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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจหลัก 
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เป็นส่วนเชื่อมและส่งต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำจำกรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไปสู่สถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำส ำนักงำน
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ขั้นพ้ืนฐำนที่รัฐบำล และสังคมมุ่งหวัง 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2564 – มีนำคม 2565) 
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ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันผลักดันและด ำเนินงำนจนเป็นผลส ำเร็จและมุ่งหวังที่จะเกิดประโยชน์ใน
กำรน ำข้อมูลไปประกอบกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกท่ำน ที่ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ท ำให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ส ำนักงำน
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ฉบับนี้ คงเป็นประโยชน์เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำในโอกำสต่อไป 
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บทที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

1. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 37 พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ข้อ 5  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

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

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

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

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

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

งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 

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

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

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

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

การด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

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

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
(7) กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

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

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

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

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
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(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

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

ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

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

ที่ได้รับมอบหมาย 
 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

ข้อ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

“(10) กลุ่มกฎหมายและคดี” 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ

แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
“(10) กลุ่มกฎหมายและคดี” ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

มีอ านวจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ

งานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย” 
 

2. พื้นที่และอาณาเขต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  
ใน 3 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโป่ง  มีพ้ืนที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร  
มีประชากร  324,353 คน  มีหมู่บ้าน 424 หมู่บ้าน มีต าบล 31  ต าบล มีองค์การบริหารส่วนต าบล  28 แห่ง  
มีเทศบาลต าบล 9 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง มีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

 

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

อ าเภอทับคล้อ, อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 

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

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

รวม 31 424 10 28 3,961 
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3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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 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. ข้อมูลพื้นฐาน 
4.1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนจ าแนกตามระดับการจัดการเรียนการสอน     

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 
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)     

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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4.2. จ านวนนักเรียนและห้องเรียน  (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564) 

ระดับการจัดการศึกษา 

อ าเภอ 
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 
รวมก่อนประถมศึกษา 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 
รวมประถมศึกษา 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 
รวมมัธยมศึกษา 1372 72 869 43 423 24 2664 139 
รวมทั้งสิ้น 10795 676 5339 400 2465 160 18599 1236 

4.3. 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) 11 6 3 20 
6. ครูวิทย์/คณิต 7 1 1 9 
7. ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  20 20 2 42 
8. ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 60 33 14 107 
9. ลูกจ้างประจ า (ภารโรง) 32 16 4 52 
10. ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง/อื่นๆ) 2 14 9 44 
11. ครูผู้ทรงคุณค่า 1 2 0 3 

รวม 841 412 190 1462 
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4.4. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (1 ตุลาคม 2564) 

ต าแหน่ง/กลุ่ม 
ข้าราชการ (คน) พนักงาน 

ราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 
38 ข. 38 ค(1) 38 ค(2) 

1. ผอ.สพป. 1 - - - - - 1 
2. รอง ผอ.สพป. 3 - - - - - 3 
3. กลุ่มอ านวยการ - - 5 - 6 5 16 
4. กลุ่มนโยบายและแผน - - 4 - - 1 5 
5. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   

เทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร 

- - 1 - - 2 3 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและ   
สินทรัพย์ 

- - 9 - - - 9 

7. กลุ่มริหารงานบุคคล - - 7 - - - 7 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร   

ทางการศึกษา 
- - 1 1 - - 2 

9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 17 2 - - - 19 

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

รวม 4 17 41 2 6 9 79 
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5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
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 
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6. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

                                    
         นายวลี  มีภู ่     นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร์       นางน้อมจิตต์  หนูทอง 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ          ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ปฏิบัติหน้าที่ 

      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

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

                             
              นางทัศนา  จันทร์ลา                      นางน้อมจิตต์  หนูทอง 
    ปฏิบัติหน้าที่          ปฏิบัติหน้าที่ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                     ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู  
               เทคโนโลยีและการสื่อสาร                และบุคลากรทางการศึกษา 
               

                 
นางรัศมี  สุวาชาติ      .นางสาวมาลินี  วงศ์ค าลือ  

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

ระหว่าง ปีการศึกษา  2563-2564 

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลต่าง 
ภาษาไทย 55.64 48.76 -6.88 
ภาษาอังกฤษ 41.17 34.51 -6.66 
คณิตศาสตร์ 29.38 34.18 4.8 
วิทยาศาสตร์ 38.27 32.9 -5.37 

รวมเฉลี่ย 41.12 37.59 -3.53 
 

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ระหว่าง  ปีการศึกษา  2563-2564  

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลต่าง 
ภาษาไทย 47.99 46.84 -1.15 
ภาษาอังกฤษ 28.26 26.68 -1.61 
คณิตศาสตร์ 19.89 20.66 0.80 
วิทยาศาสตร์ 26.96 29.52 2.56 

