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ค ำน ำ 
 
 การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งเป็นภารกิจตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป มีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการกระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 1(4) ด้านการบริหารทั่วไป (ท) การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) งานนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนงานตาม
ภารกิจของส านักงานที่มีจุดอ่อน หรือควรได้รับการแก้ไข โดยมีแผนงานโครงการและกิจกรรมน าไปสู่เป้าหมาย 
รวมทั้งมีการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร หน่วยงานภายนอกองค์กร จนท าให้
ส านักงานประสบผลส าเร็จในระดับคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการลักษณะ
เดียวกันหรือลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างดี ดังปรากฏผลตามรายงานฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 
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หน้า 1 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. สถำนที่ตั้งของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ตั้งอยู่เลขท่ี 126 หมู่ 11  
ถนนสระบุรี – หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000 หมายเลขโทรศัพท์ 056-
737080 , 256-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086 หมายเลขโทรสาร 056-737075 
Website : http://www.phetchabun1.go.th 

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

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

อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
ตารางแสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พ้ืนที่ 
เมืองเพชรบูรณ์ 17 221 4 15 2,281 
ชนแดน 9 139 4 8 1,137 
วังโป่ง 5 64 2 5 543 

รวม 31 424 10 28 3,961 
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หน้า 2 
 

2. ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 37    พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560    ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ข้อ 5  ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

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

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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3. โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

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

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

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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4. แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน 
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5. ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 
 

 
นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

               
     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต    นายสุนัด  บุญสวน 

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

          
          นายวิทยา  เกษาอาจ         นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 

     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1       ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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6. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 

                                    
         นายวลี  มีภู ่     นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์       นายมนตรี  ชว่ยพยุง 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

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

                              
              นางทัศนา  จันทร์ลา                       นายมนตรี  ชว่ยพยุง  
       นักวชิาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติหน้าที่       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล          ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               เทคโนโลยีและการสื่อสาร                      
               

                 
นางรัศมี  สุวาชาติ        นายวุฒิพันธ์ ฤกษ์จันทร์  

         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          นิติกร  ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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7. ข้อมูลพื้นฐำน 
7.1. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 

ต ำแหน่ง/กลุ่ม 
ข้ำรำชกำร (คน) พนักงำน 

รำชกำร 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 
38 ข. 38 ค(1) 38 ค(2) 

1. ผอ.สพป. 1 - - - - - 1 
2. รอง ผอ.สพป. 4 - - - - - 4 
3. กลุ่มอ านวยการ - - 7 - 6 4 17 
4. กลุ่มนโยบายและแผน - - 4 - - 2 6 
5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   

เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 

- - 1 - - 2 3 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและ   
สินทรัพย์ 

- - 9 - - - 9 

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

ทางการศึกษา 
- - 2 - - - 2 

9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 16 2 - - - 18 

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

รวม 5 16 44 2 6 9 82 
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7.2. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 
 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     

อ.1  -  ป.6 13 3 0 16 
อ.2  -  ป.6 26 27 9 62 
ป.1  -  ป.6  3 0 0 3 
อ.1  -  ม.3 5 2 0 7 
อ.2  -  ม.3 18 10 7 35 
ป.1  -  ม.3 2 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 67 42 16 125 
นักเรียน     

นักเรียน 1-120 คน 37 26 7 70 
นักเรียน 121-200 คน 18 10 6 34 
นักเรียน 201-300 คน 6 2 1 9 
นักเรียน 301-500 คน 4 3 1 8 
นักเรียน 501-1,500 คน 1 1 1 3 
นักเรียน 1,501-2,500  คน 1 - - 1 
นักเรียนตั้งแต่ 2,501 คนข้ึนไป - - - - 

รวมทั้งสิ้น 67 42 16 125 
โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมำ)     

จ านวนต่ ากว่า 40 6 5 2 13 
จ านวน  41-60 9 10 4 23 
จ านวน  61-80 9 6 - 15 
จ านวน  81-100 7 2 1 10 
จ านวน 101-120 6 3 - 9 

รวมทั้งสิ้น 37 26 7 70 
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7.3. จ านวนนักเรียนและห้องเรียน  (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 

ระดับกำรจัดกำรศึกษำ 

อ ำเภอ 
รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่ 1 134 18 64 5 0 0 198 23 
อนุบาลปีที่ 2 861 68 445 41 221 16 1527 125 
อนุบาลปีที่ 3 979 69 453 42 22 17 1654 128 
รวมก่อนประถมศึกษำ 1974 155 962 88 443 33 3379 276 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1112 75 535 45 239 17 1886 137 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1172 74 532 44 261 17 1965 135 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1330 75 617 45 282 17 2229 137 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1314 75 622 45 276 17 2212 137 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1277 75 578 45 268 17 2123 137 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1244 75 624 45 273 18 2141 138 
รวมประถมศึกษำ 7449 449 3508 269 1599 103 12556 821 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 434 23 324 15 143 8 901 46 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 462 23 278 14 138 8 878 45 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 476 26 267 14 142 8 885 48 
รวมมัธยมศึกษำ 1372 72 869 43 423 24 2664 139 
รวมทั้งสิ้น 10795 676 5339 400 2465 160 18599 1236 

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

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 63 36 12 111 
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 6 4 1 11 
3. ข้าราชการครู 615 273 143 1031 
4. พนักงานราชการ 24 7 1 32 
5. อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 12 6 3 21 
6. ครูวิทย์/คณิต 7 1 1 9 
7. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  20 20 2 42 
8. ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 62 36 14 112 
9. ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 32 16 4 52 
10. ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 22 16 9 47 
11. ครูผู้ทรงคุณค่า 2 2 1 5 

รวม 862 417 191 1473 
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8. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระหว่าง ปีการศึกษา  2562-2563 

สำระกำรเรียนรู้ 
ผลกำรประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 48.58 55.64 7.06 
ภาษาอังกฤษ 30.75 41.17 10.42 
คณิตศาสตร์ 34.54 29.38 -5.16 
วิทยาศาสตร์ 33.63 38.27 4.64 

รวมเฉลี่ย 36.13 41.12 4.24 
 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระหว่าง  ปีการศึกษา  2562-2563  

สำระกำรเรียนรู้ 
ผลกำรประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 51.03 47.99 -3.04 
ภาษาอังกฤษ 28.01 28.26 0.25 
คณิตศาสตร์ 21.65 19.89 -1.76 
วิทยาศาสตร์ 28.85 26.96 -1.89 

รวมเฉลี่ย 32.39 30.78 -1.61 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์  “ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และเทียบเท่าระดับสากล 
2. สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา 
3. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
4. วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดเน้น 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั งแนวทางการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรญาน
การศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื นที่ 

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

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครืองมือในการด ารงชีวิต และสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย 
หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน 
หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
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- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื นที่พิเศษ (พื นที่สูง พื นที่ตามแนวตะเข็บ 
ชายแดน และพื นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั งกลุ่มชนต่างเชื อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั นตอน 

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

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

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

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

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

- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื นฐานที่จ าเป็น 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 

- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื นที่ใช้ภาษา
อย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั งมี
ทักษะการสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

  

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

ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื นที่ รวมทั งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Anelysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั นพื นฐานให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื นที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลด

ความเหลื่อมล  าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ดสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษระและพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น

อาชีพ และสร้างรายได้ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยขน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางมาใช้

ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี  (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี 
ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และ
ใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ  าซ้อน 

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

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัตงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพื นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

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

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ 

การใช้**เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
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เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

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

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

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

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

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐานให้เป็น 

“การศึกษาขั นพื นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทาง 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษั นพื นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี  

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  า 
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2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั งร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั นพื นฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั ง
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั นพื นฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา ร่วมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้
ได้รับการศึกษาขั นพื นฐาน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น

ของโลกในศตวรรษท่ี 21อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก 
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั งส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทัษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

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

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

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั งในพื นที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบ 
 
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์  “ศธจ.เพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานบริการ บริหาร ประสานสนับสนุนและบูรณาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน
อย่างกัลยาณมิตร” 

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

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน

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

การศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ  

ตามบริบทของจังหวัด 
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ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ

ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการ
ส่งเสริมมีงานท า) 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มขึ น  
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั นพื นฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษา

นอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมขึ น 
5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน าศาสตร์พระราชา

พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 

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

วิเคราะห์ น าไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความส าคัญของสิ่ง
ที่อ่าน) 

5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

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

ของจังหวัด 
8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 

 การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

วิสัยทัศน์   :   ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาและส านักงานเขตพื นที่การศึกษาได้มาตรฐาน 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 

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

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

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

โดยใช้ Digital Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 

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

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

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

2. ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

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

4. ผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

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

ค่านิยม   :  บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ 
 
จุดเน้น 

1. การอ่านออก-เขียนได้ 
2. การทดสอบระดับเขตพื นที่และระดับชาติ 
3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. การนิเทศการศึกษา 
5. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
6. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื อต่อการเรียนรู้ 
7. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วย PLC และ ID Plan 
8. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งคุณภาพ 
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แนวทางการด าเนินงานนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

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

ตัวชี วัดที่ 1  ร้อยละของ
นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
1. ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษา จัดโครงการ/กิจกรรมที่

จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม คณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

2. เผยแพร่ แนวทางการด าเนินการ 29 ประการ 
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้โรงเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

3. จัดท าเอกสารแนวทาง หรือคู่มือด าเนินการ 
4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางด าเนินการ

ปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามนิเทศและประเมินผล

สถานศึกษา   
6. สรุปประมวลผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
100 

 

 1 1 1 1 

ตัวชี วัดที่ 2 ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน
พุทธศักราช 2551 
ระดับชั น ป.6 
 

ร้อยละ 
90 

 1 1 1 1 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

หน้า 21 

 

กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

ึกษ
าจ

ังห
วัด

 

ตัวชี วัดที่ 3 ร้อยละของ
โรงเรียนวิถีพุทธท่ีผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินการ 
29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 

7. รายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจ แนวทางด าเนินการ 29 ประการ

สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ พัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. บริหารจดัการวางแผน ปรับปรุงการด าเนินงานของ
โรงเรียน ใหส้อดคล้องทันการจัดการศึกษาด้านคณุภาพ
จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ในโรงเรียนวิถีพุทธ 

3. แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ แก้ไขปัญหา
อุปสรรค 

4. สรุปประมวลผลการด าเนินงาน 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
100 

 1 1 1 1 
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ตัวชี วัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษา ที่ปรับปรุง
หลักสตูร จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึงความ
รัก ในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิ ที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตร 

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

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

ร้อยละ 
100 

 1 1 1 1 
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ตัวชี วัดที่ 5 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีน้อมน าพระ
บรมราโชบายด้าน
การศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทร มหาวชิรา 
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีน
ให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่ก าหนด 

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัด
กิจกรรมใหม้ีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ในการปรับปรุงหลักสตูรให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร จัดกิจกรรมให้มี

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

2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการปรบัปรุงหลักสูตร การจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียน

ร้อยละ 
100 

 

 1 1 1 1 

ตัวชี วัดที่ 6 ร้อยละของ
สถานศึกษา น า "ศาสตร์
พระราชา" มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

ร้อยละ 
100 

 1 1 1 1 
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แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมือง มีหลักคดิที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 
ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษา 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักสตูร การจัดกิจกรรมใหม้ีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม 
และจัดกจิกรรม การเรียนรู้ให้ผู้เรยีนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยดึมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริม สนับสนนุในการ
สร้างภูมิคุ้มกนัพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ตัวชี วัดที่ 7 ร้อยละของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน การ
สร้างภมูิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลง
และภยัคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จดัโครงการ/กิจกรรม

ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าร่วมกจิกรรม
ต่างๆ ท่ีมีความพร้อมสามารถรับมอืกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ร้อยละ 
100 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
2. จุดเน้นข้อ 5 การดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและความ
ปลอดภัย 

1 1 1 1 
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ตัวชี วัดที่ 8 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 
เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ  

การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตา่ง ๆ 
เช่น 
1) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและ

อบายมุข 
2) โครงการลูกเสือต้านภยัยาเสพติด  
3) โครงการจดัค่ายทักษะชีวิต  
4) โครงการระบบดูแลนักเรียน  

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

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรม ใหผู้้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น  
ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ

ร้อยละ 
100 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
2. จุดเน้นข้อ 5 การดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและความ
ปลอดภัย 

1 1 1 1 
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ทรัพย์สิน การคา้มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ 
ภัยพิบัติต่าง ๆ 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ

และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบต่อ 
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 

3. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีน  
ในการแก้ปัญหาตา่งๆ ไดร้ับค าปรกึษาชี แนะ 
และความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ทันเวลา 

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

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

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

ตัวชี วัดที่ 9 ร้อยละของ
ผู้เรยีนระดับปฐมวัยม ี
การพัฒนาด้านรา่งกาย  
อารมณ์  จติใจ  สังคม  
และสติปัญญา 
 
 
 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการวัดแววความถนัดทาง 

การเรยีนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จัดกิจกรรมแนะแนวใหผู้้เรยีนค้นหาตนเอง น าไปสู ่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมไปสู่ความเป็นเลศิด้าน
ทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรยีน  และให้โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรยีนตามความถนัด 
ความสนใจ และความต้องการพัฒนาทั งด้านวิชาการ 

ร้อยละ 
90 

 2 2 2 2 
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ตัวชี วัดที่ 10 ร้อยละของ
ผู้เรยีนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถ 
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสรมิหลักสูตร การจัด 
การเรยีนรู้ให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

