารวจ    
   2.4 รายงานผลการจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน   
3. การออกติดตามเด็กเสี่ยงที่จะออกกลางคัน  
   ด าเนินการออกติดตามนักเรียนมีแนวโน้มออกกลางคัน  จ านวน 12 โรงเรียน  39  คน  ระหว่าง

วันที่  12 -  14  มีนาคม  2562  และ 19 – 20 มีนาคม  2562  ผลการติดตาม  ดังนี้  
 1) โรงเรียนห้วยผักไล  จ านวน 8 คน   
 2) โรงเรียนบ้านป่าแดง จ านวน 3 คน   
 3) โรงเรียนบ้านนางั่ว  จ านวน 2 คน 
 4) โรงเรียนบ้านซับขลุง  จ านวน 1 คน 
 5) โรงเรียนบ้าน กม.28  จ านวน 12 คน 
 6) โรงเรียนอนุบาลชนแดน จ านวน 9 คน 
 7) โรงเรียนบ้านน้ าอ้อมประชาสรรค์  จ านวน 1 คน 
 8) โรงเรียนบ้านดงลึก จ านวน 1 คน  
 9) โรงเรียนบ้านยางลาด จ านวน 1 คน   
 10) โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ จ านวน 8 คน  
 11) โรงเรียนบ้านปากน้ า จ านวน 6 คน  
 12) โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง จ านวน 7 คน 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [51] 

 เชิงคุณภาพ 
ปัญหาที่พบเกิดจาก 

 1. ปัญหาครอบครัว 
 2. เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงติดบุหรี่ 
 ผลการติดตาม  

ได้ติดตามกลับมาเรียนครบทุกคน เข้าเรียนในโรงเรียนเดิม 3 คน เข้าเรียน กศน. 2 คน และช่วยเหลือ
ให้ทุนการศึกษา เฝ้าระวังตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

31. โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

  นักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด  ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.2  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  ผู้บริหาร   
ครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,132 คน   
 เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนชั้น ม.3  ตัวแทนผู้ปกครอง  เจ้าหน้าที่ ครูแนะแนว  ผู้บริหารโรงเรียน ที่เข้ารับฟัง       
การแนะแนว ให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจเป็นอย่างดีในกิจกรรมการแนะแนว ไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ  
ในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ  จากวิทยากรบรรยาย  และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ
ด้านการศึกษาต่อสายอาชีพ จาก 6 สถาบัน ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
          2. ผู้ที่ได้รับฟังการแนะแนว สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพได้ตรงตามความถนัดของตนเองมีความรู้
ในโลกกว้างทางอาชีพมากยิ่งขึ้น  มีทัศนคติที่ดีในการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ ท าให้นักเรียนต่อสายอาชีพ ร้อย
ละ 60.96  
 3. นักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนที่สนใจเข้ารับฟังการแนะแนว ท าให้ได้รับความรู้ในการศึกษาต่อ   
สายอาชีพ มีข้อมูลเตรียมวางแผนศึกษาต่อได้ทันเวลาและสามารถไปแนะน าความรู้ให้แก่รุ่นน้องได้ 

               
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [52] 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีแนวคิดการด าเนินงานเรื่องโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท า ซึ่งมี MCPR MODEL น าเสนอเป็น Best Practice ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับภาค 

  

 
 

32. โครงการการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 นักเรียนที่เข้าฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มี

ความรู้ ความเข้าใจโทษและพิษภัยของยาเสพติด และสามารถเป็นนักเรียนแกนน า มีนักเรียนแกนน าชั้น
มัธยมศึกษาต้อนต้น นักเรียนโรงเรียนละ 8 คน รวม 360 คน 

2. ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” นักเรียนที่เข้าค่าย
ทักษะชีวิตเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตได้ จ านวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับจราจร ฝึกให้กล้าแสดงออกให้มี

ความเป็นผู้น า โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายการท างาน ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา ท าให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน  

2. นักเรียนได้รับการพัฒนา เกิดการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ลดปัญหา
สังคมและปัญหายาเสพติด 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [53] 

       
 

       
 

33. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ

ประเมินผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระหว่างวันที่ 10-20 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีผลการ
ประเมินการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 22 โรงเรียน ดังนี้ 

ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ระดับดีเด่น จ านวน 4 โรงเรียน 
ระดับดีมาก จ านวน 13 โรงเรียน 
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
ระดับดีเด่น จ านวน 2 โรงเรียน 
ระดับดีมาก จ านวน 3 โรงเรียน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวด
คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2562    
เมื่อวันที่ 18-25 มิถุนายน 2562 ณ สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 อ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน และอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถานศึกษาประกวดคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2562 จ านวน 12 
โรงเรียน ซึ่งมีผลการประกวดคัดเลือก ดังนี้ 
  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
  เกียรติบัตรระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
      โรงเรียนบ้านหนองตาด 
      โรงเรียนบ้านกกจั่น 
  เกียรติบัตรระดับเงิน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ าลัด 
      โรงเรียนบ้านห้วยแหน 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [54] 

  ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
  เกียรติบัตรระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านระวิง 
      โรงเรียนบ้านสะเดียง 
      โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
      โรงเรียนบ้านดงขุย 
  เกียรติบัตรระดับเงิน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกยาว 
      โรงเรียนบ้านวังศาล 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับการพิทักษ์คุ้มครองดูแล และนักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต สามารถปรับตัวให้อยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาทางสังคม ปัญหายาเสพติด และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

      
 

34. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. การประเมินสถานศึกษา ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 จ านวน 18 แห่ง 
   1) ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   2) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจ าปี 2562 จ านวน 17 แห่ง 
   1) โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
   2) ผู้เรียนรู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
จากการนิเทศ ติดตาม นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ลดปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติด  ท าให้
ลดปัญหาเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา เช่น หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ออกกลางคัน ฯลฯ 

       



 
รายงานผลการด าเนินงาน [55] 

กลยุทธ์ที ่4 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้น 
              การมีส่วนร่วม 
35. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 32 
โครงการ ดังนี้ 

   1) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 17 โครงการ 
   2) กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 1 โครงการ 
   3) กลุ่มอ านวยการ จ านวน 3 โครงการ 
   4) กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 1 โครงการ 
   5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 4 โครงการ 
   6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 โครงการ 
   7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 3 โครงการ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ

ศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์   
เขต 1 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จ านวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งได้พิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

   1) กรอบแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   2) ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

และ 5 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3) วิเคราะห์โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   4) พิจารณากลั่นกรองโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   5) ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบาย/โครงการ/กิจกรรม 
   6) ติดตามโครงการและปฏิทินการด าเนินงานผ่านระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

(Tracing Project Action Plan System) 
   7) ขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
   8) ขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   9) ขับเคลื่อนตัวชี้วัดการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   10) ขับเคลื่อนการติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 
   11) ขับเคลื่อนการติดตามการด าเนินงานตามโนบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [56] 

   13) ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และสามารถแก้ปัญหาผลการบริหารจัด
การศึกษามาพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สามารถก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อน
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชีว้ัด ประเด็นการติดตาม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผ่านคณะกรรมการ
ศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ซึ่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
สามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

    
 

      

      
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [57] 

36. โครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมต่อต้านการทุจริต และระบบบริหารจัดการภายในองค์กร 
     อย่างมีธรรมาภิบาล 
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม

ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
   1) ประกาศเจตนารมณ์บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก าหนดนโยบายคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน 
   2) ประชุมสร้างจิตส านึกท่ีตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตให้ด ารงตน

อย่างมีศักดิ์และศรีและมีเกียรติภูมิ 
   3) ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวมในการด าเนินงาน 
   4) ประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
   5) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1  
   6) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตแนวสร้างสรรค์เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 

และกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต (ป้ายสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  
พลาสวูด Plaswood) 

2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคนมีจิตส านึกตระหนักรู้
ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต และด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ 

3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคนมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าใจแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพิ่มขึ้นถึง 9.47 คะแนน 

 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
ปีงบประมาณ คะแนน เพิ่มข้ึน (คะแนน) ลดลง (คะแนน) 

2558 80.41   
2559 84.04 3.9  
2560 85.11 1.07  
2561 81.65  3.46 
2562 91.12 9.47  

 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [58] 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีวัฒนธรรม และค่านิยมการต่อต้าน
การทุจริต บุคลากรมีจิตส านึกตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตและด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและ
มีเกียรติภูมิเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
สามารถยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

                 
 

   
 

37. โครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงาน 
     เขตพื้นที่การศึกษาและการจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนเขตสุจริตในระดับสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 141 โรงเรียน 
มีเว็บไซต์เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 2. บุคลากรครูเข้ารับการอบรมการจัดท าเว็บไซต์และการจัดท าฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต 
จ านวน 140 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนมีเว็บไซต์และฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
 2. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมเว็บไซต์ เพื่อ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3. เว็บไซต์โรงเรียนมีข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [59] 

38. โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็งให้กับผู้บริหารหรือครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จ านวน 138 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็งผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ระบบการประกันคุณภาพภายในจากการประเนอยู่ในระดับมาก และมีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษาทุกแห่ง ดังนี้ 
 1) ระดับปฐมวัยมีคุณภาพระดับดี ร้อยละ 46.67 และคุณภาพระดับดีเลิศ ร้อยละ 32.62 (โรงเรียนที่
เปิดสอนระดับปฐมวัย จ านวน 135 แห่ง) 
 2) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพระดับดี ร้อยละ 63.12 และคุณภาพระดับดีเลิศ ร้อยละ 32.62 
(โรงเรียน จ านวน 138 แห่ง) 

39. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบเรียนรวม 
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 0 - 120 

คน  จ านวน 84 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 59.57  ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 141 แห่ง  ได้ด าเนินการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของพื้นที่  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คนลงมา
และไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการบริหาร
จัดการโดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนที่มีศักยภาพและอยู่ใกล้เคียงรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก  บริหารจัดการแบบเรียนรวน จ านวน 10 โรงเรียน  พร้อมกันนี้ได้ด าเนินการ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 5 แห่ง  เนื่องจากจ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาได้  ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการก ากับติดตาม
ผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบเรียนรวมโดยการจัดให้มีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบเรียนรวมในปีการศึกษา 2562  มีโรงเรียนที่เก่ียวข้องได้แก่ โรงเรียนหลัก 8 
โรงเรียน โรงเรียนที่ไปเรียนรวม 9 โรงเรียน  โรงเรียนหลักท่ีดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา 3 
โรงเรียน  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยีในการบริหารจัดการที่เข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แก่  ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน  โรงเรียนหลัก  และครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน 
โรงเรียนที่ไปเรียนรวม  รวมจ านวน 100 คน พร้อมกันนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1  ด าเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563  จ านวน 7 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านพล า  
โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง  โรงเรียนบ้านหนองแหวน  โรงเรียนบ้านโคกส าราญ  โรงเรียนบ้านซับสีทอง  โรงเรียน
บ้านเนินสว่าง และโรงเรียนบ้านโคกสูง 

เชิงคุณภาพ 
จัดการประชุมสัมมนาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ระยะเวลา 1 วัน มี

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 114 คน  ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนหลักในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน  และ



 
รายงานผลการด าเนินงาน [60] 

แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ  แจ้งปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
ตลอดจนสิ่งที่ต้องการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปรับปรุง แก้ไข ดังนี้ 

ข้อดี 
1) นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  นักเรียนมีผลการ

เรียนดีขึ้น 
2) นักเรียนได้มีโอกาสเรียนกับครูที่จบตรงตามวิชาเอก 
3) นักเรยีนได้เรียนตามระดับชั้นของตนเอง ไม่ต้องเรียนรวมกับชั้นอื่น 
4) นักเรียนได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่  มีเพ่ือนร่วมชั้นมากข้ึน  สามารถร่วมท ากิจกรรมกลุ่ม เล่นกีฬา

ได้อย่างหลากหลาย 
5) นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านสื่อ เทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อมเพ่ือแสวงหา

ความรู้ได้ 
6) นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่หลากหลาย มีคุณภาพโภชนาการที่ดี 
7) โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน แบ่งเบาภาระการสอนและภาระงานน้อยลง 
8) โรงเรียนมีครูครบชั้น  ครบทุกวิชา  สอนตรงตามวิชาเอกท่ีถนัด 
9) โรงเรียนได้รับงบประมาณและมีการใช้งบประมาณที่บูรณาการสามารถบริหารงบประมาณได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
10) โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์การเรียนการสอน มีความพร้อมมากขึ้น 
11) มีการน าสื่อของโรงเรียนที่เรียนรวมและโรงเรียนหลักมาใช้ร่วมกันท าให้เกิดการจัดการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้มากข้ึน 
12) การเดินทางที่สะดวกขึ้น  เนื่องจากมีรถรับ-ส่งนักเรียน  และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เนื่องจากโรงเรียนได้รับงบประมาณค่าพาหนะในการเรียนรวม 
ปัญหา อุปสรรค 
1) นักเรียนต้องมีการปรับตัวกับเพ่ือนใหม่ ครูผู้สอน แนวทางการจัดการเรียนการสอน  สถานที่ การ

เดินทาง 
2) นักเรียนที่มาเรียนรวมต้องได้รับการปรับพื้นฐานการเรียนให้มีความพร้อมเท่ากัน 
3) นักเรียนที่บ้านไกลต้องตื่นเช้า/กลับบ้านช้ากว่าเดิม เพ่ือให้ทันรถที่มารับ-ส่งนักเรียน 
4) นักเรียนไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหลัก 
5) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้หนังสือเรียนที่ไม่เหมือนกันท าให้ต้องปรับพ้ืนฐานความรู้ให้นักเรียน

ที่มาเรียนรวม 
6) ผู้ปกครองมีความเป็นห่วงลูกหลานเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียน 
7) นักเรียนที่เดินทางไปเรียนรวมไปถึงโรงเรียนล่าช้า เนื่องจากบ้านนักเรียนอาจอยู่ไกลจากโรงเรียน

หลัก  หรืออาจตื่นไม่ทันรถรับ-ส่งนักเรียนท าให้นักเรียนขาดเรียน 
8) โรงเรียนที่ไปเรียนรวมที่โรงเรียนหลักแล้ว บางแห่งยังมีครูไม่ครบวิชาเอก 
9) การรายงานข้อมูล การจัดท าเอกสารชั้นเรียน การบริหารจัดการโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ยังต้อง

ด าเนินการอยู่ เนื่องจากโรงเรียนที่ไปเรียนรวมยังมีสถานะเป็นโรงเรียนอยู่ 
10) ค่าพาหนะเรียนรวมของโรงเรียนบางแห่งได้รับน้อยเนื่องจากจ านวนนักเรียนที่ไปเรียนรวมน้อย ไม่

เพียงต่อส าหรับการจ่ายให้ผู้รับจ้างรับส่งนักเรียนถึงบ้าน ผู้ปกครองต้องรับภาระในการจ่ายค่า
พาหนะเพ่ิมเติม 
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11) โรงเรียนหลักบางแห่งไม่มีความพร้อม ไม่เพียงพอในการรองรับนักเรียนที่ไปเรียนรวม เช่น ห้องน้ า 
ห้องส้วม ห้องเรียน โรงอาหาร  อาคารสถานที่ไม่สะอาด 

12) โรงเรียนที่ไปเรียนรวมถูกท้ิงร้าง  บางแห่งขาดการดูแลท าให้เกิดความรกร้าง 
สิ่งที่ต้องการใหส้ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการ 
1) วางแผนก าหนดแนวทางมาตรการการยุบรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรการในการบริหาร

อัตราก าลังให้ชัดเจน 
2) จัดท าคู่มือ แนวทางการเบิกจ่ายค่าพาหนะให้ชัดเจน 
3) เพ่ิมเติมค่าพาหนะเรียนรวมให้มากข้ึน 
4) จัดท าแนวปฏิบัติ แนวทางการด าเนินการ ในการจัดท าเอกสารต่างๆ ส าหรับโรงเรียนหลัก 

โรงเรียนที่ไปเรียนรวม  เรื่องใดควรหลอมรวมข้อมูล  เรื่องใดควรด าเนินการแบบเอกเทศ 
5) ควรสนับสนุนสื่อการสอนเพ่ิมเติม เช่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
6) จัดสรรครู ครูอัตราจ้าง ทดแทนอัตราที่เกษียณโดยเร่งด่วน 
7) จัดสรรครูให้ครบตรงตามวิชาเอก วิชาหลัก ครบชั้นเรียน 
8) เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเพิ่มศักยภาพการจัดการสอนของครูผู้สอน 
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนขนาดเล็ก 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 59.57 จากโรงเรียนทั้งหมด 

141 โรงเรียนบริหารจัดการโดยการน านักเรียนไปเรียนรวม จ านวน 10 โรงเรียน บริหารจัดการโดยการเลิก
สถานศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ โรงเรียนล าป่าสักมูล 
โรงเรียนบ้านหลุง  โรงเรียนบา้นทุ่งแค และโรงเรียนบ้านนา และประกาศเลิกสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 
จ านวน 7 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านพล า โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง โรงเรียนบ้านหนองแหวน โรงเรียนบ้าน
ซับสีทอง โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านเนินสว่าง โรงเรยีนบ้านโคกส าราญ 
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40. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แผนการนิเทศ ปฏิทินและ 