รวมเฉลี่ย 30.78 30.93 0.15 
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8. ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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. โครงการพฒันานักเรียนแกนน 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
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 

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 ้
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริตมัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

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 

รอ้ยละ 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
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 

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 

ร้อยละ 99.52 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
3. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
4 โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูงและ
สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น (ตามแนว PISA) 

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

- โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูงและ
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 

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 

ร้อยละ 42.34 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 2,180 คน มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด  จ านวน 923 คน คิดเป็นร้อยละ 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
กับความต้องการของประเทศ วางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

1. โครงการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 
2564 
2. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และจัดการเรียนรู้ตามความถนัด ความ
สนใจ เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
3. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆได้มาก 
สามารถเชื่อมโยงอาชีพต่างๆให้เห็นถึงความส าคัญ
ของระบบสังคมได้ 

ร้อยละ 100 

13. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานใน
การด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ

ใช้ข้อมูลร่วมกับตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละผู้เรียนทุกระดับ
มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม 

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) 

 

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

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
เศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับ
ผู้พิการ 
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 จัดการ
เรียนการสอน 124 โรงเรียน จัดเรียนควบรวม 2 
โรงเรียน 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 20199 (COVID-19) โรงเรียนไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ตาม
มาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน On-hand เป็นหลัก 
และผสมผสาน Online On-demand และ On-
air โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กที่บ้านนักเรียนสามารถ
เรียน On-air ได้เพียง 14 โรงเรียน 

ร้อยละ 100 
 

22. สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เฝ้า
ระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ท าหน้าที่เป็น
นักจิตวิทยาโรงเรียนในการส่งเสริมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
3. โครงการประกวดโรงเรียนปลอดภัย 
4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
5. ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินการตาม จุดเน้นที่ 5 การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย 

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  

  

27. ร้อยละนักเรียนเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียนชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
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
จดัการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และชุมชนได้ตามแนว 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบคลัง
สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
2. ก าหนดแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนระบบคลัง
สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ระยะต้น 
-ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะกลาง 
-พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ในระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
ระยะยาว 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
4. พัฒนาครูให้มีความรู้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้สื่อการเรียนรู้ ใน
ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

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) 
- จัดท าค าของบประมาณของโรงเรียน 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การวางแผนอัตราก าลัง 
- การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
- 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 

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

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด  
โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
 

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/
ศาสนสถานอ่ืนๆ 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
และสามารถยึดเปน็แบบอย่างได้ 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
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
ระบบ (กศน.) จ านวน 3 คน และได้ด าเนินการ
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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 ไดศ้ึกษาต่อชั้น
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
ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จบการศึกษา 844 คน เรียนต่อสายอาชีพ : 
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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 
94.37 
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 
แห่ง มีการด าเนินกิจกรรมครบตามที่
ก าหนดทุกกิจกรรม คิดเป็น 
- ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 904 
คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษา 

1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษา NT (ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3)  
- ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการเทียบ
เกณฑ์แล้ว  
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษา O-NET (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ) 
- ไม่ติดตาม 

ร้อยละ 52.40 
2.62 คะแนน 

ต้องปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue 5 คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนที่มีอยู่จริงในโรงเรียน
ด้วยระบบ DMC (Data 
Management Center) 

- โรงเรียนจ านวน 126 แห่ง 
- โรงเรียนที่เก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วย
ระบบ DMC : Data Management 
Center ครบถ้วนสมบรูณ์ จ านวน 
126 แห่ง 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายคน ด้วยระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล HRMS 
(Human Resource 
Management System) 

- ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายคน ด้วย
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS 
(Human Resource Management 
System) ครบ 100%  

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

การประเมินสถานะของหน่วยงานใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) 
- ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

 อยู่ระหว่าง 
การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน 5 คะแนน คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 พลังงานไฟฟ้า - ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการเทียบ

เกณฑ์การใช้ไฟฟ้าจากกระทรวง
พลังงาน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง
ร้อยละ 10 ขึ้นไป  

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 พลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

- ค่าระดับคะแนนที่ได้จากการเทียบ
เกณฑ์การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงจาก
กระทรวงพลังงาน ปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 10 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- การด าเนินการตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ  ครบ 10 ประเด็น 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต (ITA) 5 คะแนน คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 7.1 คะแนนการ
ประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

- ค่าคะแนนการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้จาก
การเทียบเกณฑ์แล้ว 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 7.2 คะแนนการ
ประเมิน ITA สถานศึกษา 