2. ก าหนดให้สถานศึกษาจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่เอื อต่อการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้แก่  
ป้ายช่ือห้อง/สถานท่ีในโรงเรียน มมุอ่านหนังสือ  
สื่อการเรียน ห้องเรียนภาษา  ก าหนดมาตรการให้ครู
สอนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างที่หลักสตูรก าหนด
อย่างจริงจังในระดับประถมศึกษา .ส่งเสรมิให้ครูพัฒนา
ตนเองจากหลักสูตรออนไลน์ และเข้าอบรมกับสถาบัน
ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรูณ์  จัดกลุ่ม PLC 
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษในโรงเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษต่ า  นิเทศ ติดตาม 
Coaching ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ  ในโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ า โดยเฉพาะ
ทักษะการสื่อสารและประเมินทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาองักฤษนักเรียนชั น ป.2 ,ป.5 และ ม.2  

3. นิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียน ใหโ้รงเรยีนรายงานการใช้หลักสูตรของการจัด

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 11 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรู้และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริม
สนับสนุนใหผู้้เรยีนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ี  
3  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 
100 

 2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 12 ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่อ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น และมีนิสัยรัก
การอ่าน 
 

ร้อยละ 
90 

จุดเน้นท่ี 1 การอ่านออก 
เขียนได ้

2 2 2 2 
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ตัวชี วัดที่ 13 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะการคิด
วิเคราะห ์มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีน ระดับ
ดีเยี่ยม 

กิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนละ 1 หน่วย 
ของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ประสานให้
โรงเรียนจัดท าห้องเรยีนคณุภาพระดับปฐมวัย  และ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั (Best Practice) 
โดยจดัการประกวดนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (Best 
Practice)  พร้อมให้เกียรติบตัรทกุโรงเรียนที่พัฒนา
ห้องเรียนของตนเอง และมอบโลร่างวัล ส าหรับโรงเรียน
ที่ได้ล าดับที่ 1-3 

4. สร้างความเข้าใจการพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning/STEM Education ด้วยกระบวนการ 
PLC ที่เข้มแข็ง โดยใช้โรงเรียนเปน็ฐาน ,  สร้าง
เครือข่าย PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning/STEM Education ,  นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning/STEM Education 
ด้วยกระบวนการ PLC ผ่านเครือข่ายกลุ่มโรงเรยีน ,  
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกต้นแบบการจดัการ
เรียนรู้ Active Learning/STEM Education ที่ประสบ

ร้อยละ 
50 

จุดเน้นท่ี 1 การอ่านออก 
เขียนได ้

2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 14 ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่
ละวิชาเพิ่มขึ นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 
50 

จุดเน้นท่ี 2 การทดสอบ
ระดับเขตพื นท่ีและ
ระดับชาต ิ

2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 15 ร้อยละของ
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง  
(Active Learning) 

ร้อยละ 
100 

 2 2 2 2 
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ตัวชี วัดที่ 16 ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีทักษะด้าน 
Digital Literacy ในการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

ผลส าเร็จระดับเขตพื นท่ีการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู้
ต่อไป 

5. แจ้งโรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  
และนิเทศติดตาม  

6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ในด้าน
ปัจจัย  วิธีการ สื่อ/นวตักรรม, จัดท าแผนงานโครงการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได ้,คัดกรองและวิเคราะหผ์ล
การคัดกรงการอ่านการเขยีน ภาคเรียนละ 1 ครั ง , 
จัดท าข้อมูลของนักเรยีนเป็นรายบคุคลเพื่อใช้ในการ
พัฒนา ส่งเสรมิ นิเทศ ก ากับ ติดตามช่วยเหลือโรงเรยีน
อย่างใกล้ชิด  สรุปรายงานผล 

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

ระดับสถานศึกษา 
1. ด าเนินการวดัแววความถนัดทางการเรยีนของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมแนะแนวให้

ร้อยละ 
100 

 2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 17 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนในลักษณะ 
STEM ศึกษา 
 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 18 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรูต้ามกระบวนการ
เรียนรู้บันได 5 ขั น (IS : 
Independent Study)  
 
 

ร้อยละ 
100 

 2 2 2 2 
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ตัวชี วัดที่ 19 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีด าเนิน
โครงการส่งเสริมผู้เรยีนให้
มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

ผู้เรยีนค้นหาตนเอง น าไปสู่การพฒันาผู้เรยีนให้มีความ
พร้อมไปสู่ความเป็นเลศิด้านทักษะอาชีพท่ีตรงตาม
ความต้องการและความถนดัของผูเ้รียน  

2. จัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อ
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้แก่ ป้ายช่ือ
ห้อง/สถานท่ีในโรงเรียน มุมอ่านหนังสือ เกม
ภาษาอังกฤษ สื่อการเรยีน ห้องเรยีนภาษา  ครูจดั 
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษตามโครงสร้างที่
หลักสตูรก าหนดอย่างจริงจังในระดับประถมศึกษา   
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารนอกห้องเรยีน เช่น พูดภาษาอังกฤษทุกวัน 
การท่องค าศัพท์ การจัดงานวันส าคัญต่างๆ เป็นต้น  

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

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 20 ร้อยละของ
ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนาให้
ความความรูส้มรรถนะ  
หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่างๆ  เพ่ือการประกอบ
อาชีพ  การด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้องตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่
ละพื นท่ี   

ร้อยละ 
80 

โครงการการจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 

2 2 2 2 
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4. จัดการเรียนรู้ Active Learning/STEM Education 
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการ PLC ที่เข้มแข็ง , 
นิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning/STEM 
Education ภายในสถานศึกษา ดว้ยกระบวนการ PLC 
ที่เข้มแข็ง , แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning/STEM Education  
ที่ประสบผลส าเร็จผ่านเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ต่อไป, จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คดัเลือก
ต้นแบบการจดัการเรียนรู้ Active Learning/STEM 
Education ที่ประสบผลส าเร็จระดับเขตพื นที่การศึกษา  

5. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและ
ความถนัด โดยจัดการเรยีนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง 
(Active Learning) เช่น การจัดการเรยีนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั นตอนหรือบันได 5 ขั น 
(Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics 
Education) การเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
Coding pbl Project base learning  
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6. จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั นตอนหรือบันได 5 ขั น (Independent 
Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education) การเรียนการสอน
วิทยาการค านวณ Coding pbl Project base learing 

7. จัดท าแผนงานโครงการตามสภาพปัญหาของนักเรียน,  ให้
ความช่วยเหลอืในด้านปัจจัย  วิธีการ  และสื่อ/นวัตกรรม
ให้แก่ครูผู้สอน,  คัดกรองและวเิคราะห์ผลการคัดกรงการ
อ่านการเขียน  ภาคเรียนละ 1 ครั ง,  จัดท าข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม, สอน
ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนให้
สามารถอ่านออกเขียนไดทุ้กคน,  นิเทศภายในอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั ง, รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

8. จัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทกัษะ  
Digital  Literacy  และประเมินผล 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
การเตรียมความพร้อมใน
การประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ 
PISA 

ตัวชี วัดที่ 21 ร้อยละของ
สถานศึกษาที่สอบนักเรียน
ในระดับชั นมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. จัดประชุมชี แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมิน  PISA 2021   ให้กับครูในสถานศึกษาท่ีเปิด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ขยายโอกาส) 

2. จัดประชุมชี แจงการใช้ชุดฝึกสมรรถนะและการคิดของ  
PISA  ในระบบ  PISA Style Online  Testing 

3. จัดท าแผนการติดตาม  ประเมินผลการท าข้อสอบ  
PISA Style Online  Testing   

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

โดยการจัดท าค าสั่งมองหมายงานให้ชัดเจน   
2. จัดท าข้อมูลนักเรียนท่ีเกดิในช่วง  1  พฤษภาคม 2549 

- 30  เมษายน  2550  เพื่อเป็นฐานข้อมูลนักเรยีนที่เข้า
สอบ 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 22 ร้อยละผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน (Reading Literacy) 
ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 
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ตัวชี วัดที่ 23 ร้อยละของ
ผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะที่จ าเป็นด้าน
การรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 

3. ครูผูส้อนระดับมัธยมศึกษาขับเคลือ่นการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน  PISA  2022 

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

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

6. ประเมินผลการเรียนรู้  สะท้อนผล  ปรับปรุงและพัฒนา
นักเรียนให้มสีมรรถนะตามการประเมิน  PISA 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 24 ร้อยละของ
ผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะที่จ าเป็นด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Literacy) 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 25 ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะที่จ าเป็นด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 

ร้อยละ 
80 

 2 2 2 2 
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ตัวชี วัดที่ 26 จ านวน
สถานศึกษาท่ีไดร้ับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เพิ่มขึ น 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเขตพื นทีส่มัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
2. จัดส่งแนวข้อสอบให้โรงเรียนน าไปใช้กับนักเรียน 
3. จัดค่ายวิชาการนานาชาติให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โดยคัดเลือกนักเรียน  ร้อยละ  5-10  จากโรงเรียนที่สมัคร 
ระดับสถานศึกษา 
1. สร้างความตระหนักแก่ครูผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน 
2. จัดท าปฏิทินการแข่งขันในเวทีต่างๆ  เช่น  สอบ

อัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ,การสอบ
วิชาการนานาชาต,ิ  TEDET  เป็นต้น 

3. น าเข้าข้อมูลนักเรียนเพื่อสมัครเข้าแข่งขัน 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น

เลิศทางวชิาการตามความถนัด และความถนัดเต็มตาม
ศักยภาพ 

5. น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการนานาชาติจาก
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

6. สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน  ยกย่องชมเชยครู
และนักเรียน 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสงักัด 

ร้อยละ 
100 

 2 2 2 2 

ตัวชี วัดที่ 27 จ านวน
นักเรียนระดับชั น ป.1–ป.
6 ท่ีได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถดา้น
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เพิ่มขึ น 

ร้อยละ 
5 

 2 2 2 2 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

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

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ประชาสมัพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา/หลักสตูรอืน่ๆ 
2. ส ารวจและรวบรวมความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

ของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและโรงเรียน 
3. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเปน็ในการพัฒนา และ

จัดท า ID plan ของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและ
โรงเรียน 

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

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

ของโรงเรียน 

ร้อยละ 
80 

จุดเน้นข้อท่ี 7 การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพด้วย PLC 
และ ID Plan 

3 3 3 3 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเปน็ในการพัฒนา 
รวมถึงทักษะด้านดิจิทลั และจัดท า ID plan ของ
โรงเรียน 

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

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 ตัวชี วัดที่ 29 ร้อยละของ

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

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ผู้บริหารให้ความส าคญัในการค้นหาแรงจูงใจของ

บุคลากรผ่านวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม สังเกต  
เป็นต้น 

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

ร้อยละ 
100 

จุดเน้นข้อท่ี 7 การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพด้วย PLC 
และ ID Plan 

3 3 3 3 
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ระดับสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารให้ความส าคญัในการค้นหาแรงจูงใจของ

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

 ตัวชี วัดที่ 30 การส่งเสรมิ 
สนับสนุน ให้มีแหล่ง
เรียนรูด้้วยรูปแบบ และ
วิธีการที่หลากหลาย 
เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้
เรียนรูต้ามบริบทของเขต
พื นที่การศึกษา  
 
 
 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. รวบรวมผลการส ารวจแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก

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

โรงเรียน 
2. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู ้

มี  3 3 3 3 
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 ตัวชี วัดที่ 31 ร้อยละของ
ครูสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับชั นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตนเองและ 

การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครสูอนภาษาอังกฤษในระดับ 

ชั นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้ารับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
ก าหนดให้ครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั น

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้ารับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
50 

 3 3 3 3 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภท มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานครบตาม
ความจ าเป็นในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์คูม่ือพัฒนาครผูู้สอนให้เปลี่ยน

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

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

3. จัดอบรมพัฒนา 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
5. น าผลการด าเนินงานจากระบบ School Note Super 

Report มาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา 
ระดับสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารและครผูู้สอน เข้ารับการอบรมเพื่อเปลี่ยน

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

ร้อยละ 
50 

จุดเน้นข้อท่ี 7 การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพด้วย PLC 
และ ID Plan 

3 3 3 3 
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2. ครูผูส้อนจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

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

Super Report 
 ตัวชี วัดที่ 33 ร้อยละของ

โรงเรียนทีม่ีการส่งเสริมให้
เกิดการจดัการความรู้ 
(Knowledge 
Management: KM) และ
การสร้างชุมชนการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC) และ
น าองค์ความรู้มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาองค์การ โดยใช้
กระบวนการวิจยั 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออกแบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการการส่งเสริม 

สนับสนุนให้เกดิการจดัการความรู ้(Knowledge 
Management: KM) และการสรา้งชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา
องค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย และกระบวนการ
ด าเนินงาน ดังนี  

1 มีกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีความ
กระตือรือร้นในการศึกษา ค้นหาความรู้มีความสอดคล้องที่
เหมาะสมชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องจนบรรลุตามเป้าหมายและเป็นแบบอย่างได ้

ร้อยละ 
80 

จุดเน้นข้อท่ี 7 การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพด้วย PLC 
และ ID Plan 
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2. มีกระบวนการส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เกิดการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หรือการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุม่งานและ
ภายในองค์กรสอดคล้องกับภารกจิสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างได้หรือ
มีนวัตกรรม 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ ครอบคลมุงานตาม
ภารกิจอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลง 

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

จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และ
การสร้างชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) และน าองค์ความรู้มา



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

หน้า 44 

 

กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

ึกษ
าจ

ังห
วัด

 

พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้
กระบวนการวิจยั 

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

3. น ากระบวนการวิจยัหรือเทคนิคการวิจัยไปพัฒนางาน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
ระบบการบริหารงาน
บุคคลที่มีประสิทธภิาพ 