เครื่องมือการนิเทศ 
2. ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2562 ได้นิเทศติดตามแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

โรงเรียนในสังกัดได้ครบ 100% ตาม และนิเทศติดตาม จ านวน 2 ครั้ง โดยจ าแนกเป็น 
   2.1 นิเทศติดตาม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2562  
   2.2 การนิเทศตามพ้ืนที่ ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2562  สามารถด าเนินการนิเทศ

ติดตามได้ 100% 
เชิงคุณภาพ 
1. ในด้านการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ผู้นิเทศได้สภาพปัญหาในการจัดท าและใช้หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจะได้ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือในการ
ด าเนินงานต่อไป 

2. ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้รับความรู้  
ความเข้าใจ และครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นแบบ Active Learning รวบรวมสภาพปัจจุบันและปัญหา เพ่ือหาแนวทางในการ
ส่งเสริมต่อไป 

3. ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและ
ผู้รับผิดชอบ และมีกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์แตกต่างไปตามสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
ตัวอย่างกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่  การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ  การสอน
เสริมรายบุคคล/รายกลุ่ม สอนโดยใช้โปรแกรม ZAPPA  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ค่ายรักการอ่าน 

4. ด้านการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้  โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
ออก เขียนได้ และจัดกิจกรรมตามบริบททุกโรงเรียน 

5. การประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มี SAR  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

6. การนิเทศภายใน  โรงเรียนมีแผน /โครงการนิเทศภายใน  มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน โรงเรียน
ก าลังพัฒนาระบบการนิเทศภายในตามบริบทของโรงเรียน มีโครงการ ปฏิทินการด าเนินงาน เครื่องมือนิเทศ 
และผู้บริหารโรงเรียนและทีมนิเทศภายในได้เข้าเยี่ยมนิเทศห้องเรียน ครบ 100 %        

7. ในด้านการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

8. ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้บริหารโรงเรียนและครูได้รับความรู้  
ความเข้าใจ และครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ทางไกลโดย
ใช้ DLTV ครูได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning หลากหลาย 
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9. ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและ
ผู้รับผิดชอบ ละมีกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์แตกต่างไปตามสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 
ตัวอย่างกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่  การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ  การสอน
เสริมรายบุคคล/รายกลุ่ม  สอนโดยใช้โปรแกรม ZAPPA  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

10. ด้านการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการและกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน
ออก เขียนได้ ทุกโรงเรียน 

11. การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยได้ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา  ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน 
จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายใน มีการตรวจสอบตามมาตรฐาน และมีการจัดท า SAR ทุกแห่งและ
โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 

12. การนิเทศภายใน  โรงเรียนมีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน มีข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน โรงเรียนได้พัฒนาระบบการนิเทศภายในตามบริบทของโรงเรียน มีโครงการ มีค าสั่ง
มอบหมายภารกิจชัดเจน มีปฏิทินการด าเนินงาน มีเครื่องมือนิเทศ  ผู้บริหารโรงเรียนและทีมนิเทศภายในได้
เข้าเยี่ยมนิเทศห้องเรียน ครบ 100 % มีบันทึกการนิเทศภายในประจ าห้องเรียน  
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการ
รายงานการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Monitoring Evaluation and 
Report on the Basic Education System : MERS) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ติดตามและ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2 ผลการรายงานการ
ติดตามนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เขตตรวจราชการที่ 17) โดยสรุปผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตาม
ความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

1. สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด จ านวน 141 แห่ง  
   (เรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 10 แห่ง) 
2. สถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

1. สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด จ านวน 141 แห่ง 
(เรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 10 แห่ง) 

2. สถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ร้อยละ 100 ของสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 141 แห่ง 
   (เรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 10 แห่ง) 
2. จ านวนสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานครอบคลุม

ทั้งการปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 
141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [65] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรม 
ราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 141 แห่ง 
2. สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน 
141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สถานศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

4. สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนด จ านวน 
141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิด
เลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 

1. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2561 ที่
เข้ารับการประเมินการอ่านและการเขียนของ 
สวก. .สพฐ  ทุกระดับชั้น (ป.1 – ป.6) ตามท่ี
รายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ของ สตผ. 
สพฐ.  (ครั้งที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วันที่ 31 
มกราคม 2562 จ านวน 20,369 คน มีผลการ
ประเมินค่าเฉลี่ยทั้งหมดเป็นร้อยละ 99.06 

2. ผู้เรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ปีการศึกษา 2561 ที่
เข้ารับการประเมิน จ านวน 12,815 คน มีผลการ
ประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ
พอใช้ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.28 

3. ผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไป
ตามเกณฑ์ที ่สพฐ. ก าหนด จ านวน  16,856 คน  
คิดเป็นร้อยละ.  86.26 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน ในสังกัด สพป.ที่จบหลักสูตรระดับชั้น ป.6
จ านวน 2,304 คน และ จบหลักสูตรระดับชั้น ม.3  
จ านวน 900 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,204 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2562) ผ่านการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 3,204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ดังนี้ 
1. นักเรียนในสังกัด สพป.ที่จบหลักสูตร ระดับชั้น  

ป.6 และ ม.3  มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ระดับผ่าน จ านวน 335 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.46 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [66] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
2. นักเรียนในสังกัด สพป.ที่จบหลักสูตร ระดับชั้น  

ป.6 และ ม.3  มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ระดับดี จ านวน 1,445 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.10 

3. นักเรียน ในสังกัด สพป.ที่จบหลักสูตร ระดับชั้น 
ป.6 และ ม.3  มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ระดับดีเยี่ยม จ านวน 1,424 
คน  คิดเป็นร้อยละ 44.44 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 

จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
2,845 คน  ผ่านการประเมิน 2,845 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 

จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) 2,845 คน  ผ่านการประเมิน 2,845 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 

จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) 2,845 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

10. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่ระดับขั้น
พ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA  

ยังไม่มีเครื่องมือในการประเมิน 

11. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมิน
ทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

ยังไม่มีเครื่องมือในการประเมิน 

12. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ป.1-ม.6) ใน
สังกัด ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562   ทั้งหมดจ านวน 15,909 คน เข้ารับ
การประเมิน 15,867 คน และผ่านเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับ
ดีขึ้นไป จ านวน 11,901 คน คิดเป็นร้อยละ 75 

13. ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ตามวัย 
 
 
 

ยังไม่ได้ประเมิน 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [67] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 141  แห่ง  
   1.1 สถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้าน Digital 
Literacy จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 

   1.2 สถานศึกษาท่ีจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับทักษะ Digital Literacy จ านวน 
141  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100  

2. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3 ในสังกัด ทั้งหมด 
จ านวน 15,975 คน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 
2562) 

   2.1 นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital 
Literacy จ านวน 15,975 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  

   2.2 นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ จ านวน 15,975 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะใน
การห้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

1. นักเรียนในสังกัด จ านวน 19,542 คน (ข้อมูล ณ 
10 มิ.ย.62) 

2. นักเรียนที่ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จ านวน 
19,542 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 141 แห่ง 
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  

3. สถานศึกษาที่มีหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 
(Active Learning)  จ านวน 141 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100  

17. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด จ านวน 141 แห่ง มีการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา 
จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [68] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
18. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามี Digital Device 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง ได้รับจัดสรร
อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ครบทุก
โรงเรียน 
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับจัดสรรอุปกรณ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครบทุกโรงเรียน 
3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับจัดสรร
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียน 

19. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

1. สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง จัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
2. สถานศึกษาที่มีครูครบชั้น ไม่ได้จัดการเรียนการ
สอนผ่าน  
Digital Platform จัดการเรียนการสอนแบบครูเป็น
ศูนย์กลาง 
4. ครูผู้สอนขาดทักษะ กระบวนการในการจัดการ
เรียนการสอนผ่าน Digital Platform 
5. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่มีความรู้ 
ทักษะในการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

1. สถานศึกษาขนาดเล็กทุกแห่ง จัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) เพียงอย่างเดียว ไม่ได้มีการพัฒนาผ่าน 
Digital Platform จากระบบอ่ืน 
2.  สถานศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีครู่ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองผ่าน Digital Platform 

21. ร้อยละ 80 ของครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
และ Digital Platform ในการจัดการเรียนรู้ 