- ค่าคะแนนการประเมิน ITA 
สถานศึกษาท่ีได้จากการเทียบเกณฑ์
แล้ว 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์กร 5 คะแนน คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาน าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจงาน 4 ด้าน 
ได้แก่ - ด้านบริหารงานทั่วไป - 
ด้านบริหารแผนงานและ
งบประมาณ - ด้านบริหารงาน
บุคคล - ด้านบริหารวิชาการ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดเก็บข้อมูลครบ 4 ด้าน จัดเก็บเป็น
ปัจจุบันเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real 
time และสรุปผลการด าเนินงานเพื่อ
น าใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 8.2 สถานศึกษามีการ
น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การติดตามการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ - ด้าน
บริหารงานทั่วไป - ด้านบริหาร
แผนงานและงบประมาณ - ด้าน
บริหารงานบุคคล - ด้านบริหาร
วิชาการ 

- สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างน้อย 4 ด้าน 
มากกว่าร้อยละ 81 ของสถานศึกษา
ในสังกัด 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 8.3 มีการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
หรือผู้รับบริการโดยมีการรวบรวมผล
การประเมินอย่างเป็นระบบ 
 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 5 คะแนน คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ความมั่นคง
ปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 

คะแนนความมั่นคงปลอดภัยในไซ
เบอร์ (Cyber) ได้คะแนนร้อยละ 90 
ขึ้นไป 
 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การขับเคลื่อน
ระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่โรงเรียน อย่าง
น้อยจ านวนร้อยละ 50 ของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด 
 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ 4.74 คะแนน คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การตรวจสอบ
ทางการเงินและบัญชีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ความส าเร็จของส่วนราชการระดับ
หน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการ
ด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
การประเมิน 
รอบท่ี 1 (ต.ค. 2563-มี.ค. 2564) 
รอบท่ี 2 (เม.ย. 2564-ก.ย. 2564) 
 

ร้อยละ 74 
3.70 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 10.2 โครงการพัฒนา
ระบบรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

สถานศึกษาในสังกัดที่รายงานข้อมูล
ทางการเงินด้านการศึกษามีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จ านวน 
126 แห่ง 
ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2563 – 31 ม.ีค. 
2564) 
ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 2564 – 30 ก.ย. 
2564) 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 10.3 ระดับความส าเร็จ
ของการตรวจสอบด้านการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัด 
สพฐ. 

ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ
ด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 10.4 ระดับความส าเร็จ 
การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่าน
การประเมินผลการด าเนินการ 29 
ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
คะแนนที่เทียบเกณฑ์แล้ว ระดับ 4 
รอบท่ี 1  
- โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง 

ภายใน 1 พ.ค. 2564 – 15 มิ.ย. 
2564 
- สพท.รับรองการประเมินตนเอง
ของโรงเรียน 

ภายใน 1 มิ.ย. 2564 – 30 มิ.ย. 
2564 
รอบท่ี 2  
- โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง 

ภายใน 1 ส.ค. 2564 – 15 ก.ย. 
2564 
- สพท.รับรองการประเมินตนเอง
ของโรงเรียน 

ภายใน 1 ก.ย. 2564 – 30 ก.ย. 
2564 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
ค่าเป้าหมาย 

ที่ด าเนินการได ้
ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 10.5 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

a) ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายใน
ระบบ GFMIS (KSB1) มายังส านัก
การคลังและสินทรัพย์ (การรายงาน
รอบ 6 เดือน) 
b) ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 10.5 
(การรายงานรอบ 12 เดือน) 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

 

ตัวชี้วัดที่ 11 ความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชา 

ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อ
ผู้บังคับบัญชา คะแนนที่เทียบเกณฑ์
แล้ว ระดบั 5 

ร้อยละ 100 
5 คะแนน 

คุณภาพ 

 การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (น้ าหนัก 95.455) 
ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 
เท่ากับ 4.48101 

87.93 ระดับมาตรฐาน
ขั้นสูง 
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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 อยู่ล าดับที่ 66 ของประเทศ  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2564  แต่การด าเนินงานยังมีข้อจ ากัด
และปัญหาอุปสรรคอาจเกิดจากด้านผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ งบประมาณ และระยะเวลา จึงท าใ ห ้
การด 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 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับปฐมวัย
ด าเนินการได้ ร้อยละ 96.35 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการได้ร้อยละ 72.38 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ARS) 

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

การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (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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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คะแนนรวม 95.74 ระดับ AA อยู่ล าดับที่ 66 ของประเทศ มีผลการด าเนินงานลดลงจากปีที่ผ่านมา 0.61  

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
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 และนวัตกรรมมาช่ วย ในการ พัมนาคุณภาพการศึ กษา  
ให้ครอบคลุมในทกุมิต ิ

6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สอดคล้องกับความต้องการ และความจ าเป็นของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

7. ส่ ง เสริม สนับสนุน กานใช้กระบวนการวิจัยช่วยในการแสวงหาจุดเด่น จุดอ่อน จุดที่  
ควรพัฒนา ที่สะท้อนการปฏิบัติงานได้จริง 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