ตัวชี วัดที่ 34 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษามี
การวางแผนอัตราก าลังครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหา และ
ความต้องการ 

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

ทางการศึกษา ตามปฏิทินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
ดังนี  
1) โรงเรียนจัดท าแผนอัตราก าลัง ตามเกณฑม์าตรฐาน

วิชาเอกท่ี สพฐ. ก าหนด โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 20 
กรกฎาคม 2564 จากระบบจดัเกบ็ข้อมูลนักเรยีน

มี  3 3 3 3 
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รายบุคคล (Data Management Center: DMC) 
ส่งส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ภายใน 31 
สิงหาคม 2564 

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

3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบแผน
อัตราก าลังของสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษา น าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภายใน 15 
ตุลาคม 2564 

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

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

วิชาเอก 
2. เสนอแผนอัตราก าลังต่อส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 

 ตัวชี วัดที่ 35 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษามีการ
สรรหาและการบรรจุ
แต่งตั งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

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

มี  3 3 3 3 

 ตัวชี วัดที่ 36 ส านักเขต
พื นที่การศึกษาและร้อยละ
ของสถานศึกษามีการ
พัฒนา ส่งเสรมิ ยกย่อง
เชิดชูเกียรตคิรู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับปญัหาความ

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

ต าแหน่ง/สายงาน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3. สนับสนุน ส่งเสรมิ ให้มีการพัฒนาตามแผนงาน/

โครงการ แนวทางพัฒนาในแต่ละต าแหน่ง/สายงาน 
 
 

ร้อยละ 
100 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถนะลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างช่ัวคราว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 3 3 3 
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ต้องการจ าเป็น และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 
1. ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา และ

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

รูปแบบที่หลากหลาย 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 ตัวชี วัดที่ 37 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมี ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานดีเด่นที่
ประสบความส าเรจ็ เป็นท่ี
ประจักษ์ ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติขึ นไป โดยต้อง
เป็นรางวัลชนะเลิศที่  
ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับรางวัลนั นๆ 
ให้การรับรองตามเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งประชาสัมพันธ์ สนับสนุนช่องทางในการประกวด

หรือแข่งขันในระดับต่างๆ 
2. ส ารวจผลงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในระดับต่างๆ 
3. เผยแพร่ ยกย่อง เชิดชูเกียรต ิ
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าบันทึกข้อตกลงในการปฏบิัตงิาน (MOU) และ

สร้างแรงจูงใจ 
2. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้เป็นการประกวด
หรือการแข่งขันในระดับต่างๆ 

ร้อยละ 
50 

 3 3 3 3 
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ก าหนด หรือรางวัล
เทียบเคียง และเป็นรางวัล
ในปีการศึกษาปัจจุบัน 

3. สร้างขวัญและก าลังใจ และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา       
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 
ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสเข้ารับการศึกษา
ทุกกลุ่มอายุจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตัวชี วัดที่ 38 ร้อยละของ
ประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสในการเข้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ
เพิ่มขึ น 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจดัท าข้อมูลประชากร 

วัยเรียนของโรงเรียน 
2. จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม 

เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์ จ าแนกสภาพปญัหา 
เพื่อวางแผนการจัดบริหารการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบาย
การรับนักเรียน แนวปฏิบตัิ เขตพื นท่ีบริการ การส่งเด็ก
เข้าเรียน และจดัสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
-ระดับชั นก่อนประถมศึกษา 
-ระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี 1 
-ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
 

ร้อยละ 
100 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

4 4 4 4 

ตัวชี วัดที่ 39 ร้อยละ
ผู้เรยีนต่อประชากรกลุม่
อายุ (3-5ปี/6-11ปี/12-14
ปี/15-17ปี) 
 - ร้อยละผูเ้รียนระดับ
ปฐมวัย (3-5ปี) 
 - ร้อยละผูเ้รียนระดับ
ประถมศึกษา (6-11ปี) 

ร้อยละ 
100 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

4 4 4 4 
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- ร้อยละผู้เรยีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (12-
14ปี) 

ระดับสถานศึกษา 
1. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื นท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และภาคเอกชน วางแผนการจดัการศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมในเขตพื นท่ีบริการ 

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

3. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน 
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื นท่ี จัดท าแผนการรับ
นักเรียนทุกระดับ ตั งแตร่ะดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 

4. ปฏิบัติงานตามนโยบาย การรับนักเรียน แนวปฏิบตัิ เขต
พื นที่บริการ การส่งเด็กเข้าเรียน และจัดสรรโอกาสเข้า
ศึกษาต่อ 
-ระดับชั นก่อนประถมศึกษา 
-ระดับชั นประถมศึกษาปีท่ี 1 
-ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ตัวชี วัดที่ 40 ร้อยละของ
ประชากรวัยเรียนที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับได้เข้าเรียนชั น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 
100 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

4 4 4 4 

ตัวชี วัดที่ 41 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนและสามารถน ามาใช้
ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 

ตัวชี วัดที่ 42 อัตราการ
เรียนของผู้เรียนแตล่ะ
ระดับการศึกษาต่อ
ประชาชนกลุ่มอาย ุ

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 
สถานศึกษามีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี วัดที่ 43 ร้อยละของ
นักเรียนออกกลางคัน 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมอืกับองค์กรปกครอง

ระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัด 

2. การศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผูเ้รียน
ตลอดจนไดร้ับการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

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

ลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภยัยาเสพตดิในสถานศึกษา 
6. สนับสนุนให้โรงเรยีนด าเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอด

ยาเสพตดิและอบายมุข 
7. สนับสนุนให้โรงเรยีนมีระบบคัดกรองนักเรียน SDQ และ

เยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ 100 
8. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามกีิจกรรมแนะแนว

เสรมิสร้างทักษะอาชีพแความเป็นเลิศทางวิชาการ 
9. มีศูนย์ประสานงานเฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน 

ร้อยละ 
0.01 

 4 4 4 4 

ตัวชี วัดที่ 44 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนใหส้ถานศึกษา
พัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
และการแนะแนว 

ร้อยละ 
100 

จุดเน้นท่ี 5 การดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและ 
ความปลอดภัย 

4 4 4 4 

ตัวชี วัดที่ 45 ผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั นพื นฐานที่มี
ความต้องการพิเศษไดร้ับ
การดูแลช่วยเหลือ และ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 
- เด็กพิการเรยีนรวม 

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 
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- เด็กด้อยโอกาส 
- เด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 

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

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการดแูลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรยีนในด้านต่างๆ และการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. ด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการลูกเสือต้านภัย 

ยาเสพตดิในสถานศึกษา  
4. ด าเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
5. ให้มีระบบคดักรองนักเรยีน SDQ เป็นปัจจุบันและเยีย่ม

บ้านนักเรียนร้อยละ 100 ต่อครั ง จ านวน 2 ครั ง 
6. ส่งต่อข้อมูลนักเรียนยากจน ยากจนพิเศษจากระบบ 

DMC เข้าสูร่ะบบ CCT และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ และปฏิบตัิตามคู่มือปฏิบตัิงานโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(นักเรียนทุนเสมอภาค)  

ตัวชี วัดที่ 46 จ านวน
ผู้เรยีนที่เป็นผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา และการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามความจ าเป็น 

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 

ตัวชี วัดที่ 47 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื นฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน 
ยากจนพิเศษ และยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไข มี
สวัสดภิาพที่ดีขึ น 

ร้อยละ 
100 

 4 4 4 4 
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7. จัดกิจกรรมแนะแนวสร้างเสรมิทักษะอาชีพและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

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

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 
นักเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับได้ศึกษาต่อขั้น
พ้ืนฐานและสายอาชีพ
เพ่ิมขึ้น 

ตัวชี วัดที่ 48 อัตรา
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ นของผู้เรียนที่จบชั น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งนโยบายการส่งเสริม สนับสนนุแนวทางการขับคลื่น

การแนะแนวให้สถานศึกษาปฏิบัต ิ
2. แจ้งแนวทางการวัดแววอาชีพ/ความถนัดทางอาชีพไป

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

ID plan 
5. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับ

นักเรียนชั น ม. 3 ทุกคน ภายในเดอืน ธันวาคม โดยขอ
ความร่วมมือจากสถาบันอาชีวศึกษาและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
100 

โครงการการจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 

4 4 4 4 

ตัวชี วัดที่ 49 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีจบการศึกษา
ภาคบังคับได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อขั นพื นฐาน
เพิ่มขึ น 
 

ร้อยละ 
100 

โครงการการจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 

4 4 4 4 
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ตัวชี วัดที่ 50 ร้อยละของ
ผู้เรยีนชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีความรู้และทักษะ
พื นฐานในการประกอบ
อาชีพ 

6. ส ารวจนักเรียนท่ีจบชั น ม.3 และไม่ศึกษาต่อเพื่อ
ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ ณ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

7. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีหนึ่งโรงเรยีนหนึ่งอาชีพ 
8. ให้สถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานการส่งเสริม

ทักษะอาชีพ 
9. นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใหโ้รงเรยีนรายงานผลการ

ด าเนินการ 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดให้มีการวดัแววและความถนัดความอาชีพให้กับ

นักเรียนชั น ป.6 และ ม.3 ครบทุกคน 
2. ครูผูส้อนด าเนินการให้ผูเ้รียนระดบัชั น ป.6 ทุกคนจัดท า 

Portfolio  
3. ครูผูส้อนด าเนินการให้ผูเ้รียนระดบัชั น ม.3 ทุกคนจัดท า 

Portfolio และ ID plan  
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี

ทักษะด้านอาชีพ 
5. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงาน

เขตพื นท่ีฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ร้อยละ 
100 

โครงการการจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 

4 4 4 4 
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 

ตัวชี วัดที ่51 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความส าคญั
ของการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมจริยธรรมและ
การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนนิชีวิต
เพิ่มขึ น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
2. แจ้งสถานศึกษาจัดท าแผนงาน/โครงการด้านการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รายงานผลการด าเนินงานตามแบบ
และระยะเวลาที่ก าหนด 

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

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษา สรปุผล และมอบเกียรติบัตร 
5. ทัศนศึกษาด้านการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนกัในนักเรียน 

ร้อยละ 
100 

 5 5 5 5 

ตัวชี วัดที่ 52 ร้อยละของ
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ และความตระหนัก 
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
80 

 5 5 5 5 
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ตัวชี วัดที ่53 ร้อยละของ
สถานศึกษามีนโยบายและ
จัดกิจกรรมให้ความรู ้ที่
ถูกต้องและสร้างจิตส านึก
ด้านการผลติและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
น าไปปฏิบตัิใช้ที่บ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสรมิ
อาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่า
แมลง ฯลฯ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
2. แจ้งสถานศึกษาด าเนินการประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม

ตามบริบทของสถานศึกษา และด าเนินกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกด้านการผลติและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. รายงานผลตามแบบท่ีก าหนด 
ระดับสถานศึกษา 
1. ประกาศนโยบายระดับสถานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้

สอดคล้องกับเขตพื นท่ี 
2. จัดประชุมระดับสถานศึกษาให้ความรู้และสร้าง

จิตส านึกด้านการผลติและบริโภคกับสิ่งแวดล้อมกับ
คณะคร ูนักเรียน 

3. น าคณะครู นักเรยีนแกนน า ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
ประสบผลส าเร็จ 

4. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม
ให้กับนักเรียน 

ร้อยละ 
100 

จุดเน้นท่ี 6 การจัด
สภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เอื อต่อการ
เรียนรู ้

5 5 5 5 

ตัวชี วัดที่ 54 ร้อยละของ
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ทุกระดับร่วมกันส่งเสรมิ
สนับสนุนใหผู้้ปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ มสี่วน
ร่วมในการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

ร้อยละ 
100 

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

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

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

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกวดสถานศึกษาปลอดขยะและผลติภณัฑ์จากขยะ 
ระดับสถานศึกษา 
1. ทุกโรงเรียนส่งประกวดสถานศึกษาปลอดขยะและ

ผลิตภณัฑ์จากขยะ 
2. ทุกโรงเรียนส่งเสริมการคัดแยกขยะทั งในโรงเรียนและ

ชุมชน  

ร้อยละ 
80 

 5 5 5 5 

ตัวชี วัดที่ 56 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการบูรณา
การเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั งสอดแทรกในสาระ
การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดอบรมเรื่องการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม และ

การน าขยะมาใช้ประโยชน์  
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าโครงการขัดแยกขยะแบบมสี่วนร่วม 
2. สอดแทรกความรู้การบริหารจัดการขยะในกิจกรรมและ

ในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
3. จัดท าโครงการใช้กระดาษ 2 หน้า  

ร้อยละ 
80 

 5 5 5 5 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

หน้า 57 
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ตัวชี วัดที่ 57 ร้อยละของ
นักเรียนเรียนรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมสี
เขียว ฯลฯ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งสถานศึกษาจัดท าแหล่งเรยีนรูด้้านการลดใช้

พลังงานหรือการจัดการขยะหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในสถานศึกษา/ชุมชน  

2. รวบรวมเป็นข้อมูล และแจ้งสถานศึกษา น านักเรียนไป
เรียนรู้ในแหล่งเรยีนรู้ภายในโรงเรยีนหรือชุมชน
ใกล้เคียง 

ระดับสถานศึกษา 
1. ครูพานักเรยีนไปแหล่งเรยีนรู้ด้านการลดใช้พลังงานการ

จัดการขยะและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ขยายผลสู่ชุมชน โดยให้นักเรียนจดัท าหลุมเปียก หลุม

แห้งที่บ้านและจัดกจิกรรม Big Cleaning Day สปัดาห์
ละ 1 ครั ง 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
80 