1. ครูในสถานศึกษาไม่มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และ 
Digital Platform ในการจัดการเรียนรู้ 
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ ในสถานศึกษาไม่เพียงพอ
ส าหรับครูในการศึกษาหาความรู้ 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [69] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
22. ร้อยละ 5 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มีจ านวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าทอสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 2,009 คน 
ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาดังนี้ 
ภาษาไทย จ านวน 1,266 คน คิดเป็นร้อยละ 63.01 
ภาษาอังกฤษ จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 14.78 
คณิตศาสตร์ จ านวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 20.35 
วิทยาศาสตร์ จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 

23. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้น   
ป.1 – 3 อ่านออก เขียนได้ ทุกคน 

นักเรียนปกติ ชั้น ป.1-3  จ านวน 5,934 คน อ่าน
ออก เขียนได้จ านวน 5,889 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.24 

24. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้น   
ป.4 – 6 อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 

นักเรียนปกติ ชั้น ป.4-6 จ านวน 6,037 คน อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง จ านวน 5,960 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.72 

25. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผล
การทดสอบ NT ชั้น ป.3 ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด 
146 แห่ง ไม่มีนักเรียนชั้น ป.3 จ านวน 3 แห่ง 
สถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น 
ป.3 ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวน 85 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.44 

26. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผล
การทดสอบ NT ชั้น ป.3 เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาในสังกัด ที่มี
ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 จ านวน 78 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
54.54 

27. ร้อยละ 50 สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงขึ้น 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด 
ทั้งหมด 91 แห่ง มีสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงขึ้น จ านวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.83 

28. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผล
การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
146 แห่ง ไม่มีนักเรียนชั้น ป.6 จ านวน 1 แห่ง 
สถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET 
ชั้น ป.6 ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จ านวน 24 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.55 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [70] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
29. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีมีค่าเฉลี่ยรวมผล
การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 

ปีการศึกษา 2561 มีสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยรวมผล
การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 3 จ านวน 95 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.51 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
30. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามี
นวัตกรรมทางการบริหาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 
คน ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมทางการบริหาร 
จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

31. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผู้น าทางวิชาการมีส านึกความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 
คน ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการมี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) จ านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

32. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 
คน ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

33. ร้อยละ 100 ของครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีข้าราชการครูในสังกัด จ านวน 1,181 คน 
ข้าราชการครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 1,181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

34. ร้อยละ 100 ของครูมีนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีข้าราชการครูในสังกัด จ านวน 1,181 คน 
ข้าราชการครูมนีวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 1,139 คน คิดเป็นร้อยละ 96.44 

35. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามี
นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 80 คน 
บุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
              ทางการศึกษา 
36. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 141 แห่ง  
(มีโรงเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 10 แห่ง) 

2. สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุม้ครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [71] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
37. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่ ากว่า
ระดับดีมาก 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 141 แห่ง (มี
โรงเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 10 แห่ง)  
2. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน 
ระดับดมีาก จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

38. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 
ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีแฟ้มสะสมผลงาน
และข้อมูลส่วนบุคคล (Portfolio) ข้อมูลวัด
บุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพรายบุคคล และมีการวางแผนเพื่อพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) โดยได้รับการฝึกทักษะอาชีพ
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 894 คน มีความสนใจและเลือกศึกษาต่อ
สายอาชีพจ านวน 545 คน คิดเป็นร้อยละ 60.96 

39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถจัดการเรียนรู้และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 

1. สถานศึกษา ทั้งหมด  45  แห่ง  
2. สถานศึกษาที่มีทั้งการจัดการเรียนรู้และ

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด  45   แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100  

3. สถานศึกษามีการพัฒนาทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้แก่ผู้เรียน โดยใช้แนวทาง
จากคู่มือของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
เรื่อง “แนวทางการเสริมทักษะและสร้างเสริม
ประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน” ตาม
องค์ประกอบในการเสริมทักษะอาชีพ ครบทั้ง 4 
กิจกรรมหลัก 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
40. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

41. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & 
Transparency Assessment) ได้คะแนนประเมิน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & 
Transparency Assessment) ได้คะแนนประเมิน 
ร้อยละ 91.12 ได้ล าดับที่ 34 ของ สพฐ. เพิ่มข้ึนจาก
ปีที่แล้ว ร้อยละ 9.47 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [72] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
42. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบและ
แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ลดลงอย่างน้อย 2 แห่ง 

ในปีการศึกษา 2562  ได้ด าเนินการบบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
1. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเรียนรวม  

จ านวน 10 แห่ง  
2. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเลิก

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 5 แห่ง 

3. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2563 
จ านวน 7 แห่ง 

43. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง อย่างน้อย 2 
แห่ง 

1. ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 146 
แห่ง 

2. ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 141 
แห่ง  

  มีโรงเรียนในสังกัดลดลง 5 แห่ง 
44. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 141 แห่ง 
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ที่สถานศึกษา

น าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา (สามารถ
นับซ้ าได้) 

- DMC        จ านวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
- CCT         จ านวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
- School Mis จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
-  B-Obec   จ านวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
-  M-Obec  จ านวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
-  EMIS       จ านวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
-  e-MES     จ านวน 141 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

45. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาในสังกัดท้ังหมด จ านวน 141 แห่ง มี
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 141 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

46. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออก
ถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 141 แห่ง  
2. สถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม

แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [73] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
47. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 

ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 141 แห่ง 
2. มีผลการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  

(Zero  Waste School) ปี 2562   ดังนี้ 
     ระดับดี         42 โรงเรียน 
     ระดับดีมาก   76  โรงเรียน 
     ระดับดีเยี่ยม  23  โรงเรียน 
รวม 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

49. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Environmental Education Sustainable 
Development : EESD) 

ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
จาก สพฐ. 

50. ร้อยละ 100 ของถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ต่ า
กว่าระดับดี 

1. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
146 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 
ได้รับการติดตามพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 
จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3. สถานศึกษาที่ส่งรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : 
SAR) ในเวลาที่ก าหนด โดยมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 146 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และ
สามารถจ าแนกผลการประเมินได้ดังนี้ 

ระดับยอดเยี่ยม จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.11 
ระดับดีเลิศ  จ านวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.51 
ระดับดี      จ านวน 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.38 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [74] 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
51. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มี
ผลการประเมินภายนอกระดับดีขึ้นไป 

ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการประเมินภายนอก 
แต่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดประชุมเตรียมรับการ
ประเมินภายนอกให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน 131 
แห่ง และมีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 16 แห่ง ขอรับ
การประเมินภายนอก 

 
 
ส่วนที่ 2 ผลการรายงานการติดตามนโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
           (เขตตรวจราชการที่ 17) 
 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1. หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
1.1 STEM/STREM Ed. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 1 มจี านวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education 
ดังนี้ 
1. ครูระดับประถมศึกษา จ านวน 85 คน ได้รับการ
พัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของ 
สสวท. จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 157 คน  
ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
ของ สสวท. จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.14 

1.2 หลักสูตร Waldorf, Montessori, High Scope ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 128 แห่ง มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่จัดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
หลักสูตร Montessori จ านวน 6 แห่ง คิดเป็น      
ร้อยละ 4.68 
หลักสูตร High Scope จ านวน 2 แห่ง คิดเป็น     
ร้อยละ 1.56 

1.3 Brain Based Learning (BBL) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 128 แห่ง มีสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตร Brain 
Based Learning (BBL) จ านวน 16 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 12.5 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [75] 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน 
1.4 Project based Learning (PBL) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 128 แห่ง มีสถานศึกษาท่ีจัดหลักสูตร 
Project based Learning (PBL) จ านวน 16 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 12.5 

1.5 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  132  แห่ง  
1. สถานศึกษาที่มจีัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง Active Learning จ านวน 132 แห่ง     
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. สถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning จ านวน  
50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.87 

1.6 ทักษะการพูด อ่าน เขียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ป.1-ม.3)  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เข้ารับการ
ประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จ านวน 
15,867 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป จ านวน 11,901 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.3 

1.7 การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีครูเข้ารับการทดสอบทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ (CEFR) จ านวน 200 คน ผ่านการ
ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ดังนี้ 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) Below A1 จ านวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A1 จ านวน   
81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A2 จ านวน   
86 คน คิดเป็นร้อยละ 43 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B1 จ านวน   
13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
- ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B2 จ านวน     
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [76] 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน 
1.8 ทักษะการคิดวิเคราะห์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 1 มีนักเรียนปีการศึกษา 2561 จ านวน 20,850 
คน ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 
20,850 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับดีหรือดีเด่น จ านวน 
15,637 คน คิดเป็นร้อยละ 74.99 