หน้า 45 
 

9. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

จุดแข็ง (Strength : S)  
1. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นระบบสามารถบริหารจัดการ 

ได้มาตรฐานตามกรอบภาระงานในหน้าที่กฎหมายก าหนด 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ มอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ 

ทุกระดับชัดเจน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน เนื่องจากใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกด้วยเทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของหน่วยงาน 

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

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

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบบัญชี และการเงิน การพัสดุ  
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
ระบบพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการติดตามและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหาร
และมีข้อมูลส าหรับการวางแผนและมีเครือข่ายการประเมินผลตามกลุ่มโรงเรียน  

10. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมภาวะผู้น า ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรฐาน มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงาน 
อย่างเต็มความรู้ตามความสามารถและสมรรถนะที่ก าหนด 

12. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การจูงใจ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงาน 

13. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้มาตรฐาน มีการคิดค้นนวัตกรรมเทคนิคการท างานเป็นทีมมีค่านิยมในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 

14. บุคลากรทุกระดับในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน 
ตามบทบาทหน้าที่กฎหมาย มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ  
มีสมรรถนะสอดคล้องจากภาระงาน /มาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงได้พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
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15. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานจัดการภารกิจ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 
จุดอ่อน (Weaknesses : W)  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถจัดบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานส านักงานได้ครบ เนื่องจาก 
มีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 

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

ได้ไม่ทั่วถึง 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 
5. บุคลากรขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ แนวทาง ที่ก าหนดขึ้นใหม่ และยึดติด

วิธีการปฎิบัติงานแบบเดิม 
 
โอกาส (Opportunities : O)  

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

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัด กระจายอยู่ทุกต าบล เกือบทุกหมู่บ้าน  
ส่งผลให้สามารถให้บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชาชนวัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีคุณภาพและจัดการศึกษาได้อย่างครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ 

4. ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาให้การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้งบประมาณ 
6. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการศึกษา 
อย่างมีคุณภาพ 

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

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

9. รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาจึงจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถใช้เป็นสื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจ 

11. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ 
ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี 

12. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้/  
เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความเป็นชาติไทย 

 
อุปสรรค (Threats : T)  

1. ผู้เรียนมีความเป็นอยู่ยากล าบากส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้รัฐ เอกชน และท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา การคมนาคม

แนวโน้นประชากรลดลงส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3. โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง มีการบริการที่ดี และมีความพร้อม 

ทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนเอกชน 
4. การบริหารหลักการตามหลักเกณฑ์ นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

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

อย่างเต็มที่ 
9. แนวโน้มประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้นักเรียนลดลงจึงมีโรงเรียนขาดเล็กเพ่ิมขึ้นเป็นการที่รัฐลงทุน

ที่ไม่คุ้มค่า 
10. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักเรียนเรียนแบบพฤติกรรม 

ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
11. ขาดการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมทะเบียนสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และการใช้ประโยชน์ 

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. การเกิดโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์  :  การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
  อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับทุกพ้ืนที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนา สมรรถนะของ

ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ค่านิยม  TEAMWINS 
T =  Teamwork การท างานเป็นทีม 
E =  Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
A  =  Accountability ความรับผิดชอบ  
M  =  Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
W  =  Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
I   =  Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
N  =  Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
S  =  Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ  

เป้าประสงค์รวม 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 
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ประเด็นยุทธศาตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ 
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต  
และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพและมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น  
ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเ พ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสั มพันธ์  ด้ านการต่างประเทศ  
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจักการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ ลการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา
ยกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมพิจารณาหาแนวทาง 
ขั้นตอน และวิธีด าเนินการร่วมกันบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) ICT ( Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

การสื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Canter ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อมูล การน าข้อมูลรวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform)  
(4) e-book (5) e-office e-email document (6) ระบบบริหารการจัดการห้องเรียน School และ 
Classroom Management และ (7)โครงสร้างพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet)  
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2) การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้แบะสมรรถนะ 
ด้าน Digital Literacy ส าหรับผู้ เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา  
เช่น STEM Coding เป็นต้น  

3) การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ 
การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re Skill) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  
(1) ผู้อยู่ ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  
(3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skill 
ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4) การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่องที่บรรจุในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 
                     เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 
                   - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข  
และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                   -  การสร้ า งความร่ วมมือระหว่ า งรั ฐ  องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและ เอกชน  
เพ่ือจัดการศึกษา 
                  - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
                - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
                   - การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

               เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป  
3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6) ระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 
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8) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรุ้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

9) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10)  การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น(Call Center ด้านกฎหมาย) 
การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการบริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11)  การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12)  การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13)  การศึกษายกก าลัง โดย 

  - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) 
  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 
  - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
  - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น  
การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยม
อาชีวศึกษา และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษา 
ทวิภาคีสุ่คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อน
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
  - มุ่งเน้น Re-Skill , Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลัง
งานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 
  -  มุ่ ง เน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลั งคนอาชีวศึกษา  
(TVET Excellence Center)  สู่มาตรฐานสากลผลิตอาชีวพันธุ์ ใหม่  รวมถึงการน านวัตกรรม Digital  
เพ่ือมุงสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
  - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
เพ่ือการด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET ,Student Skill Set ) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

หน้า 52 

 

  - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 
  - มุ่งเน้นสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  - ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562 
  - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังส าเร็จศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สารถเป็นอาชีพ 
และสร้างรายได ้

  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
  - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากั ด 
ในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
  1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางในการงวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 
  2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่ 
การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค  
และส านักตรวจราชการและประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับโดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
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  3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
  อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) ง่านในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่ก าหนดการมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

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

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

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

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมี

สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมี
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
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ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา ร่วมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถะหลักที่จ าเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทัษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่

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

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์  “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

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

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 

เป้าประสงค์รวม 
1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน

ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้าน

การศึกษา สู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูร ณาการ               

ตามบริบทของจังหวัด 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ

ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (การศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
4. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน าศาสตร์พระราชา

พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

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

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

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

บริบทของจังหวัด  
8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 

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

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

วิสัยทัศน์   :   ผู้เรียนคุณภาพ องค์กรมาตรฐาน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล  า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

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

Technology เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติและผู้เรียนมีความปลอดภัย 
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

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

2. ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพา
ตน เอง  ตามหลักปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียง  และการ เป็ นพล เมื องพล โลกที่ ดี  ( Global Citizen)  
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

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

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

ค่านิยม   :  บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ 

จุดเน้น 
1. การอ่านออก  เขียนได้ 
2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. การทดสอบระดับเขตพื นที่การศึกษา 
4. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัย 
5. การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื อต่อการเรียนรู้ 
6. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การสร้างและใช้นวัตกรรมการศึกษาทางเลือก 
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แนวทางการด าเนินงานนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมคีวามปลอดภัยและความมั่นคงของชาติ       
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับที่เขา้ร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสรมิสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
และภยัคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดนโยบาย จดุเน้น และทศิทางการด าเนินงาน ส่งเสรมิให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมคิุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ โดย
จุดเน้นท่ี 4 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัย 
2. จัดท าคู่มือแนวทางส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างภมูิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษาจัดท าสื่อสร้างสรรค ์
4. นิเทศ ติดตาม 
5. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
100 

1. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. โครงการการดูแลช่วยเหลือ
คุ้มครองนักเรยีน ในการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา 
ของ สพป.พช.1 ประจ าปีงบปราณ 
พ.ศ. 2565 
3. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิในสถานศึกษา ประจ าป ี
2565 

1 1 1 1 

 ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาคู่มือนโยบาย และจดัท าแผน 
2. ด าเนินการตามกิจกรรม 

    ภัยพิบัติทางไซเบอร ์
   - ให้ความรู้นักเรียน ให้ทักษะในการใช้ที่เกิดประโยชน์และ

ป้องกันตนเอง 
   - ประสานความร่วมมือกับผูป้กครองและชุมชน 
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   - พัฒนาระบบการระบตุัวตน การยืนยันตัวตน 
   - พัฒนาครูให้มีความรู้ในด้านความปลอดภัยในไซเบอร์อย่าง

เพียงพอ 
   - พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 
ยาเสพตดิ ความรุนแรง 
   - สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข/โรงเรียน

ปลอดภัย/โรงเรียนสุขภาวะ 
   - ระบบการดูแลเหลือช่วยเหลือนักเรียน 
ค้ามนุษย ์
   - อบรมกิจกรรมคณุแม่วัยใส 
   - สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 
  -การสร้างภูมคิุ้มกันจากแรงงานต่างด้าว 
การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน 
   - การป้องกันตนเองของเด็ก 
   - ส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
   - แผนป้องกันภัยพิบัต ิ
   - มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา 
โรคอบุัติใหมแ่ละโรคอุบตัิซ  า 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

หนา้ 62 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 
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   - มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื อไวรสัโคโรนา 
2019 
   - สถานศึกษาจัดท าสื่อสร้างสรรค์ 

3. การเรยีนการสอนเพศวิถีศึกษา 
4. ก ากับติดตาม 
5. รายงาน 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ มีพฤติกรรมที่ยึด
มั่นความซื่อสตัยส์ุจรติ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ส่งเสริมให้โรงเรียนจดักิจกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

  - คุณลักษณะอันพึงประสงค์พื นฐาน 8 ประการ 
  - โครงการโรงเรียนสจุริต 
  - โครงการโรงเรียนคณุธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ 
  - สถานศึกษาพอเพียง 