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

ตัวชี วัดที่ 58 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษามี
รูปแบบและแนวทางใน
การบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เกดิคณุภาพ  
และจ านวนโรงเรยีนขนาด
เล็กลดลง 

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

มีรูปแบบ
และลดลง 

 6 6 6 6 

ตัวชี วัดที่ 59 มีการสร้าง 
พัฒนา หรือประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี
รูปแบบในการบรหิารและ
การจัดการศึกษาในระดับ
ส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษา 
 
 
 

1. วางแผน ออกแบบการท างานในระดับกลุม่ ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานตามภารกิจท่ีเชื่อมโยง 

2. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ  
การด าเนินงานท่ีครอบคลมุตัวชี วัดของหน่วยงาน 

3. ด าเนินการปฏิบัติงานตามภารกิจ และก าหนดมาตรการ
ในการก ากับ ติดตามงานโดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
จัดท านวัตกรรม 

4. ติดตาม ประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
5. เผยแพร่นวตักรรม 

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

6 6 6 6 
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ตัวชี วัดที่ 60 ส านักงานเขต
พื นทีก่ารศึกษา มีผลงาน
หรือผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม/หน่วย ในส านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาที่บรรลุ
เป้าหมาย ประสบ
ความส าเร็จ ตามภารกิจ
ของแตล่ะกลุ่ม  

ระดับ 5  6 6 6 6 

ตัวชี วัดที่ 61 ร้อยละของ
สถานศึกษาประหยัดไฟฟ้า 
น  ามัน พลังงานและลดการ
ใช้กระดาษ  ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ10 

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

ร้อยละ 
100 

 

 6 6 6 6 

ตัวชี วัดที่ 62 จ านวน
โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนประชารัฐได้รับการ
สนับสนุนสื่อเพื่อการศึกษา
และพัฒนาบุคลากรของ
ภาคเอกชน 

1. ประชาสมัพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับสถานศึกษา 
2. แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรียนประชารัฐ 

21 รร.  6 6 6 6 
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ตัวชี วัดที่ 63 ส านักงาน
เขตพื นท่ีมีการจดัท าและ
ด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิรปูองค์กร 

1. จัดท า SWOT ตามบริบทขององค์กร 
2. จัดท าแผน 
3. น าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

มี โครงการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 6 6 6 

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

ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดท าแผนป้องกันฯ 
และเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวกิฤติ 

ร้อยละ 
100 

 

 6 6 6 6 

ตัวชี วัดที่ 65 ผู้บริหาร
การศึกษามีภาวะผู้น าใน
การน าองค์การไปสู่
เป้าหมาย 

ผู้บริหาร ก าหนดทิศทางการด าเนนิงานท่ีชัดเจนและมี
เทคนิควิธีการให้ผู้ใต้บังคับบญัชาปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับ 5 โครงการชวนเป็น ผอ.เขต 
ด้วยกัน 

6 6 6 6 
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ตัวชี วัดที่ 66 การกระจาย
อ านาจในการบริหารและ
การจัดการศึกษาภายใน
เขตพื นท่ีการศึกษา 

1. ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาส่งเสริมให้มีการกระจาย
อ านาจไปยังสถานศึกษาในสังกัดตามภาระงานทั ง 4 
ด้าน 

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

ท างาน 

ร้อยละ 
100 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมรอง 
ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม 

6 6 6 6 

ตัวชี วัดที่ 67 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษา พัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ตดิตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

1. จัดท าแผนด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคณุภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประกันคณุภาพของ

สถานศึกษาโดยพัฒนาผู้บริหารและครู  
3. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน โดยโปรแกรมSnSr PBN1 

Online 
4. สังเคราะห์ผลการด าเนินงานจากผลการประเมิน 
5. สรุปรายงานผล และน าผลไปวางแผนพัฒนา 

ระดับ 5 
 
 

 

จุดเน้นท่ี 3 การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

6 6 6 6 

ตัวชี วัดที่ 68 ร้อยละของ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลและตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพ

1. สื่อสารสรา้งความเข้าใจเกีย่วกับรปูแบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

2. นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือเพือ่ให้สถานศึกษา
เตรียมความพร้อม 

3. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ร้อยละ 
100 

 6 6 6 6 
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การศึกษาโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และมผีลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุ
ภาการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
ตัวชี วัดที่ 69 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษา 
ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา รวมทั งเป็น 

1. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการมสีว่นร่วมในการท างาน
ขององค์คณะบุคคล 

2. จัดท าแนวปฏิบัติในการส่งเสรมิสนับสนุนการมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว เอกชน 
องค์กรชุมชน 

3. สร้างพัฒนาและประสานเชื่อมโยงเครือข่ายในการจดั
การศึกษา 

ระดับ 5  6 6 6 6 
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เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการระดม
ทรัพยากร 
ตัวชี วัดที่ 70 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษามีการ
จัดระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพตามภารกิจ
หลัก 4 ด้าน การจัดการ
ศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน 
และการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัต ิ
 
 
 
 

1. ก าหนดขั นตอน วิธีการในการก ากบัติดตามตรวจสอบ
การบริหารงานตามภารกจิหลัก 4 ด้าน เพื่อน าไปสู ่
การปฏิบัต ิ

2. สร้างโดยการจดัประชุมคณะท างานและสร้างโปรแกรม 
SnSr PBN1 Online 

3. ใช้โดยประชุมชี แจงโรงเรียน นิเทศการใช้โปรแกรม 
4. ติดตามโดยใช้ประชุมศึกษานิเทศกผ์ู้เกี่ยวข้องเพื่อ

ติดตามและปรับปรุงการใช้โปรแกรม 
5. แต่งตั งคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ 

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

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

6 6 6 6 



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

หน้า 64 

 

กลยุทธ์/ประเด็นกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ ศ
ธ. 

นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 

แผ
นพ

ัฒน
า

กา
รศ

ึกษ
าจ

ังห
วัด

 

ตัวชี วัดที่ 71 ร้อยละของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี มีความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจดั
การศึกษารวมทั งการ
ให้บริการในระดับดีขึ นไป 

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลมุ 
2. ออกแบบการประเมินให้ครบทั ง 4 ด้าน (ใช้QR Code) 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมิน 
4. สรุปผลการการประเมินความพึงพอใจพร้อมเผยแพร่

ข้อมูล และปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องกับผล
การประเมินฯ 

ร้อยละ 
90 

 6 6 6 6 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  2 การ
ป้องกันการทุจริตใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา 

ตัวชี วัดที่ 72 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดมีการวางแผนและ
ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างเป็น
ระบบสอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหาและความ
ต้องการ 

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

ชัดเจน 
3. แต่งตั งคณะกรรมการจดัท าแผนให้สอดคล้องกับ

นโยบาย  
4. ใช้ระบบ BRS เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณ  
5. แต่งตั งคณะกรรมการเร่งรัดและตดิตามการใช้จ่าย

งบประมาณ 
6. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและตดิตามการใช้จ่าย

งบประมาณ เดือนละ 1 ครั ง 

ร้อยละ 
100 

โครงการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

6 6 6 6 
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7. ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณส านักงานเขต
พื นที่การศึกษาเป็นรายไตรมาส 

8. แต่งตั งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ 
9. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ อย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั ง 
ระดับโรงเรียน 
1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ท่ีได้รับจดัสรรจาก

ส านักงานเขตฯ  ให้ทันตามก าหนดเวลาทีส่ านักงานเขต
ฯ ก าหนดในแตล่ะรายการ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้โปรแกรม  BRS  ของส านักงาน
เขตฯ เป็นข้อมลูในการก ากับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ตัวชี วัดที่ 73 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
บริหารงานการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบตัิงานการเงิน บัญชี พัสดุ 

สถานศึกษาในสังกัด  ให้มีความเขา้ใจในแนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

2. จัดทีมร่วมการนิเทศ 4 ฝ่าย สถานศึกษาในสังกัด  
3. จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี  

ร้อยละ 
100 
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ตัวชี วัดที่ 74 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบรายงานข้อมูลทาง
การเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระบบบญัชี
การศึกษาขั นพื นฐาน) 

1) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

2) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานการเงิน
และบัญชีของโรงเรียนในสังกัด 

4. ประกาศ เผยแพร่  ข้อมลูการจดัซื อจัดจ้างรายงาน
การเงินการบญัชี ทางเว็ปไซตส์ านกังานเขตให้
หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนท่ีสนใจไดร้ับทราบ 

ระดับสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม เจ้าหน้าที่ท่ี

เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี และพสัดุ ให้
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมสนับสนุน  ให้เจ้าหนา้ที่การเงินบัญชี และพสัดุ  
ได้เข้ารับการอบรมตามเพื่อความเข้าใจในระเบียบแนะ
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องโดยเฉพาะโครงการที่ส านักงานเขต
ฯ ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

 6 6 6 6 

ตัวชี วัดที่ 75 ร้อยละของ
สถานศึกษาจัดท าบญัชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ส านักงานเขตและโรงเรียนหน่วยเบิก 
1. เจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกคน

ต้องให้ความส าคญัและมีความเข้าใจแนวปฏิบัติการ
จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตอย่างชัดเจน 

ร้อยละ 
100 

 6 6 6 6 
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2. ประชุมชี แจงสรา้งความเข้าใจใหผู้เ้กี่ยวข้องในส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่เป็นหน่วย
เบิกจ่ายเพื่อปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องสามารถจัดเก็บข้อมลู
เพื่อใช้ในการรายงานได้ถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา 

ตัวชี วัดที่ 76 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษาที่
เป็นหน่วยรับตรวจได้รบั
การตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นระบบ 

1. วางแผนการตรวจสอบโดยวิเคราะห์ความเสี่ยง จาก
รายงานผลการตรวจสอบของส านกังานเขตพื นท่ีและ
สถานศึกษา ย้อนหลัง 1 - 2 ปี 

2. จัดท ากระดาษท าการก าหนดประเด็นการตรวจสอบให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

3. ตรวจสอบตามประเด็นที่ก าหนดในกระดาษท าการ 
4. รายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะให้กับ

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเป็น
หน่วยรับตรวจ 

ร้อยละ 
100 

 6 6 6 6 

ตัวชี วัดที่ 77 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษา
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA Online) 

1. สร้างความตระหนักในการรับรู้ในการป้องกันการทุจริต 
เช่นแผ่นพับ จดหมายข่าว มาตรการป้องกันการทุจริต
ในรูปแบบต่าง ๆ  

2. พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการป้องกัน
การทุจริตในรูปแบบการอบรม 

ร้อยละ 
85 
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3. จัดประชุมชี แจงตัวชี วัดให้กับผู้บรหิารสถานศึกษาและ
บุคลากรในส านักงาน 

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

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารจัดการใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ
สถานศึกษา 

ตัวชี วัดที่ 78 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษา
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ก ากับ ติดตาม
สถานศึกษาด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
   2.  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่อสาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานสารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
   3. ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน  
   4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียสามารถส่งค าติชมหรือความคดิเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการของสถานศึกษา 
   5.  มีช่องทางร้องเรียนการทุจรติของหน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 
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ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษามีการเผยแพร่ขอ้มูลผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
สถานศึกษาสารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
   2.  ข้อมูลที่เผยแพร่มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
   3.  มีช่องทางให้ผู้รบบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีสามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการของสถานศึกษา 
   4.  มีช่องทางร้องเรียนการทุจรติของหน่วยงาน 

ตัวชี วัดที่ 79 ร้อยละของ
สถานศึกษาด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูผลการเรียน
รายบุคคล โดยใช้
โปรแกรม SchoolMis 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาก ากับ ติดตามให้
สถานศึกษาน าเข้าข้อมลูผลการเรยีนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทุกคน ในระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา (SchoolMis) ตามช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด 
   2.  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา จัดท าคู่มือการใช้งาน
ระบบบรหิารจดัการสถานศึกษา (SchoolMis) เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 

ร้อยละ 
100 
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ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนน าเข้าข้อมลูผลการ
เรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทุก
คน ในระบบบริหารจัดการสถานศกึษา (SchoolMis) ใน
ภาคเรยีนที่ ๒ ช่วงสิ นปีการศึกษา 
   2.  สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รายงาน
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 

ตัวชี วัดที่ 80 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษา 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมลู
บุคลากรรายบุคคลเข้าสู่
ระบบฐานข้อมลูโปรแกรม
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา (EMIS) และ
ระบบ PSC (P-School 
Checking Program) 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศกึษาที่มีตัวตนอยู่จริง เข้าสู่
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และ
ระบบ PSC (P-School Checking Program) 
   2.  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ปรับปรุงข้อมูลบคุลากร
รายบุคคลที่ปฏิบัตหิน้าท่ีมีตัวตนอยู่จริงบนส านักงานเขต
พื นที่การศึกษา เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
การศึกษา (EMIS) และระบบ PSC  
(P-School Checking Program) ภายในเดือนตลุาคมและ
เดือนเมษายน 
 

ร้อยละ 
100 
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ระดับสถานศึกษา 
   สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรยีนปรับปรุงข้อมูลบคุลากร
รายบุคคลในระดับสถานศึกษาท่ีมตีัวตนอยู่จริง ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS) และระบบ 
PSC (P-School Checking Program) 
ภายในเดือนตลุาคม และเมษายน 

ตัวชี วัดที่ 81 จ านวนครั ง
ในการเข้าร่วมประชุม
ทางไกลพุธเช้า ข่าว สพฐ. 
และการประชุมทางไกล
กับส่วนกลาง 