1.9 การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่
อาชีพ (EchoVE) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการประเมินผลกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จ านวน 
15,864 คน มีจ านวนนักเรียนผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลทักษะภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป จ านวน 
11,901 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 

2. การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างความเป็นพลเมือง 
(civic education) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 132 แห่ง  
(เรียนรวม 9 แห่ง) มีสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 132 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100  

3. การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 มี
ทั้งหมด จ านวน 141 แห่ง จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
จ านวน 128 แห่ง  ผ่านการประเมินมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายใน จ านวน 128 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 และจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 141 แห่ง ผ่าน   
การประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 
2.1.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 1 มีนักเรียนระดับปฐมวัย จ านวน 1,885 คน 
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น จ านวน 1,885 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [77] 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน 
2.2 โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้ 

     โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 141 โรงเรียน 
เรียนรวมกับโรงเรียนหลัก จ านวน 10 โรงเรียน จึงมี
การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนพร้อมแท็บเล็ต 
เพ่ือสนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา จ านวน 136 
โรงเรียน  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ครบทุกโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ และสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ครูและ
นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้ Digital และใช้ Digital เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานของสัญญาณความเร็วสูง และความพร้อม
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ และเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.1 การเรียนรู้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ได้ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด   
โดยมีการก าหนดเป็นมาตรการ และกิจกรรม ในเรื่อง 
เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการ
เรียนรู้ เข้าไว้ไปในขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1) ส ารวจวิเคราะห์ทักษะด้าน Digital Literacy 
ของครูและผู้เรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง 
 2) จัดท าคู่มือการใช้ Digital Literacy และการ
ป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่เผยแพร่ให้โรงเรียน
น าไปใช้  
   3) ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูที่ไม่มีความถนัดใน
การจัดการเรียนรู้ด้าน Digital Literacy  
   4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital 
Literacy และการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [78] 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน 
2.2.2 DLTV / DLIT / ETV ด้านวัสดุ อุปกรณ์ DLTV ห้องเรียนทางไกล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่   
การปฏิบัติในระดับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีปัญหาครูไม่
ครบชั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล DLTV เพ่ือลดช่องว่าง สร้างโอกาส
ทางการศึกษาและการบริหารจัดการ โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอน DLTV จัดหาโทรทัศน์ จาน
ดาวเทียม กล่องรับสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อครบ
ทุกห้องเรียน 
 2) ประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กทุกโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจ       
ความตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
รวมถึงชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและเป้าหมายย่าง
ชัดเจน 
 3) พัฒนาครูผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล
อุปกรณ์และระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าในในการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์และระบบ
ภายในโรงเรียน สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่
ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ 
 4) แต่งตั้งคณะท างานระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อดูแล
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ในโรงเรียนภายในกลุ่ม ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ตามปกติ 
 5) จัดตั้งกลุ่มไลน์ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
รับแจ้งปัญหาการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 
เพ่ือลงพ้ืนที่ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้งาน
การเรียนรู้ได้โดยเร็ว 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [79] 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน 
2.2.3 การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบ
วิชา 

     1. โดยการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน และลูกจ้างที่ท างานด้านการบริหารจัดการ
เพ่ือลดภาระครู โดยจัดสรรให้กับโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์/ขาดแคลน 
     2. โดยการตัดโอนต าแหน่งอัตราก าลังครูจาก
โรงเรียนที่มีครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดใหม่ในโรงเรียนที่           
มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ 
     3. การบริหารจัดการเรียนรวม โดยน านักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนน้อยไปเรียนรวม
กับโรงเรียนหลักที่อยู่ใกล้เคียง และมีความพร้อมท าให้
มีจ านวนครูเพ่ิมขึ้น 

นโยบายที่ 3 การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.1 การเพิ่มศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
     นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน 
3.1.1 โลกทัศน์อาชีพ           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานท า (กิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อสาย
อาชีพเพ่ือการมีงานท ากระบวนการด าเนินงาน) โดยมี
กระบวนการด าเนินงานแนะแนวอาชีพร่วมมือกับ
สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันอาชีวศึกษา
จังหวัดทุกแห่ง  ส านักงานจัดหางานจังหวัด
เพชรบูรณ์/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์/
คณะกรรมการแนะแนวอาชีพระดับเขตพ้ืนที่ และ
ศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่ โดยแนะแนวให้กับ
นักเรียน จ านวน 45 แห่ง ใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นจุด  
แนะแนว จ านวน 7 จุด 7 วัน ผลการแนะแนวอาชีพ
ท าให้นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อ
สายอาชีพ ร้อยละ 60.96 

3.1.2 การเตรียมผู้เรียนเพื่อการเป็นนวัตกรในอนาคต 1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับหลักสูตร  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง     
พ.ศ. 2560) สาระเทคโนโลยี  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551) 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรม 
หลักสูตร จาก สสวท. ซึ่งเป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ 
    - การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและ
เทคโนโลย)ี ปี 2562 
    - การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ปี 2561 รุ่นที่ 2 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [80] 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 มีจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ จ านวน 31 โรงเรียน โดย
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
          1. มีความพร้อมตามโครงสร้างพ้ืนฐาน  มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน อย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
ความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน
คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน 

3. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการและ
สวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม   
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบท 

4. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา 
(Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Quotient) ด้านทัศนคติ (Attitude) 
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย (Physical) และมีพัฒนา
ทักษะทั้ง  3  ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะวิชาการ/ทักษะ
การเรียนรู้ 2) ทักษะชีวิต 3) ทักษะอาชีพ/ทักษะการ
ท างาน  สามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม
โลก ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อจบ
การศึกษามีงานท า อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

5. ทุกภาคสว่นทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถาน
อ่ืนๆ  รฐั และโรงเรียน มีสว่นรว่มในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [81] 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน 
4.2 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1  มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 146 แห่ง  
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561)  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 91 
แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 62.32 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการดังนี้ 
          1. ประชุมสัมมนาการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประจ าปี 2562 ที่มีนักเรียนเรียนรวมและ
เลิกสถานศึกษา จ านวน 114 คน 
          2. จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประจ าปี 2562 – 2565 
          3. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดท า
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2562 
– 2565 ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
          4. บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูป
แบบเรียนรวม จ านวน 10 แห่ง 
          5. บริหารจัดการเลิกสถานศึกษา  
              - ปีการศึกษา 2562 จ านวน 5 แห่ง  
              - ปีการศึกษา 2563 จ านวน 7 แห่ง 

4.3 การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีจ านวนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ านวน 1,561 เครื่อง มีนักเรียนทั้งหมดใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2,895 คน มี
อัตราส่วน นร. : คอมฯ เท่ากับ 1.85 : 1 (เกณฑ์
อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 
10 คน หรือ 1:10) คอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการเรียน  
การสอนส่วนหนึ่งของโรงเรียนมีอายุการใช้งานนาน 
ไม่ทันสมัยและช ารุด 

4.4 Partnership School - 
4.5 การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคมเพ่ือรับสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนประชารัฐ 
จ านวน 33 แห่ง และมีองค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วน
ร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ จ านวน 33 แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 100 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [82] 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการด าเนินงาน 
นโยบายที่ 5 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 
5.1.1 การพัฒนาครู/ครูพ่ีเลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบ
วิชาเอกปฐมวัย 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีจ านวนครู ครูพ่ีเลี้ยง ครูปฐมวัยที่
ท าการสอนระดับปฐมวัยทั้งหมด จ านวน 226 คน มี
คร ูครูพ่ีเลี้ยง ครูปฐมวัยที่จบวิชาเอกปฐมวัย จ านวน 
127 คน มีครู ครูพ่ีเลี้ยง ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอก
ปฐมวัย จ านวน 99 คน มีครู ครูพ่ีเลี้ยง ครูปฐมวัยที่ไม่
จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อน าผลมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.53 

5.1.2 การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการเสนอหลักสูตรไปยัง 
สพฐ. ไดข้ออนุมัติหลักสูตรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
     1. หลักพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ 
วิทยากรค านวณ (Computing Science) 
ประถมศึกษา 
     2. หลักพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ 
วิทยากรค านวณ (Computing Science) มัธยมศึกษา 
     มีผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร จ านวน 83 คน 
สามารถน าชั่วโมงการพัฒนา จ านวน 12 ชั่วโมง มา
ประกอบการขอมีและเลื่อน วิทยฐานะได้ 

5.1.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาจาการจัดการ
เรียนการสอนของครูเชื่อมโยงวิทยฐานะ 

1. กลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการขอเลื่อนวิทยฐานะไป
อบรม/พัฒนา จ านวน  5  ครั้ง  รวม  8 คน น า
ความรู้ที่ได้จากการอบรม/พัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 
2562 มีผู้จัดส่งผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ จ านวน 
16 คน  ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ ได้รับการพัฒนาสามารถ
น าความรู้จากการอบรมพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
และมีความรู้ในการจัดท าผลงานเพื่อประกอบการ
เลื่อน วิทยฐานะ 

 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [83] 

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานฯ (Function Base)  
     1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 
          1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 

  4.7601  
 
                                                        

  

    

                
1. จ านวนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือ
เทียบเท่า 

15827 คน  
 

 

                
2. จ านวนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือ
เทียบเท่า ทั้งหมด 

16216 คน  
 

 

     1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2019) 
     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
          1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

  4.9200  
 
                                                          

  

    

                
ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

4.92 ระดับ  
 

 

     1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ EMIS 
          1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ EMIS 

  5.0000  
 
                                                            

  

    

                
1. จ านวนโรงเรียนที่เก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยระบบ EMIS 

141 โรงเรียน  
 

 

                
2. จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

141 โรงเรียน  
 

 

 องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วนฯ (Agenda Base)  
     (ยกเลิกตัวชี้วัด)2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
          (ยกเลิกตัวชี้วัด) 2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร 

        

     2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 
 องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area Base)  
 องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมฯ (Innovation Base)  
     4.1 ความส าเร็จของการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในคู่มือส าหรับประชาชนของส่วนราชการ 
 องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ฯ (Poteantial Base)  
     5.1 การประเมินผลส าเร็จของการด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ 

javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=399572", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=399797", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=400022", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=400247", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=400472", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);


 
รายงานผลการด าเนินงาน [84] 

 การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     6.1 การลดพลังงาน 
          6.1.1 พลังงานด้านไฟฟ้า   5.0000  

 
                                                            

  

    

                ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 5 คะแนน  
 

 

          6.1.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   5.0000  
 
                                                            

  

    

                ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 5 คะแนน  
 

 

     6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
          6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

  5.0000  
 
                                                            

  

    

                
1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากร
ได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด 
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                

2. มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการลด และ
คัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็น
ประธานคณะท างานและผู้แทนจากบุคลากรทุก
ระดับและทุกฝ่าย 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
3. มีการส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย 
โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้ว
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของหน่วยงาน 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                

4. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอยของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้
บุคลากรถือเป็นหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน 
โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความเห็นชอบ 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ือให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
ประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของ
หน่วยงาน 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ 
ที่ตั้งในหน่วยงานและงดน าโฟมบรรจุอาหารเข้า
มาในหน่วยงาน 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   
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รายงานผลการด าเนินงาน [85] 

                
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัว
เพ่ือลดการใช้แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุง
ผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภณัฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

     6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
          6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

  5.0000  
 
                                                            

  

    

                
1. ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 
(KSB1) มายังส านักการคลังและสินทรัพย์ 
(รายงานรอบที่ 1 รอบ 6 เดือน) 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
2. ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม
อ้างอิงตัวชี้วัดที่ 6.3 (การรายงานรอบ 2 รอบ 
12 เดือน) 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

     6.4 การก ากับดูแลการทุจริต 
          6.4 การก ากับดูแลการทุจริต   4.0000  

 
                                                

  

    

                1. ร้อยละของผลการประเมิน ITA 91.12 ร้อยละ  
 

 

     6.5 ภาวะผู้น า (มาตรฐานเขตฯ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การ
บริหารจัดการที่ดี) 
          6.5 ภาวะผู้น า   5.0000  

 
                                                            

  

    

                1. ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 44.5 ช่วงคะแนน  
 

 

     6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
          6.6.1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการ
ปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน 

  5.0000  
 
                                                            

  

    

                
1. จ านวนด้านที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 

4 ด้าน  
 

 

          6.6.2 มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถ
เรียกดูได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ 

  5.0000  
 
                                                            

  

    

                
1. ระดับการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถเรียกดูได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูล
ที่ได้จากการใช้ระบบ 

5 ระดับ  
 

 

          6.6.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 

  5.0000  
 
                                                            

  

    

                
1. มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 

1 มีกรอก 1 / ไม่มีกรอก 0  
 

 

     6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
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รายงานผลการด าเนินงาน [86] 

     6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference 
          6.7.1 (1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video 
Conference กับส่วนกลาง 

  5.0000  
 
                                                            

  

    

                1. จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมทางไกลฯ 34 ครั้ง  
 

 

                2. จ านวนครั้งที่ประชุมทางไกลทั้งหมด 34 ครั้ง  
 

 

          6.7.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการบริหารหรือ
การจัดการเรียนการสอน 

  5.0000  
 
                                                            

  

    

                
1. จ านวนเรื่องท่ีใช้ระบบ Video Conference 
กับโรงเรียน 

19 เรื่อง  
 

 

     6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 
          6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber)   5.0000  

 
                                                            

  

    

                1. คะแนนที่ได้ (1-7 คะแนน) 7 คะแนน  
 

 

     6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
          6.8.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3.0000  
 
                                    

  

    

                
1. ยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชี
แยกประเภทถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
2. ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ 
GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
3. (1) การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ (2) 
แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญ
ของงบทดลอง ประจ าเดือนกันยายน 2562 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                

4. (1) การจัดส่งงบทดลองให้ สตง. หรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (2) การตอบข้อ
ทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง. 
ปีล่าสุด (3) การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตาม
ข้อสังเกตประกอบการตรวจฯ 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                

5. ความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิก
ภายใต้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาในการจัดส่ง
ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้ สพฐ. ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=405422", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=405647", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=405872", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=406097", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=406547", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=406772", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=406997", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=407222", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=407447", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);


 
รายงานผลการด าเนินงาน [87] 

          6.8.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงิน
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 

  5.0000  
 
                                                            

  

    

                
1. จ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทาง
การเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

141 สถานศึกษา  
 

 

                
2. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

141 สถานศึกษา  
 

 

          6.8.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้าน
การเงินการบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4.0000  
 
                                                

  

    

                
1. ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้าน
การเงินการบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (แนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน) 

1 
ด าเนินการครบกรอก 1/
ด าเนินการไม่ครบกรอก 0   

 

          6.8.4 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถี
พุทธ 

  1.0000  
 
            

  

    

                
1. โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรง
ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

73 โรงเรียน  
 

 

                2. โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตามเป้าหมาย 146 โรงเรียน  
 

 

     6.9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
          6.9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  4.6700  
 
                                                        

  

    

                1. คะแนนจากผลการตอบแบบส ารวจ 4.67 คะแนน  
 

 

     6.10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
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รายงานผลการด าเนินงาน [88] 

ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 4.56751 
 

 
คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก  

 องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานตามภารกิจพืน้ฐานฯ 
(Function Base) (น้ าหนัก 
14.2857)  

4.89337 0.73400  
  

     1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล (น้ าหนัก 4.7619) 

4.76010 0.23800 
  

     1.2 ขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
ไทยจากรายงาน (IMD 2019) 
(น้ าหนัก 0) 

- - 
  

     1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) (น้ าหนัก 4.7619) 

4.92000 0.24600 
  

     1.4 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วย
ระบบ EMIS (น้ าหนัก 4.7619) 

5.00000 0.25000 
  

 องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วนฯ (Agenda Base) 
(น้ าหนัก 0)  

- 0.00000  
  

     (ยกเลิกตัวชี้วัด)2.1 โครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (น้ าหนัก 
0) 

- - 
  

     2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็น
ส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 
(น้ าหนัก 0) 
 
 
 
 
 
 

- - 
  



 
รายงานผลการด าเนินงาน [89] 

 องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นที่/ท้องถิ่นฯ (Area Base) 
(น้ าหนัก 0)  

- 0.00000  
  

      (น้ าหนัก ) - - 
  

 องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมฯ (Innovation Base) 
(น้ าหนัก 0)  

- 0.00000  
  

     4.1 ความส าเร็จของการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ในคู่มือส าหรับประชาชนของส่วน
ราชการ (น้ าหนัก 0) 

- - 
  

 องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการ
เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ฯ (Poteantial Base) 
(น้ าหนัก 0)  

- 0.00000  
  

     5.1 การประเมินผลส าเร็จของ
การด าเนินการขับเคลื่อนตามแผน
ปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ 
(น้ าหนัก 0) 

- - 
  

 การประเมินผู้บริหารองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(น้ าหนัก 80.9524)  

4.51000 3.83350  
  

     6.1 การลดพลังงาน (น้ าหนัก 
9.5238) 

5.00000 0.50000 
  

     6.2 มาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
(น้ าหนัก 4.762) 