2. ส่งเสรมิ และสนับให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายและเผยแพรส่ื่อ
นวัตกรรม 
3. นิเทศ ติดตาม 
4. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
100 

 1 1 3 1 

 ระดับสถานศึกษา 
1. สร้างความตระหนักให้ครูและบคุลากรทางการศึกษาด้านความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
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ค่า 
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2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นพฤตกิรรมด้านความซื่อสัตยส์ุจริต  
3. จัดกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต   

  - โครงการโรงเรียนสจุริต 
  - โครงการโรงเรียนคณุธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ 
  - สถานศึกษาพอเพียง 

4. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ได้รบัการส่งเสริม
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 5 
2. ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ส่งเสริมให้โรงเรียนจดักิจกรรมที่
เน้นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติฯ (ผ่านระบบออนไลน์) 
3. ส่งเสรมิให้สถานศึกษาสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 
4. นิเทศ ติดตาม 
5. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
85 

1. โครงการการส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

5 3 3 5 

 ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าแผนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรในการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการอนรุักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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4. ด าเนินกิจกรรม 
    - โรงเรียนปลอดขยะ 
    - โครงการ/กจิกรรมปรับปรุงภมูิทัศน์ให้เอื อต่อการจดัการเรียน

การสอน 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน/จิตอาสา 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 5 
2. ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ส่งเสริมให้โรงเรียนจดักิจกรรมที่
เน้นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสรมิให้สถานศึกษาสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ 
4. นิเทศ ติดตาม 
5. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
100 

1. โครงการการส่งเสริม สนับสนุน
การสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 

5 3 3 5 

 ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าแผนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างความตระหนักให้ครูและบคุลากรในการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการอนรุักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2. ด าเนินกิจกรรม 
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    - โรงเรียนปลอดขยะ 
    - โครงการ/กจิกรรมปรับปรุงภมูิทัศน์ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน/จิตอาสา 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรยีนทุกคน       
ตัวชี้วัดที่ 5 อัตราการเขา้เรยีนของ
ผู้เรยีนแต่ละระดับการศึกษาต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ (ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศกึษา
ตอนต้น) 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 8 
2. จัดท าโปรแกรมฐานข้อมลูประชากรวัยเรียน เพื่อเกบ็รวบรวม
เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จ าแนก สภาพปัญหา เพื่อวาง
แผนการจดับริหารการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน 
3. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัตเิกีย่วกับการรับนักเรียน ให้
สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินการถือปฏิบัต ิ
4. ส่งเสรมิและประกันโอกาสให้เดก็ท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ทั งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ีความสามารถ
พิเศษ รวมทั งผู้ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไดเ้ข้าเรยีนการศึกษา
ภาคบังคับอย่างท่ัวถึง 

ร้อยละ 
100 

1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนและ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
2. โครงการการดูแลช่วยเหลือ
คุ้มครองนักเรยีน ในการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา 
ของ สพป.พช.1 ประจ าปีงบปราณ 
พ.ศ. 2565 

4 4 2 4 

 ระดับสถานศึกษา 
1. ประสานร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื นท่ี หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในการรับนักเรียนและเกณฑ์เด็กเขา้เรยีน 
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2. สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมลูส ามะโนประชากรวัยเรียนของ
โรงเรียน 
3. สถานศึกษาปฏิบัติงานตามนโยบายการรับนักเรียน แนวปฏิบัติใน
เขตพื นท่ีบริการ 
4. บันทึกข้อมูลในระบบของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนผู้เรยีนที่เป็นผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และสมรรถภาพหรือบรกิาร
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความ
จ าเป็น 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 4 
2. การจัดท าข้อมูลและการจัดท าแผน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตาม และดูแลช่วยเหลือเด็กพิการเรยีนรวม 
3. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรยีนรู้ เทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวก การวดัผลและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนกลุ่มเดก็พิการ (จ าแนกตามประเภทความ
พิการทั ง 9 ประเภท) 
4. การจัดท าข้อมูลและการจัดท าแผน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตามและดูแลช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส 
5. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรยีนรู้ เทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวก การวดัผลและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนกลุ่มเดก็ด้อยโอกาส (จ าแนกตามประเภท
ความด้อยโอกาส 10 ประเภท) 
6. ก ากับติดตาม ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้องระบบ SET 

ร้อยละ 
100 

1. โครงการการดูแลช่วยเหลือ
คุม้ครองนักเรยีน ในการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา 
ของ สพป.พช.1 ประจ าปีงบปราณ 
พ.ศ. 2565 
2. โครงการพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษา เรียนรวม ปีงบประมาณ 
2565 