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

ร้อยละ 
100 
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ตัวชี วัดที่ 82 ความส าเร็จ
ด้านความมั่นคงปลอดภยั
ในไซเบอร์ (Cyber) 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษากบัสถานศึกษา ด าเนินการ
ดังนี  
มาตรการทางด้านเทคนิค 
   1.  มีการติดตั งใช้งานอุปกรณ์ Network Firewall เพื่อ
ป้องกันการโจมตจีากเครือข่ายภายนอก 
   2. มีการติดตั งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware 
เพื่อป้องกัน แก้ไขการโจมตีของมัลแวร ์
   3. มีการติดตั งใช้งานระบบ Endpoint Security ให้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย 
   4. มีการติดตั งใช้งานระบบยืนยนัตัวตน และควบคุมสิทธิ 
(Authentication/Authorization/Accounting) เพื่อ
ควบคุมดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม และ
มันคงปลอดภยั 
   5. มีการติดตั งใช้งานระบบจัดเก็บ Log Flie ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายและ พรบ.คอมพิวเตอร์มาตรการดา้นโครงสร้าง
องค์กร และระบบบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร ์

ร้อยละ 
90 
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   6.  มีการจัดตั งคณะท างานเพื่อบริหารจดัการความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์มาตรการด้านบุคลากร 
   7. มีการอบรมและสรา้งความตระหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

ตัวชี วัดที่ 83 ร้อยละของ
สถานศึกษาด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล และใช้ Smart 
Card ในการน าเข้าข้อมลู
ประวัตินักเรียน 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  ก ากับ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูนักเรียนรายบุคคลเข้าสูร่ะบบ
ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบจดัเก็บข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล
ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้ Smart Card ในการ
น าเข้าข้อมูลประวัตินักเรียน 
   2.  ตรวจสอบ รบัรองความถูกต้องของข้อมูลยืนยันรับรอง
ความถูกต้องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคลที่มตีัวตนอยู่จริงเข้าสูร่ะบบ
ฐานข้อมูลโปรแกรมระบบจดัเก็บข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล 
ตามช่วงระยะเวลาดังนี  
        1.1  ระยะที่ 1 ข้อมูลภาคเรียนท่ี 1  

ร้อยละ 
100 
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             ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ของทุกปี 
       1.2  ระยะที่ 2 ข้อมูลภาคเรยีนที่ 2 สิ นปีการศึกษา 
             ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 
   2.  สถานศึกษาน าเข้าข้อมลูประวัตินักเรยีนโดยใช้ Smart 
Card ทุกครั งในการน าเข้าข้อมลูนกัเรียนรายบุคคล 

ตัวชี วัดที่ 84 ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ติดตามการปฏิบัติงานของ
องค์กร 4 ด้าน 

   1.  ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์กร 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บริหารงานท่ัวไปด้านบรหิารแผนงานและงบประมาณ  ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารวิชาการ 
   2.  มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้แบบ Real time สรุปผลข้อมลูที่ได้จากการ
ใช้ระบบ 
   3.  มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 

ระดับ 5 ออกแบบการก ากับ ติดตาม 
โดยการใช้โปรแกรม
ออนไลน์ SaSa 

6 6 6 6 

ตัวชี วัดที่ 85 ร้อยละของ
สถานศึกษามีระบบข้อมลู
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน
การวางแผนการจัด

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้
โรงเรียนใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษา 

ร้อยละ 
100 
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การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   2.  ก ากับ ติดตามใหส้ถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนใช้
ระบบข้อมลูสารสนเทศท่ี สพฐ.พัฒนาขึ นในการวางแผนการ
จัดการศึกษา 
   3.  มีข้อมูลผูเ้รียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 
ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ี สพฐ. พัฒนาขึ นในการวางแผนการจัด
การศึกษา 
   2.  สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรยีน ครู บคุลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด 
   3.  สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรยีนรายบคุคลทีส่ามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลตา่ง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการจดัการเรียนรู้สูผู่้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology) 
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ตัวชี วัดที่ 86 ส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาและ
ร้อยละของสถานศึกษา มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านการ
บริหารจดัการศึกษาครบ
ทั ง 4 ด้าน  

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
   1.  จัดหาแหล่งแพลตฟอร์มดิจทิัล (Digital Platform) 
ให้กับสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษาครบ 4 ด้าน  
   2.  ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ 
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
 
ระดับสถานศึกษา 
   1.  สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) 
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจดัการศึกษาครบ 4 ด้าน 
ตั งแต่ร้อยละ 80 ขึ นไป 
   2.  สถานศึกษาจัดท าเอกสารหลักฐานการใช้แพลตฟอรม์
ดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา โดยระบุช่ือแพลตฟอรม์
ดิจิทัล ครบ 4 ด้าน 

ร้อยละ 
80 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้ก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ เป้าหมายที่สาคัญ คือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  

จากการด าเนินงานบริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการด าเนินงาน 
ตามแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกเป็นรายกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน 
- นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 2,253 คน เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

ประจ าปี 2564 จ านวน 2,253 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 126 แห่ง ด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ประจ าปี 2564 จ านวน 126 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และมีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 12 แห่ง  

- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 126 แห่ง ด าเนินการตามแนวทางสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จ านวน 126 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100  และมีสถานศึกษาต้นแบบ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 16 แห่ง 

- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดที่อยู่ในพ้ืนที่สุ่มเสี่ยง จ านวน 12 แห่ง มีนักเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษาในสังกัดที่อยู่ในพ้ืนที่สุมเสี่ยง จ านวน 1,475 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต  
ประจ าปี 2564 จ านวน 1,475 คน และมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ.0.95 

 

        
 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
-ไม่มี  
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กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนผ่านการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเจริญกิจ  ชั้น ม.3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 
2. นายภูวริศ  ทองปิ่น  ชั้น ม.6 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
3. นายวุฒิชัย  ลาภไธสง  ชั้น ม.5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
 

    
 
3. โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 

ผลการด าเนินงาน 
1. ครูเครือข่ายแนะแนว ระดับกลุ่มโรงเรียนจ านวน 14 คน (14 กลุ่มโรงเรียน) ได้รับความรู้เรื่องการจัดท า 

การวัดแววอาชีพและการจัดท า Portfolio และ ID Plan ของนักเรียนชั้น ม.3 และสามารถน าไปขยายผล 
แนะน าครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มโรงเรียนตนเองที่รับผิดชอบ 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 901 คน มีการวัดแวด/วัดความ
ถนัดทางอาชีพ และมีการจัดท า Portfolio และ ID Plan 

3. พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แนะแนวให้เป็นปัจจุบัน 
4. ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาต่อ

สายอาชีพได้ตรงกับความถนัดและความชอบของตนเองมีค่านิยม และภาพลักษณ์ท่ีดีในการศึกษาต่ออาชีพ
เพ่ือการมีงานท า  

5. นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 844 คน เลือกเรียนต่อสายอาชีพ จ านวน 
410 คน ร้อยละ 48.57 
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงาน 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

         
 

         

 
5. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ประสิทธิภาพการท างานของ Platform ระบบการรายงานการนิเทศ ออนไลน์ School & Area Supervision 

Report  โดยความพึงพอใจในภาพรวม ระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ออนไลน์ School & Area Supervision Report (SASR Online) อยู่ในระดับดีมาก 

2. ร้อยละของสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่ใช้ Platform ระบบการรายงานการนิเทศ ออนไลน์ School & 
Area Supervision Report จากระบบการรายงานผลการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
(ณ วันที่ 29 กันยายน 2564)  ของคณะศึกษานิเทศก์ พบว่า จ านวนโรงเรียนในระบบ 124 โรงเรียน จ านวน
ศึกษานิเทศก์ท่ีมีหน้าที่นิเทศตามพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 15 คน จ านวนครั้งที่ได้รับการนิเทศฯ 244 จาก
นโยบายการนิเทศ 1 ภาคเรียนโรงเรียนต้องได้รับการนิเทศ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.39 

3. ร้อยละของสถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน จากระบบนิเทศภายใน พบว่า จ านวนโรงเรียนใน
ระบบ 124 โรงเรียน จ านวนครูในระบบ 1,264 คน จ านวนครั้งที่ได้รับการนิเทศฯ 2,793 จากนโยบาย 
การนิเทศ 1 ภาคเรียนครูต้องได้รับการนิเทศ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

      
  



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

หน้า 80 

 

6. โครงการวันส าคัญ 
ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรใน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 82 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ มีความศรัทธาเลื่อมใสใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีความสามัคคี และมีจิตสาธารณะ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

     
 

     

 
7. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,153 คน มีผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

- คณิตศาสตร์  ค่าเฉลี่ย 42.05 
- ภาษาไทย  ค่าเฉลี่ย  48.22 
- วิทยาศาสตร์  ค่าเฉลี่ย  44.11 
- ภาษาอังกฤษ  ค่าเฉลี่ย  35.29 
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8. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) 
ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 12,796 คน  สมัครเข้ารับการทดสอบโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 642 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.01  วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 652 คน คิดเป็นร้อยละ 5.09 
 

     
 
9. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพป.พช.1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงาน 
- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 แห่ง ได้รับการประเมินตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คิดเป็นร้อยละ 100 
- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้อมูลประเมิน ผลการขับเคลื่อนของสถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
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10. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
- ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.12 การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.96 รวม 2 
สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.06 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับ  จังหวัด ศึกษาธิการภาค 
สังกัด และประเทศ 

- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.60 ความสามารถด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.98 รวม 2 
ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.79 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับ  จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด 
และประเทศ 

 

       
 
11. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวนนักเรียนในสังกัดที่เข้าสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,183 คน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 322 คน รวมทั้งสิ้น 1,505 คน  มีผลการประเมินดังนี้ 
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 55.64 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.27 และสาระที่ได้คะแนนต่ าสุดได้แก่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.38 ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.13 เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมผล
การทดสอบระดับเขตพ้ืนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 41.12 ผลต่างเท่ากับ -1.02 
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 47.99 รองลงมา
ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.26 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 26.96 และสาระที่ได้คะแนนต่ าที่สุดได้แก่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.89 
ภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.01 เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่มี
คะแนนเฉลี่ยนเท่ากับ 30.78 ผลต่างเท่ากับ -5.23 
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12. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
- นักเรียนปกติระดับปฐมวัย (อ 3) ทั้งหมด จ านวน 1,590 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ 

ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 1,532 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35 
- นักเรียนปฐมวัยมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีพัฒนาการสมวัย และมีความพร้อม

ที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 100 
- ด าเนินการจัดท าคลิปวิดีโอการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง น้ าและอากาศ ทดแทนให้ครูผู้

เกษียณอายุลาออกเปลี่ยนสายงานและครูผู้สอนยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยระดับปฐมวัย เพ่ือเผยแพร่ให้ครูเข้ารับการอบรม จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

   
 

     
 

13. โครงการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  
และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผลการด าเนินงาน 
- จังหวัดเพชรบูรณ์มีแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน 
- โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จ านวน 5 แห่ง มีการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ สพฐ. ก าหนด และได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานจากหน่วยงานที่สังกัด 
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14. โครงการขับเคลื่อนคุณภาพบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 
- อบรมขายผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ

ไทย ระดับประถมศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ผลการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ในส่วนนี้ผู้เข้าอบรมสัมมนาได้ท าแบบประเมินก่อนและหลังจากการอบรม
สัมมนา โดยการให้ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม (ความรู้เดิม) และแบบทดสอบหลังจากอบรม โดยเป็น
ข้อสอบคู่ขนาน พบว่าก่อนการอบรมครูได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 14.89 (SD = 1.05) และหลังจากการอบรมครู
ได้คะแนนเฉลี่ยที่ 19.22 (SD = 1.09)  ได้คะแนนเพ่ิมข้ึนที่ 4.33 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.30 

- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนเครือข่าย 
พบว่า ครูสามารถเขียนแผนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 (SD =0.44) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 (SD =0.44) และ
ครูสามารถเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.62 (SD =0.51) 
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15. โครงการเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงาน 
- โรงเรียนในสังกัด จ านวน 126 แห่ง รับทราบแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2564 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- โรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 โรงเรียน ได้รับการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 – 2564  คิดเป็นร้อยละ 100 

 

                    

 
16. โครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ประสบผลส าเร็จและเป็นแบบอย่างท่ีดี รักในวิชาชีพความเป็นครู สนับสนุน
บุตรหลานให้ประกอบอาชีพครู 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีแนวคิดการปฏิบัติ
ตนหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข 

 

                                             
 

                            



  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

หน้า 86 

 

17. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีช่องทางการศึกษาออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการค านวณ จ านวน 5 หลักสูตร 
ได้แก่ 1) วิทยาการค านวณส าหรับครูปฐมวัย  2) วิทยาการค านวณส าหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  3) 
วิทยาการค านวณส าหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  4) วิทยาการค านวณส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
5) ออกแบบเทคโนโลยีส าหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยครูผู้สอนวิทยาการค านวณทุกคนได้ศึกษา
หลักสูตรวิทยาการค านวณผ่านระบบออนไลน์ 

      
 
18. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับ

ภาคีเครือข่าย 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ และรวบรวม
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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19. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ  
(โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
ผลการด าเนินงาน 
ประเมินการคัดเลือกกิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว กิจกรรมคัดเลือกรางวัล 10000 
คุรุชนคนคุณธรรม ด้านผู้บริหาร และด้านครูผู้สอน  และกิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมสร้างคนดี ด้านผู้บริหาร 
และด้านครูผู้สอน 
ผลการประเมิน 

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ผ่านการประเมิน จ านวน 2 โรงเรียน 
- รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านผู้บริหาร ผ่านการประเมิน 2 ราย 
- รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านครูผู้สอน ผ่านการประเมิน 8 ราย 
- รางวัล 10000 คุรุชน คนคุณธรรม ด้านผู้บริหาร ผ่านการประเมิน 7 ราย 
- รางวับ 10000 คุรุชน คนคุณธรรม ด้านครูผู้สอน ผ่านการประเมิน 14 ราย 
 