5.00000 0.25000 
  

     6.3 การประหยัดงบประมาณ : 
ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น้ าหนัก 
4.7619) 

5.00000 0.25000 
  

     6.4 การก ากับดูแลการทุจริต 
(น้ าหนัก 4.7619) 
 
 

4.00000 0.20000 
  



 
รายงานผลการด าเนินงาน [90] 

     6.5 ภาวะผู้น า (มาตรฐานเขตฯ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ
องค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
การบริหารจัดการที่ดี) (น้ าหนัก 
4.7619) 

5.00000 0.25000 
  

     6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
เพ่ือการบริหารงานขององค์การ 
(น้ าหนัก 14.2857) 

5.00000 0.75000 
  

     6.7 การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ (น้ าหนัก 
0) 

- - 
  

     6.7.1 การใช้ระบบ Video 
Conference (น้ าหนัก 9.5238) 

5.00000 0.50000 
  

     6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซ
เบอร์ (Cyber) (น้ าหนัก 4.7619) 

5.00000 0.25000 
  

     6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในองค์การ (น้ าหนัก 19.0476) 

3.25000 0.65000 
  

     6.9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/
การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(น้ าหนัก 4.7619) 

4.67000 0.23350 
  

     6.10 การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน (น้ าหนัก 0) 

- - 
  

รวม ( น้ าหนัก 95.2381)  4.56751  

สรุปผลการประเมินส่วนราชการ 
 
 
       ระดับคุณภาพ (91.35) 

       ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

       ระดับมาตรฐานขั้นต้น 

       ระดับต้องปรับปรุง 
 

 

 



 
รายงานผลการด าเนินงาน [91] 

ส่วนที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2562 แต่การด าเนินงานยังมีข้อจ ากัด
และปัญหาอุปสรรคอาจเกิดจากด้านผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ งบประมาณ และระยะเวลา จึงท าให้          
การด าเนินงาน ตัวชี้วัด ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายดังนี้ 

ด้านผู้เรียน 
1. การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ปีการศึกษา 2561 ยังมีส่วนหนึ่ง

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 อ่านคล่องเขียนคล่องยังไม่ครบร้อยละ 100 (98.72) 
3. นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.3 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมิน 
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (O-NET) ของนักเรียนชั้น ป.6 มีผลคะแนนน้อยกว่าค่าร้อยละ 50 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 3 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย 
5. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานยังขาดความรู้ทักษะในการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
6. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท า

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกระบวนการท างานในแต่ละช่วงชั้นที่ชัดเจน ประกอบกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนได้ไม่ครบทกุช่วงชั้น 

ด้านผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กครูส่วนหนึ่ง
ไม่ได้น ารูปแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้มาใช้ เนื่องจากครูหนึ่งคนรับผิดชอบหลายชั้น 
 2. ครูขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform ในการจัดการเรียนรู้ 
 3. ความสามารถทางภาษาของครู (ภาษาอังกฤษ) ผ่านการทดสอบ (CEFR) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ (A2) 
 4. การพัฒนาครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แนวทางท่ีก าหนด เนื่องจากขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 
 5. ครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากไม่ได้ก าหนด
ไว้ในนโยบายหรือจุดเน้นของหน่วยงานแต่ละระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน [92] 

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
 1. นักเรียนส่วนหนึ่งออกกลางคัน เนื่องจากปัญหาทางด้านครอบครัว เช่น การหย่าร้าง ยากจน     
บิดามารดาไปท างานต่างจังหวัด และส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด สภาพสังคมในชุมชน       
ไม่เหมาะสม เช่น แหล่งการพนัน เป็นต้น 
 2. ระบบข้อมูลประชากรในวัยเรียนกับข้อมูลนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ยังไม่เชื่อมโยงกันท าให้ประชากรวัยเรียนส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนว่ามีตัวตนหรือไม่ยากต่อ 
การสืบค้น 
 3. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้ได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระยะเวลาที่ก าหนดยัง
ไม่ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่วนใหญ่โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบท าให้นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้จบ
การศึกษาตามระยะเวลา 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละไตรมาสที่ 
สพฐ. และจังหวัดก าหนด 
 2. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวไม่เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. 
ก าหนด และตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 3. สถานศึกษาไม่น าแผนการปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 4. ครูปฏิบัติหน้าที่งานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
เช่น งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 
 5. สถานศึกษายังไม่ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ระดับสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารงานของสถานศึกษาแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมยัง
ไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. สถานศึกษาไม่ได้น าผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงาน [92] 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้เป็นจุดเน้นสถานศึกษาเพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 2. จัดท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม 
 3. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละไตรมาส 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเทศแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ผ่าน Digital 
Platform  
 6. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติหน้าที่ 
 7. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ได้ระดับมาตรฐานการทดสอบ (CEFR) 
 8. ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานสารสนเทศให้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
และบริหารจัดการ 
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 10. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายครู 
เครือจ่ายผู้บริหาร และเครือข่ายสาระการเรียนรู้ 



 
 

ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่  502 / 2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   

______________________ 

 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภำรกิจในกำรสนับสนุน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในระดับขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนอย่ำงทัดเทียมกัน และสอดคล้องกับ
นโยบำย เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ก ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต  1   ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องและสนองนโยบำย กลยุทธ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแล้ว นั้น   

เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
เป็นไปตำมแนวทำง/มำตรกำร/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ได้ก ำหนด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เชต 1 ประธำนคณะกรรมกำร 
1.2. นำยสมบูรณ์   เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป. รองประธำนคณะกรรมกำร 
1.3. นำยสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป. คณะกรรมกำร 
1.4. นำยไท พำนนนท์ รอง ผอ.สพป. คณะกรรมกำร 
1.5. นำยชำญณรงค์ ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป. คณะกรรมกำร 
1.6. นำงนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำว มีหน้ำที่ ในกำรอ ำนวยกำร ให้ควำมสะดวก  ให้ค ำปรึกษำ  
ให้ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำ  ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแนวทำง/มำตรกำร/เป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จ และระยะเวลำที่ได้ก ำหนด ให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
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2. คณะกรรมการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประธำนคณะกรรมกำร 
2.2. นำยสมบูรณ์   เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป. รองประธำนคณะกรรมกำร 
2.3. นำยชำญณรงค์ ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป. รองประธำนคณะกรรมกำร 
2.4. นำยสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป. คณะกรรมกำร 
2.5. นำยไท พำนนนท์ รอง ผอ.สพป. คณะกรรมกำร 
2.6. นำงอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ คณะกรรมกำร 
2.7. นำยมนตรี ช่วยพยุง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน คณะกรรมกำร 
2.8. นำงพนิตสิรี แพ่งสภำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร คณะกรรมกำร 
2.9. นำงอำรีย์ ค ำมำตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะกรรมกำร 
2.10. นำงไมตรี ส ำรำญรื่น ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ คณะกรรมกำร 
2.11. นำงอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร คณะกรรมกำร 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.12. นำงทัศนำ จันทร์ลำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร 

2.13. นำงลัดดำ พรหมเศรณีย์ นิติกร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม คณะกรรมกำร 
กฎหมำยและคดี 

2.14. นำงกำญจนำ โฉมอุดม นักวิชำกำรเงินและบัญชี  ปฏิบัติหน้ำที่ คณะกรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

2.15. นำงนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.16. นำงสำวนงครำญ ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.17. นำยดนุสรณ์ เมฆประยูร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.18. นำงพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.19. นำงวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดกำรงำนทั่วไป คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวมีหน้ำที่ในกำรก ำกับ ติดตำม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรม ในที่ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ขับเคลื่อนนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562  โดยกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ  ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแนวทำง/
มำตรกำร/เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ และระยะเวลำที่ได้ก ำหนด  
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3. คณะกรรมการก ากับ ดูแลและรับผิดชอบตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที ่1 ร้อยละของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถำบันหลักของชำติ และ 
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี  
มีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพ
ตำมควำมต้องกำร และมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำก 
ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นำยนิพล  พลกลำง 

2. นำงสุพัตรำ  คงศิริกร 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  2  ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 

ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวรัมภำ  กุณพันธนำภำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  3  ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำยนิพล  พลกลำง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  4  ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีน้อมน ำพระบรมรำโชบำย 
ด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตำมท่ีก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงมนัสนันท์  กุลวงศ์ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  5  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัย 