4 4 2 4 
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 ระดับสถานศึกษา 
1. ส ารวจ ติดตามจ านวนผู้พิการและผูด้้อยโอกาสในเขตบริการของ
โรงเรียนใหเ้ข้ารับบริการทางการศกึษา และประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการศึกษาส าหรับเด็กพิการและด้อยโอกาส วัดและ
ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและด้อยโอกาสอย่าง
เหมาะสม 
3.ด าเนินงาน ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
4. บันทึกข้อมูลนักเรียนและจดัเกบ็ข้อมูลลงระบบ SET ตามปฏิทิน
ที่ สพฐ. ก าหนด 

      

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ท่ีได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื นฐานส าหรับนักเรยีน
ยากจน 

ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. แจ้งให้สถานด าเนินการส ารวจข้อมูลนักเรยีนยากจน และรายงาน
ข้อมูลในระบบจดัเก็บข้อมลูนักเรียนรายบุคคล DMC ประเภทเด็ก
ด้อยโอกาส (นักเรียนยากจน) 
2. จัดสรรงบประมาณใหส้ถานศึกษาตามรายชื่อที่ได้รับการจดัสรร
จาก สพฐ. 

ร้อยละ 
20 

 4 4 2 4 
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3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานให้เป็นไปตามแนว
ทางการบริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุนปัจจัยพื นฐาน
นักเรียนยากจน 

 ระดับสถานศึกษา 
1. ส ารวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล DMC ประเภทเด็กด้อยโอกาส (นักเรียน
ยากจน) 
2. จัดสรรงบประมาณให้นักเรียนตามรายชื่อควบคุมก ากับให้
นักเรียนใช้จ่ายให้เป็นไปตามความต้องการจ าเป็น 
3. ส่งงบประมาณกลับคืน สพท. ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมารับ
เงินได ้
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

      

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21       
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ได้รบัการพฒันา
ให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสตูร การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การวัด และประเมนิผลการเสริมสร้างสมรรถนะ และ
ทักษะผู้เรยีนศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA 
3. การประเมินสถานศึกษาและนกัเรียนรางวัลพระราชทานฯ 

ร้อยละ 
80 

1. โครงการการพัฒนาการอ่านการ
เขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 
Brain Based Lerning by 
Interactive Notebook ส าหรับ
ครูผูส้อนภาษาไทยชั นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 

3 3 3 3 
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 ระดับสถานศึกษา 
1. วิเคราะห์หลักสตูรสู่ศตวรรษท่ี 21 ออกแบบการจัดการเรยีนรู้ 
การวัด และประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะผูเ้รียน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) และแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ 
PISA  
2. ส่งเสรมิครูให้จดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และทักษะ
ผู้เรยีนศตวรรษที่ 21 (3R8C) และตามแนวทางการประเมินระดับ
นานาชาติ PISA 

 2. โครงการการจัดการทดสอบระดับ
เขตพื นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 
3. โครงการการจัดการทดสอบ
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2564 
4. โครงการส่งเสรมิการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) 
ฐานสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
5. โครงการพัฒนาความฉลาดรู้เรือ่ง
การอ่านและความฉลาดรูเ้รื่อง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินระดับ
นานาชาติ PISA 2022 
6. โครงการส่งเสรมิการอ่านตามรอย
พระราชจรยิวัตรสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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7. โครงการประเมินคณุภาพผู้เรียน 
(NT) ชั นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ
การประเมินความสามารถดา้นการ
อ่านของผู้เรียน (RT) ชั น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2564 ส าหรับโรงเรยีนตามโครงการ
พระราชด าริสมเดจ็พระกนิษฐาธริาช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
8. โครงการส่งเสรมิการแข่งชัน
นักเรียนด้านคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของผูเ้รียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ได้รบัการพฒันา
ให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบ
อาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสงัคม

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหโ้รงเรยีนจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพ 
ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามบริบท 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหโ้รงเรยีนด าเนินการวดัความถนัดทางอาชีพ/
วัดแววอาชีพ  

ร้อยละ 
80 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั น
พื นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ระดับจังหวดั 

3 3 3 3 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

หนา้ 71 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

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

 

อย่างสอดคล้อง ตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่ละพื นท่ี 

ให้กับนักเรียนตามความเหมาะสมของระดับช่วงชั น 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุน สร้างแนวปฏิบัติในการจดัท า Port folio ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและการจัดท า Port folio + ID plan 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหม้ีการแนะแนวในโรงเรยีนเพื่อเป็นข้อมลู
การเรยีนต่อในระดับสูงขึ น ตรงความถนัดและความชอบของ
นักเรียน 