     
 

20. โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ตามแนว PISA) 
ผลการด าเนินงาน 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับขยายผลการพัฒนาสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ PISA –Style Online 
Testing ในการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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21. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นของ สพป.พช.1 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 2) 
ผลการด าเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 126 แห่ง ได้รับการประเมินตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษารวบรวมผลการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาฯ เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

                    
 
22. โครงการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาส

ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
ผลการด าเนินงาน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
และโอกาสของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 126 แห่ง มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 126 แห่ง น าผลการสังเคราะห์การประเมินตนเองไปพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา 
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23. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ 
ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 45 แห่ง ได้รับความรู้ และแนวทาง/วิธีการใช้งาน 
กระบวนการและข้ันตอนการใช้งานในระบบการรายงานตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่
ก าหนด 

 

             
 
24. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธ 

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 126 แห่ง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ  
และผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
(ผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ร้อยละ 20) รอบท่ี 2 งดการประเมิน 
 

25. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 126 แห่ง เข้าร่วมการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ และมีความรู้ 
สามารถจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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26. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
ประเมินคัดเลือกนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ซึ่งมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมิน ได้รับการคัดเลือกส่งเข้ารับการพิจารณาเป็นตัวแทนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด จ านวน 1 ราย ได้แก่ เด็กชายฌฐรัชต์ จั่นเอี่ยม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 
 

       
 
27. โครงการพัฒนานักวิจัยระดับเขตพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ผลการด าเนินงาน 
- นักวิจัยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 30 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย คิดเป็นร้อยละ 100 
- โรงเรียนในสังกัด จ านวน 126 แห่ง มีนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ในข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีคุณภาพตามกระบวนการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 100 
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28. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ของ 
โรงเรียนคุณภาพน าร่องระดับภูมิภาค และเครือข่าย 
ผลการด าเนินงาน 
ครูวิชาการโรงเรียนคุณภาพน าร่อง ระดับภูมิภาค และเครือข่ายจ านวน 6 โรงเรียน จ านวน 70 คน  
ได้รับการพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ  
โดยครูวิชาการท่ีเข้ารับการพัฒนาผ่านการประเมินความสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

      
 
กลยุทธ์ที ่4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
29. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 
- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 126 แห่ง ด าเนินกิจกรรณรณรงค์ เฝ้าระดังและส่งเสริมวันวาเลนไทน์ ประจ าปี

การศึกษา 2564 มีมาตรการความปลอดในสถานศึกษา และนักเรียนมีความสามารถป้องกันภัยทุกรูปแบบ 
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และมีทักษะชีวิตเพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันทางสังคม 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการประเมินการประกวดผลงานการจัดกิจกรรมฝ้าระวังและส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 มีผลการประเมินดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนบ้านปากน้ า 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 
รางวัลชมเชย จ านวน 6 รางวลั ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง  2) โรงเรียนบ้านนางั่ว   
3) โรงเรียนบ้านระวิง  4) โรงเรียนบ้านท่าข้าม  5) โรงเรียนบ้านสะเดียง  6) โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 
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30. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 
1. การด าเนินงานการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564  และมีผลการด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 

2564  ดังนี้ 
ประเภทท่ัวไป 
   1) ระดับอนุบาล 1 (3 ขวบ)  จ านวน    25  ห้อง  จ านวนนักเรียน    198  คน 
   2) ระดับอนุบาล 2 (4 ขวบ)  จ านวน  128  ห้อง  จ านวนนักเรียน  1,179  คน 
   3) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  133  ห้อง  จ านวนนักเรียน  1,479  คน 
   4) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1    จ านวน   48  ห้อง  จ านวนนักเรียน     843  คน 
2. การด าเนินการจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 เด็กท่ีเกิดปี 2557 ของทะเบียนราษฎร์ ในเขต

พ้ืนที่บริการ จ านวน 3,185 คน ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
   1. เข้าเรียนในสังกัด สพป.  จ านวน  1,516  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.60 
   2. เข้าเรียนในสังกัด สศศ.  จ านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.16 
   3. เข้าเรียนในสังกัด สช.  จ านวน  1,103  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.63 
   4. เข้าเรียนในสังกัด อปท.  จ านวน  111  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.49 
   5. เข้าเรียนชั้นอื่น รวมทุกสังกัด  จ านวน  266  คน  คิดเป็นร้อยละ 8.35 
   6. อ่ืนๆ (ไปเรียนต่างจังหวัด) จ านวน  184  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.78 
3. จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการ ได้เข้าเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 
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31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ท าหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย 
ผลการด าเนินงาน 
ครูผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยา จ านวน 44 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จ านวน  43  แห่ง 
เข้ารับการอบรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยา
โรงเรียนมีความรู้ ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ด้านพฤติกรรม อารมณ์และสังคม  และให้โรงเรียน
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างเครือข่ายครูแกนน า
ผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในการ
ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
สรุปผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อน (Pretest) และแบบทดสอบหลังเข้าอบรม (Post-test) และตารางสรุป
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ด้านล่างนี้ 

รวมสรุปผลคะแนนก่อน (Pretest) และหลังเข้าอบรมฯ (Post-test) 
ผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน  44  คน  รายละเอียดดังนี้ 

 
รายละเอียด 

 
จ านวน (คน) 

คิดเป็นร้อยละ (%) 

- ผลคะแนนหลังเข้ารับการอบรม  เพิ่มข้ึน 37 84.09 % 
- ผลคะแนนหลังเข้ารับการอบรม  เท่าเดิม   7 15.91 % 
- ผลคะแนนหลังเข้ารับการอบรม  ลดลง      - - % 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 44  คน 100 % 
 

       
 
32. โครงการประกวดโรงเรียนปลอดภัย 

ผลการด าเนินงาน 
- สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 126 แห่ง ได้รับการส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนปลอดภัย จ านวน 126 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 100 
- ผลการคัดเลือกโรงเรียนปลอดภัย ดังนี้ 
  1) โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดภัย  ได้แก่ โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านดง โรงเรียน

บ้านหนองระมาน 
  2) เกียรติบัตรรางวัลระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก  โรงเรียนบ้านโคกยาว โรงเรียนบ้านวังชะนาง 

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง โรงเรียนบ้านป่าบง โรงเรียนบ้านห้วยแหน โรงเรียนบ้านวังจาน 
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  3) เกียรติบัตรรางวัลระดับเงิน ได้แก่ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรยีนบ้านป่าแดง 
โรงเรียนบ้านตะเบาะ โรงเรียนบ้านยางลาด โรงเรียนบ้านศาลาลาย โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ โรงเรียนบ้านซับ
เจริญ โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน โรงเรียนบ้านดงลาน โรงเรียนบ้านชอนไพร โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 

  4) เกียรติบัตรรางวัลระดับทองแดง ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 
 

        
 
33. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและนิเทศ ติดตาม  

ผลการด าเนินการจัดการศึกษาเรียนรวม 
ผลการด าเนินงาน 
ครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 210 คน ผ่านการประเมินความสามารถด าเนินการคัด
กรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้อง และจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้
อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
34. โครงการการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ให้โรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนทุกคน 
 

            
 
กลยุทธ์ที ่6 การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
35. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกรอบแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
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36. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับรู้นโยบายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แนวทางการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

                            
 

             
 
39. โครงการชวนเป็น ผอ.เขต ด้วยกัน 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด มีส่วนร่วมเสนอแนวคิด  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมแก้ปัญหาใน
การปฏิบัติงาน และมีส่วนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันที่ถูกต้อง 
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40 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงาน 
1) สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต คิดเป็นร้อยละ 100 
2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา โดยมีโรงเรียน

ต้นแบบการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ จ านวน  
14 โรงเรียน 

3) สถานศึกษาในสังกัดได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริตให้
สังคม (ภาพยนตร์สั้น : สื่อป้องกันการทุจริต 

4.) สถานศึกษาในสังกัดร่วมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานต้นแบบโรงเรียน
สุจริต โดยมีผลการคัดเลือกต้นแบบโรงเรียนสุจริตระดับเขตพ้ืนที่ ชนะเลิศล าดับที่ 1 จ านวน 7 แห่ง และ 
ผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จ านวน 28 แห่ง 
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41. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนรวม 95.74 ระดับ AA 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
2. โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้า
แห่งความดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3. โครงการการขับเคลื่อนโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที ่10 สูส่ถานศึกษา ปงีบประมาณ 2563 
5. โครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
7. โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้า
แห่งความดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี

1. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 2564 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้า
แห่งความดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3. โครงการการขับเคลื่อนโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที ่10 สูส่ถานศึกษา ปงีบประมาณ 2563 
5. โครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
7. โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้า
แห่งความดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ 
และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ท าหน้าที่
นักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
2. โครงการประกวดโรงเรียนปลอดภัย 
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้า
ระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 
2019 (COVID-19) 
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2564 

ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน

1. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
2. โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้า
แห่งความดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. โครงการการขับเคลื่อนโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที ่10 สูส่ถานศึกษา ปงีบประมาณ 2563 
5. โครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
7. โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้า
แห่งความดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

5. ร้อยละสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

1. โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
2. โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้า
แห่งความดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3. โครงการการขับเคลื่อนโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
รัชกาลที ่10 สูส่ถานศึกษา ปงีบประมาณ 2563 
5. โครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
6. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
7. โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้า
แห่งความดี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ร้อยละ 100 
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หน้า 102 
 

ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแช่งขันของประเทศ 

6. ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 
2. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
3. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
4 โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูงและ
สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ตามแนว PISA) 

ร้อยละ 99.52 

7. ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและ
สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ตามแนว PISA) 

รอผลการ
ประเมิน 

8. ร้อยละผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือก
รอบท่ี 1) 
2. โครงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

วิชาคณิตศาสตร์  
ร้อยละ 5.01 
วิชา
วิทยาศาสตร์  
ร้อยละ 5.09 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

9. ร้อยละผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

 

- จัดท าแบบฝึกเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนทุกระดับชั้น ป.6,ม.3 ตาม
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 96.13 
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หน้า 103 
 

ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
10. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. จัดท า แผนพัฒนา 1 โรงเรียน 1 คุณภาพ Action 
Plan มีโรงเรียนที่จัดท าเรื่องการอ่านออกเขียน
ได้มากถึง 90 โรงเรียน และจัดท าเรื่องทักษะ
คณิตศาสตร์ 
2. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 2,180 คน มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  จ านวน 923 คน คิดเป็นร้อยละ 42.34  

ร้อยละ 42.34 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

1. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 
2. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน...-..คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.51 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน....-....คน คิดเป็น
ร้อยละ -2.67 
*ไม่นับจ านวนคน เนื่องจากจ านวนผู้สอบแต่ละปี
ไม่เท่ากันคิดร้อยละของผู้เรียนอย่างเดียว* 

ป.6 ร้อยละ 10.57 
ม.3 ร้อยละ -2.67 

12. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ท า ตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง

1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 
2. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความ
สนใจ เต็มศักยภาพของผู้เรียน 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
กับความต้องการของประเทศ วางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

3. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆได้มาก 
สามารถเชื่อมโยงอาชีพต่างๆให้เห็นถึงความส าคัญ
ของระบบสังคมได้ 

13. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม 

ใช้ข้อมูลร่วมกับตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละผู้เรียนทุกระดับ
มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

ร้อยละ 100 

14. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ระดับปฐมวัย 
1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ปีการศึกษา 2563 
2. ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2563 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรยีนด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน ผ่านระบบ SCHOOL  LUHOOL  
SYSTEM 

 
ระดับปฐมวัย  
ร้อยละ 96.35 
 
 
 
ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ร้อย
ละ 72.38 

15. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้
หรืออ านวยการการเรียนรู้ 

การพัฒนาทักษะความรู้และความช านาญในการ
จัดการเรียนการสอน (ด้านการใช้หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู ้การวดัประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้
สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรูเ้ชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์ 
การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวชิาการ 
การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา การ
ใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เปลี่ยนบทบาทจาก 
"ครูผู้สอน" เปน็ "Coach" จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในแต่ละวิชา) 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
16. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน 

โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ร้อยละ 100 

17. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ 
และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น
ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับ
ผู้พิการ 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 100 

18. ร้อยละผู้เรียนได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
(Digital Device)เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

  

19. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  

20. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ
พัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภทขนาด และ
พ้ืนที่ 

สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท
ขนาด และพ้ืนที่ 

ร้อยละ 100 

21. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 126 โรง จัดการเรียน
การสอน 124 โรงเรียน จัดเรียนควบรวม 2 โรงเรียน 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 20199 (COVID-19) โรงเรียนไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ตามมาตรฐาน
การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมได้ โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอน On-hand เป็นหลัก และผสมผสาน 
Online On-demand และ On-air โดยมีโรงเรียน
ขนาดเล็กที่บา้นนักเรียนสามารถเรียน On-air ได้เพียง 
14 โรงเรียน 

ร้อยละ 100 
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22. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้า
ระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ท าหน้าที่เป็น
นักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
3. โครงการประกวดโรงเรียนปลอดภัย 
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
5. ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินการตาม จุดเน้นที่ 5 การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย 

ร้อยละ 100 

23. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. ส ารวจส ามะโนประชากรวัยเรียน 

ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

24. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและ
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติ
ใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลด
ใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

1. ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินการตาม จุดเน้นที่ 6 การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นจุดเน้น
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. โครงการการวิจัยการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละ 100 

25. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน
เพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการ
คัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