รักกำรอ่ำน 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นำงนิลยำ  ทองศรี 

2. นำงสุมำลี  ขจรไพร 
3. นำงนงเยำว์  นำมทองดี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  6  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงมนัสนันท์  กุลวงศ์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  7  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็น 
ด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงนิลยำ  ทองศรี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  8  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็น 
ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสุมำลี  ขจรไพร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  9  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็น 
ด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy  
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสุมำลี  ขจรไพร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  10  ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะ 
กำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำนตั้งแต่ระดับข้ันพ้ืนฐำนขึ้นไป (ระดับ 2)  
ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงนิลยำ  ทองศรี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  11  ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิด
แก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงนิลยำ  ทองศรี 

 
  



5 
 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  12 ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีทักษะกำรสื่อสำร

ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  13 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ตำมวัย 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  14 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy  
ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวกำญจนำ  คูทิพย์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  15 ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเอง
จำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวกำญจนำ  คูทิพย์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  16 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 
กำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงนิลยำ  ทองศรี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  17 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ 
ของ STEM ศึกษำ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำยธงชัย  วงค์กำอินทร์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  18 ร้อยละของสถำนศึกษำมี Digital Device เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ผู้ก ำกับ : นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร 
ผู้ดูแล : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  19 ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital 

Platform  
ผู้ก ำกับ : นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร 
ผู้ดูแล : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  20 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำตนเอง 
ผ่ำน Digital Platform  
ผู้ก ำกับ : นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร 
ผู้ดูแล : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  21 ร้อยละของครูมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี และ Digital Platform  
ในกำรจัดกำรเรียนรู้  
ผู้ก ำกับ : นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร 
ผู้ดูแล : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  22 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึน 
จำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำยนิพล  พลกลำง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  23 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีนักเรียนชั้น ป.1-3  อ่ำนออก เขียนได้ทุกคน 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงนิลยำ  ทองศรี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  24 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีนักเรียนชั้น ป.4-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
ทุกคน 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงนิลยำ  ทองศรี 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  25 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3   
ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำยพิน  สงค์ประเสริฐ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  26 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3  

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำยพิน  สงค์ประเสริฐ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  27 ร้อยละของสถำนศึกษำขนำดเล็กที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สูงขึ้น 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำยนิพล  พลกลำง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  28 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET  
ชั้น ป.6  ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำยนิพล  พลกลำง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  29 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET  
ชั้น ป.6  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำยนิพล  พลกลำง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  30  ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีนวัตกรรมทำงกำรบริหำร 

ผู้ก ำกับ : นำยสุนัด  บุญสวน 
ผู้ดูแล : นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
ผู้รับผิดชอบ : นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  31 ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร  
มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) 
ผู้ก ำกับ : นำยสุนัด  บุญสวน 
ผู้ดูแล : นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
ผู้รับผิดชอบ : นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  32 ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
ผู้ก ำกับ : นำยสุนัด  บุญสวน 
ผู้ดูแล : นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
ผู้รับผิดชอบ : นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  33 ร้อยละของครูมีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
ผู้ก ำกับ : นำยสุนัด  บุญสวน 
ผู้ดูแล : นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
ผู้รับผิดชอบ : นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  34 ร้อยละของครูมีนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ผู้ก ำกับ : นำยสุนัด  บุญสวน 
ผู้ดูแล : นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
ผู้รับผิดชอบ : นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  35 ร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีนวัตกรรมในกำรปฏิบัติงำน 
ผู้ก ำกับ : นำยสุนัด  บุญสวน 
ผู้ดูแล : นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
ผู้รับผิดชอบ : นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  36 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและ 

คุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มีประสิทธิภำพ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
  นำยไท   พำนนนท์ 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
  นำงอำรีย์  ค ำมำตร 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสุพัตรำ  คงศิริกร 
  นำงอัจฉรำ  แก้วกอง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  37 สถำนศึกษำผ่ำนเกณ์กำรประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ไม่ต่ ำกว่ำระดับดีมำก 
ผู้ก ำกับ : นำยไท   พำนนนท์ 
ผู้ดูแล : นำงอำรีย์  ค ำมำตร 
ผู้รับผิดชอบ : นำงอัจฉรำ  แก้วกอง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  38 ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มี ID plan และ 
Portfolio เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสุพัตรำ  คงศิริกร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  39 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้นสำมำรถจัดกำรเรียนรู้และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพตำมควำมถนัด 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสุพัตรำ  คงศิริกร 
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กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่เน้นการมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  40 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงวัชรินทร์  ชัยนอก 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  41 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงวัชรินทร์  ชัยนอก 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  42 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้เกิดคุณภำพ 
ผู้ก ำกับ : นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร 
ผู้ดูแล : นำงนวลลออ  เงินเมย 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  43 จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กลดลง 
ผู้ก ำกับ : นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร 
ผู้ดูแล : นำงนวลลออ  เงินเมย 
ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  44 ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถ 
ใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้ก ำกับ : นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร 
ผู้ดูแล : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  45 ร้อยละของสถำนศึกษำมีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่กำรวิเครำะห์เพ่ือวำงแผน 
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้ก ำกับ : นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร 
ผู้ดูแล : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 
ผู้รับผิดชอบ : นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  46 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้ก ำกับ : นำยไท   พำนนนท์ 
ผู้ดูแล : นำงอำรีย์  ค ำมำตร 
ผู้รับผิดชอบ : นำงยุพำ  ตำลสุก 
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  47 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลก 
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) 
ผู้ก ำกับ : นำยไท   พำนนนท์ 
ผู้ดูแล : นำงอำรีย์  ค ำมำตร 
ผู้รับผิดชอบ : นำงยุพำ  ตำลสุก 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  48 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School)  ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี  
ผู้ก ำกับ : นำยไท   พำนนนท์ 
ผู้ดูแล : นำงอำรีย์  ค ำมำตร 
ผู้รับผิดชอบ : นำงยุพำ  ตำลสุก 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  49 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable 
Development: EESD) 
ผู้ก ำกับ : นำยไท   พำนนนท์ 
ผู้ดูแล : นำงอำรีย์  ค ำมำตร 
ผู้รับผิดชอบ : นำงยุพำ  ตำลสุก 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  50 สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี 
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่  51 ร้อยละของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำยที่มีผลกำรประเมิน
ภำยนอกระดับดีขึ้นไป  
ผู้ก ำกับ : นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 
ผู้ดูแล : นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ผู้รับผิดชอบ : นำงพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
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ให้คณะกรรมกำรผู้ก ำกับ ผู้ดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควำมส ำเร็จข้ำงต้น  ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. ผู้ก ำกับ  ผู้ดูแล ด ำเนินกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ กลั่นกรอง ก ำหนดรูปแบบ 

กำรด ำเนินงำนให้ผู้รับผิดชอบเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ที่ก ำหนดไว้ และก ำกับ ดูแล ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหำแก่ผู้รับผิดชอบอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้
ด ำเนินกำรตำมแนวทำง/ปฏิทิน/เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ 

2. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ด ำเนินกำรตำมแนวทำง ปฏิทิน และเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำนที่
ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ   ทั้งนี้  ให้ขอรับค ำแนะน ำ ปรึกษำหำรือต่อผู้ก ำกับ ผู้ดูแล เพ่ือให้ด ำเนินกำรตำม
แนวทำง/ปฏิทิน/เงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  ตลอดจนให้ผู้รับผิดชอบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน หรือตำมเงื่อนไขที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ต่อผู้ดูแลและผู้ก ำกับ ตำมล ำดับ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   28    พฤศจิกำยน    พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
(นำยอ ำนำจ   บุญทรง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 



คณะท ำงำน 
 
ที่ปรึกษำ 
นายอ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายสุนัด  บุญสวน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายไท  พานนนท์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
คณะท ำงำน 
นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      หัวหน้าคณะท างาน 
นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม       คณะท างาน 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายวลี  มีภู ่   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      คณะท างาน 
นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      คณะท างาน 
นางไมตรี  ส าราญรื่น  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    คณะท างาน 
นางอารีย์  ค ามาตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     คณะท างาน 
นางรัศมี  สุวาชาติ  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     คณะท างาน 
นางทัศนา  จันทร์ลา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   คณะท างาน 
    เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
นางอรุณศรี  ศรีเมือง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู     คณะท างาน 
    และบุคลากรทางการศึกษา 
นายพิเชฐ  เสน่ห์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    คณะท างาน 
นางสาวนงคราญ  ทองค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างาน 
นางพับพึง  ขวัญเขมสรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างาน 
นายเอนก  บุญสิงห์  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด       คณะท างาน 
นางสาวกชนิภา  เกษมสุข  เจ้าพนักงานธุรการ        คณะท างานและเลขานุการ 
 
รวบรวม/เรียบเรียง/จัดท ำรูปเล่ม 
นางสาวกชนิภา  เกษมสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ผู้ตรวจ 
นางนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 