  

26. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่อง
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง  
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27. ร้อยละนักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

  

28. สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนได
ออกไซต์ในการด าเนินกิจกรรม
ประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน 
และข้อมูลของ Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ Paper less  

  

29. คร ูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการ
จัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้าน
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมได้  

  

30. สถานศึกษาท่ีครูและนักเรียน
สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชน
ได้ตามแนว ทางThailand 4.0 

สถานศึกษาร้อยละ 100 สามารถน าสื่อนวัตกรรมที่
ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ชุมชนได้ตามแนว 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจทิัล ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
โดยมีค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
2. ก าหนดแผนการด าเนนิงานขบัเคลื่อนระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจทิัล ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
โดยมีค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
3. เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ระบบคลงัสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจทิัล ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ระยะต้น 
-ประชาสัมพนัธ์การเรียนรู้ระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยดีิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ร้อยละ 100 
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ระยะกลาง 
-พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ใน
การใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ในระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยดีิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ระยะยาว 
4. พัฒนาครูให้มีความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยดีิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการใชส้ือ่การเรียนรู้ ในระบบ
คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจทิัล ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
6.สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 

31. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานที่ให้เป็นส านักงานสี
เขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่มีการปรับภูมิทัศน์ให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น น่าอยู่ 
สวยงาม และเอ้ือต่อการท างาน 
- ด าเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในกลุ่มงาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประจ า (ทุกเดือน) 
- มีถังรองรับขยะ โดยแบ่งตามประเภทของขยะที่
เกิดข้ึน (ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย) และ
บอกประเภทขยะชัดเจน 
-มีการก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
น้ า 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนสีเขียว จ านวน 2 โรงเรียน 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 

32. สถานศึกษาได้รับการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
เป็นอิสระ 

- แจ้งคู่มือแนวทางการกระจายอ านาจของ สพท. 
ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ปี 2563 
- จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- นิเทศภายใน 
- นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 
- โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
ปีงบประมาณ 2564 
- รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี (SAR) 

ร้อยละ 100 
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- จัดท าค าของบประมาณของโรงเรียน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การวางแผนอัตราก าลัง 
- การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และครูสายงานการสอน 
- จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนจ านวน 14 กลุ่ม 
- จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้โรงเรียนได้ใช้ในการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน 

33. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
ต าบล 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล จ านวน 
126 แห่ง  

ร้อยละ 100 

34. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหาร
จัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

สพท. น านวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการ
บริหารและการจัดการศึกษามาใช้ในการบริหาร
จัดการตามภาระงาน 4 ด้าน ในการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
126 แห่ง   

ร้อยละ 100 

35. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลัก  ธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่มี
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
36. สพป.และสถานศึกษา ระดับ ผ่าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
- สถานศึกษา ปี 2564 ไม่ได้ด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
 

ร้อยละ 100 

37. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงาน
ในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

 

ชื่อระบบข้อมูล
สารสนเทศของ 

สพฐ. 
การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 

DMC น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน 
SGS - 

School MIS 
จัดการด้านการกรอกเอกสารการศึกษาข้อมูล (ปพ.) 

ต่าง ๆ  
EMIS น าไปใช้ประกอบพจิารณาขออัตราก าลัง 

CCT 
บริหารจัดการนกัเรียนเพื่อรับเงินอุดหนนุ 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

B-Obec 
จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างใน

ระดับสถานศึกษา 

M-Obec 
จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ในระดับ

สถานศึกษา 
E-Budget รายงานงบประมาณในระดับสถานศึกษา 

E-mes 
เป็นข้อมูลด้านวิชาการของเขตพื้นที่

การศึกษาและระดับสถานศึกษา 

HRMS ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน 

SASR 
ระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ 

ร้อยละ 100 

38. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ( Big Data 
Technology) 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
39. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

 

ชื่อระบบข้อมูล
สารสนเทศของ 

สพฐ. 
การน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 

DMC 
น าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ

โรงเรียน 
SGS - 

School MIS 
จัดการด้านการกรอกเอกสารการศึกษาข้อมูล 

(ปพ.) ต่าง ๆ  
EMIS น าไปใช้ประกอบพจิารณาขออัตราก าลัง 

CCT 
บริหารจัดการนกัเรียนเพื่อรับเงินอุดหนนุ 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

B-Obec 
จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ในระดับสถานศึกษา 

M-Obec 
จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ในระดับ

สถานศึกษา 
E-Budget รายงานงบประมาณในระดับสถานศึกษา 

E-mes 
เป็นข้อมูลด้านวิชาการของเขตพื้นที่

การศึกษาและระดับสถานศึกษา 

HRMS 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาราย

คน 

SASR 
ระบบรายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ออนไลน์ 

ร้อยละ 100 

40. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง 
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตัวช้ีวัด ประเด็นการติดตาม ประเมินผล ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 

สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทั้งหมด 
จ านวน 1,222. คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (ครบทุกประเภทภัย
คุกคาม) จ านวน 1,222 คน คิดเป็นร้อยละ  
100  
2. ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน 18,599 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) ที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุก
รูปแบบ (ครบทุกประเภทภัยคุกคาม)  จ านวน 
18,599 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปี
การศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 
2564) ทั้งหมด จ านวน.1,614.คน จ าแนกเป็น 
ผู้เรียนปกติ จ านวน.1,590 คน ผู้เรียนที่มีความ
บกพร่อง จ านวน.24.คน  
2. ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน. 1,532 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.35 

6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 
50 ขึ้นไป (เก็บเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
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8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น จ านวน
ทั้งสิ้น 15,154 คน มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 96.87 

10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1. สพท. มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดทั้งหมด 
จ านวน 172 คน (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- 2564) จ าแนกเปน็  
   1.1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีไ่ด้รับการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จ านวน 
74 คน คิดเป็นร้อยละ 43 
    1.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีย่ังไม่ไดท้ดสอบ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จ านวน 
98 คน คิดเป็นร้อยละ 57 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดบัชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาได้รับการพฒันาโดยใช้กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

11 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่
ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนในระดับ ม.ต้น 
ทั้งหมด จ านวน 43 .แห่ง ได้รับการเตรียมความ
พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์) โดยใช้ข้อสอบออนไลน์ PISA 
style จ านวน.43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

12 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่
สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 126 แห่ง 
มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล (อย่างน้อย 1 ด้าน) จ านวน 102 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.95 

14 ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการ
ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21 
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ตัวช้ีวัดย่อยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 
6 (ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา) 

- ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งหมด 
(ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) จ านวน 12,556 
คน ได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพ จ านวน 12,556. คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3  ( ส า ห รั บ ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา) 

- ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทั้งหมด 
(ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) จ านวน 2,644 
คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพ ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบ
อาชีพ จ านวน 2,644 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 
6  ( ส า ห รั บ ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
มัธยมศึกษา) 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา
ต่อประชากรกลุ่มอายุ  
 

 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ใน
เขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 3,248 คน ได้เข้าเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3,248 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 
100 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แต่ละด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้น
ไป 
 

ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

11 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 1. โรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด จ านวน 126 โรง 
2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด 
จ านวน 31 โรง 
3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่มีการพัฒนา
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 31 โรง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
   3.2 ด้านส่งเสริมการศึกษา 
        1) ด้านทักษะวิชาการ จ านวน 31 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
        2) ด้านทักษะอาชีพ จ านวน 31 โรง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
        3) ด้านทักษะชีวิต จ านวน 31 โรง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
        4 ด้านภาษา จ านวน 31 โรง คิดเป็น 
ร้อยละ 100  
        5) ด้านไอซีที (ICT) จ านวน 31 โรง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
   3.3 ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/
ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน จ านวน  
31 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 
4. สถานศึกษาที่มีการพัฒนา ครบทั้ง 3 ด้าน 
จ านวน 31 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 4 จุดเน้นของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ด้านคุณภาพ 

5 จัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้
จ า ก รู ป แบบ  Passive Learning เ ป็ น  Active 
Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

1. สถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด จ านวน  
126 แห่ง 
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) จ านวน 126 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
3. สถานศึกษาที่มีหน่วยและแผนการจัดการ
เรียนรู้ (Active Learning) จ านวน 126 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
4. ครูในสังกัดท้ังหมด จ านวน 1,022 คน 
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง จ านวน 820 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 80 

9-13 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ทักษะความรู้และความช านาญในการจัดการเรียน
การสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้งหมด 
จ านวน 1,424.คน ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มี
ทักษะความรู้และความช านาญในการจัดการ
เรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ จ านวน 1,200 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 84.27 
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ผลการด าเนินงานการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการติดตาม ประเมินผล ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย
ประสบความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 

 ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย
ประสบความส าเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงานที่
เกิดจากการด าเนินงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและ
สถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทั้ งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและ
สถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ
และสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ประสบ
ความส าเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการเป็นแบบอย่างได้ จ านวน 
10 ชิ้นงาน 9กลุ่ม 1 หน่วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกั น
คุณภาพการศึกษา 

2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย : สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ส่ ง เสริม  สนับสนุน ก ากับดูแล  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้น
สังกัด  

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัยในสังกัดท้ังหมด จ านวน 119 
แห่ง  
1) จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 11 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 
2) จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ภายในเวลาที่ก าหนด จ านวน 119 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 
3) จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน 
ระดับดีข้ึนไป จ านวน 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
100 
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2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ส่ ง เสริม  สนับสนุน ก ากับดูแล  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้น
สังกัด  
 

สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดทั้งหมด จ านวน 
124 แห่ง 
1) จ านวนสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล คุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
หน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 124 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2) จ านวนสถานศึกษาส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ภายในเวลาที่ก าหนด จ านวน 124 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 
3) จ านวนสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ระดับดีข้ึน
ไป จ านวน 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
3.1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปี
การศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 
2564) ทั้งหมด จ านวน.1,614.คน จ าแนกเป็น 
ผู้เรียนปกติ จ านวน.1,590 คน ผู้เรียนที่มีความ
บกพร่อง จ านวน.24.คน  
2. ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  
ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน. 1,532 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.35 

3.2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่า คะแนน
เฉลี่ยระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน 
1) ความสามารถทางด้านภาษาไทย 
   -  ระดับประเทศ คะแนน 47.46 
   -  ระดับ สพฐ. คะแนน 47.76 
   -  ระดับ สพท. คะแนน 52.98 
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2) ความสามารถทางดานคณิตศาสตร์ 
   -  ระดับประเทศ คะแนน 40.47 
   -  ระดับ สพฐ. คะแนน 41.3 
   -  ระดับ สพท. คะแนน 46.6 

3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(Ordinary National Education Test : O-NET) 

 

3.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น
พุทธศักราช 2551 (ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6) 

จ านวนผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละชั้น จ านวน
ทั้งสิ้น 15,154 คน มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านระดับดีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 96.87 

3.5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    

- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา 
จ านวน 2,128 คน มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ผ่านใน
ระดับดีขึ้นไป จ านวน 2,058 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.7105 
- ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษา 
จ านวน 844 คน มีผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ผ่านใน
ระดับดีขึ้นไป จ านวน 799 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.6682 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

4.1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ใน
เขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 3,248 คน ได้เข้าเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3,248 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

4.2 อัตราการออกกลางคันลดลง สพป.พช. เขต 1 ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ในระบบ DMC  ของปีการศึกษา 2563  มี
โรงเรียนรายงานในระบบเป็นออกกลางคัน 
จ านวน  8 คน ปรากฏว่าเป็นนักเรียนที่จะต้อง
รายงานในระบบการจ าหน่ายนักเรียน ไม่ใช่
ออกกลางคัน จ าหน่ายเนื่องจากสาเหตุนักเรียน
หยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานานและไม่มีตัวตน
ในพ้ืนที่ จ านวน 3 คน และย้ายไปเรียนนอก
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ระบบ (กศน.) จ านวน 3 คน และได้ด าเนินการ
ติดตามกลับมาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 
จ านวน 1 คน และยังคงเหลือออกกลางคัน 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.005 

4.3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 
100 

4.4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

 4.4.1 เด็กพิการเรียนรวม เด็กพิการเรียนรวม จ านวน 1,694 คน จัดท าแผน 
IEP จ านวน 1,584 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) รวม
ทุกประเภท จ านวน 1,559 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.42 

 4.4.2 เด็กด้อยโอกาส เด็กด้อยโอกาส จ านวน 3868 คน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพรวมทุกประเภท จ านวน 3868 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 

 4.4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ จ านวน 14,387 คน 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ รวมทุกด้าน จ านวน 
14,318 คน คิดเป็นร้อยละ 99.52 

4.5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษา
ต่อในสายอาชีพ หรือมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน
การประกอบอาชีพ 

โครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ท าให้ผู้บริหาร 
ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ 
ต้องการให้จัดแนะแนวเช่นนี้ทุกปีในเดือน
ธันวาคม  ท าให้ได้รับความรู้โลกกว้างทางอาชีพ 
และรับประสบการณ์ตรง จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมๆ กัน จากทุกสถาบัน  นักเรียน
และผู้ปกครอง มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสาย
อาชีพ  และสามารถวางแผนการเรียนต่อได้
ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ซึ่งใน
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ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จบการศึกษา 844 คน เรียนต่อสายอาชีพ : 
สายสามัญ จ านวน  410 คน  :  356   คน  คิด
เป็นร้อยละ 53.53  :  46.47 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัล
ชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียง
และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา จ านวน 1424 คน 
ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป จ านวน 28 คน 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการ
ให้บริการ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้ งการให้บริการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการ
บริ หารง านของกลุ่ ม ในส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
คิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจ 
ของกลุ่ม/หน่วย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสยีตอ่การบริหารและ
จัดการศึกษา และการบริการ ประจ าปี 2563 ดังนี้ 
1. ด้านวิชาการ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 3,470 
คน มีความพึงพอใจระดบัมากข้ึนไป จ านวน 
3,278 คน คิดเป็นร้อยละ 94 
2. ด้านบริหารงานบุคคล จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 1,300 คน มีความพึงพอใจระดับ
มากข้ึนไป จ านวน 1,213 คน คิดเป็นร้อยละ 93 
3. ด้านงบประมาณ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
2,790 คน มีความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 
จ านวน 2,604 คน คิดเป็นร้อยละ 93 
4. ด้านบริหารงานทั่วไป จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 3,290 คน มีความพึงพอใจระดับ
มากข้ึนไป จ านวน 3,079 คน คิดเป็นร้อยละ 94 
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

          1 ระดับความส าเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินกิจกรรมครบตามทีก าหนด
ทุกกิจกรรม 

10 โรง  
 

 

                b) จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 10 โรง  
 

 

                
c) จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

904 คน  
 

 

                d) จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 904 คน  
 

 

     ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 

          2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา NT 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) 

  2.6200 
| ร้อยละ 
52.40 

                                
 

    

                a) ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการเทียบเกณฑ์แล้ว 2.62 คะแนน  
 

 

          2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา O-
NET (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) 

    
 

    

     ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue 
          3.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ DMC (Data 
Management Center) 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) จ านวนโรงเรียนที่เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มี
อยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ DMC : Data 
Management Center ครบถ้วนสมบรูณ์ 

126 โรง  
 

 

                b) จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่การศึกษา 126 โรง  
 

 

          3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล HRMS (Human Resource Management System) 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 
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a) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource 
Management System) 

100 ร้อยละ  
 

 

     ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

          4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

  1.0000 
| ร้อยละ 
20.00 

              
 

    

                
a) ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ใช้ข้อมูล
ส่วนกลาง 

คะแนน  
 

 

     ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน 

          5.1 พลังงานไฟฟ้า 
  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการเทียบเกณฑ์การใช้
ไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน 

5 คะแนน  
 

 

          5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการเทียบเกณฑ์การใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงจากกระทรวงพลังงาน 

5 คะแนน  
 

 

     ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

          6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                

a) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารองค์การ 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                

b) มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการน าขยะ
มูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรี
ไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   
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c) มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการสามารถท้ิงขยะได้อย่าง
ถูกต้องโดยสะดวก 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
d) มีการจัดท าสื่อรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน 
(วิดีโอ /อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น) 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
e) มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                

f) มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อน
ทิ้งแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรม
รณรงค์ การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้
ความรู้ เป็นต้น 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                

g) มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการน า
ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมัก
ชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็น
ต้น 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
h) มีกิจกรรมเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การ
ส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
i) มีกิจกรรมเพ่ือลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
เช่น การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับ
ลูกค้าท่ีน าแก้วส่วนตัวมาซื้อน้ า เป็นต้น 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
j) ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งใน
หน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน 
และไม่มีการน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

     ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต (ITA) 

          7.1 คะแนนการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) ค่าคะแนนการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีได้จากการเทียบเกณฑ์แล้ว 

5 คะแนน  
 

 

          7.2 คะแนนการประเมิน ITA สถานศึกษา 
  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) ค่าคะแนนการประเมิน ITA สถานศึกษาท่ีได้จาก
การเทียบเกณฑ์แล้ว 

5 คะแนน  
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     ตัวชี้วัดที่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์กร 
          8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ - 
ด้านบริหารงานทั่วไป - ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ - 
ด้านบริหารงานบุคคล - ด้านบริหารวิชาการ 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) จัดเก็บเป็นปัจจุบันและเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real 
time 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                b) มีการสรุปผลออกรายงาน (Report) ได้ 1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
c) ผลวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
d) จัดเก็บข้อมูลครบ 4 ด้าน จัดเก็บเป็นปัจจุบัน
เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time และสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

          8.2 สถานศึกษามีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ - ด้าน
บริหารงานทั่วไป - ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ - ด้าน
บริหารงานบุคคล - ด้านบริหารวิชาการ 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบัน
อย่างน้อย 1 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
b) สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบัน
อย่างน้อย 2 ด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 40 - 60.99 ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
c) สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบัน
อย่างน้อย 3 ด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 61 - 80.99 ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
d) สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบัน
อย่างน้อย 4 ด้าน มากกว่าร้อยละ 81 ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

          8.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   
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     ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 

          9.1 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 
  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                a) คะแนนความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 5 คะแนน  
 

 

          9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    
 

    

          9.2.1 กิจกรรมที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับ
ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากสื่อประชาสัมพันธ์
และการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                

a) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

          9.2.2 กิจกรรมที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                

a) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

          9.2.3 กิจกรรมที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด
แผนการด าเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานฯ 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                a) ก าหนดแผนการเผยแพร่ระบบคลังสื่อฯ 1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                b) ประชาสัมพันธ์ระบบคลังสื่อฯ 1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                
c) ก าหนดแผนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ระบบ
คลังสื่อฯ และแผนพัฒนาให้ความรู้ในการใช้ระบบคลัง

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   
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สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

                

d) ก าหนดแผนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ระบบ
คลังสื่อฯ และแผนพัฒนาให้ความรู้ในการใช้ระบบคลัง
สื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

                

e) ก าหนดแผนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ระบบ
คลังสื่อฯ และแผนพัฒนาให้ความรู้ในการใช้ระบบคลัง
สื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะสั้น 
ระยะปานกลาง และระยะยาว 

1 
ด าเนินการกรอก 1 / ไม่
ด าเนินการกรอก 0   

 

          9.2.4 กิจกรรมที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สื่อฯ 

126 โรง  
 

 

                b) จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด 126 โรง  
 

 

          9.2.5 กิจกรรมที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้ระบบคลังสื่อและสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                

a) จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาให้
ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้และ
สร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ 

126 โรง  
 

 

                b) จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด 126 โรง  
 

 

          9.2.6 กิจกรรมที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้าง
เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ใน
การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 
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a) จ านวนโรงเรียนในสังกัดที่มีการสร้างเครือข่ายครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนระบบ
คลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น 

126 โรง  
 

 

                b) จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด 126 โรง  
 

 

     ตัวชี้วัดที่ 10 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ 

          10.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3.7000 
| ร้อยละ 
74.00 

                                              
 

    

                a) บัญชีเงินสดในมือ 1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                b) บัญชีเงินฝากธนาคาร 1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
c) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณบัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
d) บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า � 
หน่วยงานภาครัฐ /บัญชีเจ้าหนี้การค้า � 
บุคคลภายนอก 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
e) งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล
บัญชีและต้องไม่มีบัญชีพักท่ีมียอดคงค้าง ณ วันสิ้น
รอบรายงาน 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
f) บัญชีเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่ง
คลัง บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
g) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงิน
ยืมนอกงบประมาณ 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                

h) บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชีเงินฝาก
ธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชี
เจ้าหนี้การค้า � หน่วยงานภาครัฐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า � 
บุคคลภายนอก 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                i) การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
j) การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   
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k) การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.ปี
ล่าสุด 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
l) การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ภายใน
ปีที่ได้รับการทักท้วง 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
m) ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
(3102010102) 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
n) งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMISไม่
ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
o) งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มี
บัญชีที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของ
หน่วยงาน 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                

p) ความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
q) แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญ 
ของงบทดลอง ประจ าเดือนกันยายน 2564 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                r) บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                s) บัญชีครุภัณฑ์ (12XXXXXXXX) 1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
t) การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนราชการระดับ
หน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
u) การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และ
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

          10.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) จ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้าน
การศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

126 โรง  
 

 

                
b) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

126 โรง  
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          10.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                

a) ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

          10.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                a) คะแนนที่เทียบเกณฑ์แล้ว 4 ระดับ  
 

 

          10.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                
a) ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (KSB1) 
มายังส านักการคลังและสินทรัพย์ (การรายงานรอบ 6 
เดือน) 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

                
b) ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มอ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ 10.5 (การรายงานรอบ 12 เดือน) 

1 
ด าเนินการกรอก1/ไม่
ด าเนินการกรอก0   

 

     ตัวชี้วัดที่ 11 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชา 

          11. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชา 
  5.0000 
| ร้อยละ 
100.00 

                                                              
 

    

                a) คะแนนที่เทียบเกณฑ์แล้ว 5 ระดับ  
 

 

 รายงานถอดบทเรียนการประเมิน ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
     รายงานถอดบทเรียนการประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
          รายงานถอดบทเรียนการประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  0.0000 
| ร้อยละ 

0.00 
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การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                

รายงานถอดบทเรียนการประเมิน ตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 
ด าเนินการกรอก 1/ไม่ได้
ด าเนินการกรอก 0   

 

 
ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 4.48101 

 
 การประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(น้ าหนัก 95.455) 

4.48101 4.48101 

87.93 | มาตรฐานสูง 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

     ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จ
ของการดาเนินโครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(น้ าหนัก 9.09) 

5.00000 0.47614 100.00 คุณภาพ 

     ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษา 
(น้ าหนัก 4.545) 

2.62000 0.12475 52.40 ต้องปรับปรุง 

     ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การ
สู่ดิจิทัล Data Catalogue 
(น้ าหนัก 9.09) 

5.00000 0.47614 100.00 คุณภาพ 

     ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
(น้ าหนัก 9.09) 

1.00000 0.09523 20.00 ต้องปรับปรุง 

     ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน 
(น้ าหนัก 9.09) 

5.00000 0.47614 100.00 คุณภาพ 

     ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ (น้ าหนัก 9.09) 

5.00000 0.47614 100.00 คุณภาพ 

     ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการ
ทุจริต (ITA) (น้ าหนัก 9.09) 

5.00000 0.47614 100.00 คุณภาพ 

javascript:open_window("win", "indata_upload.php?dataid=38307", 0, 0, 800,600, 0, 0, 0, 1, 0);
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การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ตัวชี้วัดที่ 8 ระบบติดตามการ
ปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานของ
องค์กร (น้ าหนัก 9.09) 

5.00000 0.47614 100.00 คุณภาพ 

     ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร (น้ าหนัก 
9.09) 

5.00000 0.47614 100.00 คุณภาพ 

     ตัวชี้วัดที่ 10 การสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมในองค์การ 
(น้ าหนัก 9.09) 

4.74000 0.45138 94.80 คุณภาพ 

     ตัวชี้วัดที่ 11 ความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชา 
(น้ าหนัก 9.1) 

5.00000 0.47666 100.00 คุณภาพ 

 รายงานถอดบทเรียนการประเมิน 
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (น้ าหนัก 0) 

- 0.00000 

0.00 | ต้องปรับปรุง 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

     รายงานถอดบทเรียนการ
ประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (น้ าหนัก 
0) 

- - - - 

รวม (น้ าหนัก 95.455) 4.48101 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการ 
 
       ระดับคุณภาพ 
       ระดับมาตรฐานขั้นสูง (87.93) 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คะแนนรวม 95.74 ระดับ AA  
ผลการประเมิน ผ่าน  
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ส่วนที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2564 แต่การด าเนินงานยังมีข้อจ ากัด 
และอุปสรรคอาจเกิดจากด้านผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ งบประมาณ และระยะเวลา จึงท าให้การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายดังนี้ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ร้อยละ 20 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ปรากฎว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการได้ร้อยละ 42.34 

3. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่
บรรลุตามเป้าหมายทั้งนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับปฐมวัยด าเนินการได ้
ร้อยละ 96.35 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการได้ร้อยละ 72.38 

การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้บรรลุค่าเป้าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมาก 

การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินงาน
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

การด าเนินงานการประเมินตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา  
ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง 
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การด าเนินงานการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2564 คะแนนรวม 95.74 ระดับ AA มีผลการด าเนินงานลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.61 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้ เป็นจุดเน้นสถานศึกษาเพ่ือให้มีการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ และติดตามผลการแข่งขันเพ่ือ
ทราบศักยภาพนักเรียนในสังกัด 

3. จัดท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหารือจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อเนื่องและเพ่ิมประสิทธิภาพให้มาก
ยิ่งขึ้น 

5. ส่งเสริม สนับสนุน บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน  การน า เทคโน โลยี และนวั ตกร รมมาช่ วย ในการ พัมนาคุณภาพการศึ กษา  
ให้ครอบคลุมในทุกมิต ิ

6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกับความต้องการ และความจ าเป็นของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

7. ส่ ง เสริม สนับสนุน กานใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการแสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน จุดที่ 
ควรพัฒนา ที่สะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง 



 
 

ภาคผนวก 
 























คณะท ำงำน 
 
ที่ปรึกษำ 
นายไท  พานนนท์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายสุนัด  บุญสวน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายภพเดชา  บุญศรี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
คณะท ำงำน 
นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      หัวหน้าคณะท างาน 
นายพิน  สงค์ประเสริฐ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม       คณะท างาน 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายวลี  มีภู ่   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      คณะท างาน 
นางน้อมจิตต์  หนูทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    คณะท างาน 
    และผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 
นางสาวมาลินี  วงศ์ค าลือ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    คณะท างาน 
นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างาน 
นายฉัตรฑพงศ์  เพชรบูรณิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างาน 
นางสาวสุดารัตน์  อ่อนวัน  เจ้าหน้าทีธุ่รการ        คณะท างาน 
นางสาวกชนิภา  เกษมสุข  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน       คณะท างานและเลขานุการ 
 
รวบรวม/เรียบเรียง/จัดท ำรูปเล่ม 
นางสาวกชนิภา  เกษมสุข  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 
ผู้ตรวจ 
นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 