2. โครงการการจัดการศึกษาเพื่อ
อาชีพ ปีงบประมาณ 2565 

 ระดับสถานศึกษา 
1. สร้างความเข้าใจให้กับคณะครูในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้สริมทักษะอาชีพตามแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของ
ผู้เรยีนตามช่วงชั น 
2. จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนนุให้นักเรียนมสีมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน 
3. ด าเนินการมอบหมายให้ครูประจ าชั น/ครูที่ปรึกษา วัดแววความ
ถนัด/ความสนใจในอาชีพให้เหมาะสมกับระดับช่วงชั น คัดกรองผล
การวัดแววโดยจัดกลุ่มตามประเภทความถนัดและความชอบของ
นักเรียนเพื่อวางแผนการจัดการเรยีนการสอนให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
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4. ครูประจ าชั น/ครูที่ปรึกษา รวบรวม Portfolio ในระดับชั น
ประถมศึกษาและรวบรวม Portfolio + ID plan ในระดับ
มัธยมศึกษา 
5. ด าเนินการแนะแนวการเรียนตอ่ให้กับนักเรียนได้มีความรู้และ
เลือกเรยีนให้ตรงกับความถนัดและความชอบของตนเอง 

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียน
ปฐมวัยมีการพัฒนาการด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน และก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศักราช 2560 พร้อมทั งให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนนิงาน 
3. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 
4. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
80 

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี
การศึกษา 2564 

3 4 2 4 

 ระดับสถานศึกษา 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 
2560 
2. นิเทศภายในสถานศึกษา ประเมินผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักสูตร 
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
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ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ มคีุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดขีึ น
ไป 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน สถานศึกษา จัดโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา
ให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูร 8 ประการ 
2. ก าหนดแนวทางหรือจุดเน้นใหโ้รงเรียนปฏิบัติและด าเนินการ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางด าเนินการปฏิบัติงาน ที่เป็นเลิศ 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา   
5. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษา 

ร้อยละ 
90 

 3 3 3 3 

 ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจ แนวทางด าเนินการ พัฒนาผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลกัสูตร 8 ประการ 
2. บริหารจัดการวางแผน ปรับปรงุการด าเนินงานของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบตัิที่เปน็เลิศ แก้ไขปญัหาอุปสรรค 
4. สรุปประมวลผลการด าเนินงาน/รายงานผลการด าเนินงาน 

      

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานศกึษา
ที่ส่งเสรมิการพัฒนาผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะผู้เรยีนจังหวัดเพชรบรูณ์ 
(ลูกพ่อขุนผาเมืองเสียสละ กล้าหาญ 
ชาญฉลาด) 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดกรอบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะผูเ้รยีนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผา
เมืองเสียสละ กล้าหาญชาญฉลาด) 
2. จัดท าหลักสตูรท้องถิ่นอัตลักษณ์ของผู้เรยีนจังหวัดเพชรบรูณ ์

ร้อยละ 
100 

 3 3 3 3 
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3. ด าเนินการน าหลักสตูรท้องถิ่นอัตลักษณ์ของผูเ้รียนจังหวดั
เพชรบูรณส์ู่สถานศึกษา 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุน กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสู่
สถานศึกษา บุคลากร นักเรยีน และชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง
เสียสละ กล้าหาญชาญฉลาด) 
5. นิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินการจัดการเรยีนรู้ของโรงเรียน
ในสังกัด 
6. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงานการใช้
หลักสตูรท้องถิ่นอัตลักษณ์ของผู้เรยีนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ระดับสถานศึกษา 
1. น าหลักสูตรท้องถิ่นอัตลักษณ์ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ไป
สอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ให้กับผู้เรยีนมีคณุลักษณะผู้เรยีนจังหวัด
เพชรบูรณ ์
3. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่คณุลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ ์
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ตัวชี้วัดที่ 13 คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั น
พื นฐาน (O-NET) 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 3 การ
ทดสอบระดับเขตพื นที่การศึกษา 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหโ้รงเรยีนด าเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผล
การทดสอบความสามารถพื นฐานระดับชาติ  (O-NET) 
3. จัดสอบและรายงานผลการสอบ 
4. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเปน็พื นฐานในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนานักเรียน 

ร้อยละ 
41.33 

1. โครงการการจัดการทดสอบระดับ
เขตพื นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
2. โครงการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
3. โครงการการจัดการทดสอบ
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2564 
3. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ฐาน
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
4. โครงการพัฒนาความฉลาดรู้เรื่อง
การอ่านและความฉลาดรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ 
PISA 2022 
5. โครงการส่งเสริมการแข่งชันนักเรียน
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

3 3 3 3 

 ระดับสถานศึกษา 
1. จัดเตรยีมความพร้อมพัฒนาทักษะความรูผู้้เรยีนให้สามารถมผีล
การทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.  ด าเนินกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื นฐาน
ระดับชาติ (O-NET) 
3.  วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นพื นฐานในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนานักเรียนรายบุคคล 
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ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ร้อยละ 
50 ขึ นไปเพิ่มขึ นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหโ้รงเรยีนด าเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผล
การทดสอบ  ความสามารถพื นฐานระดับชาติ  (O-NET) 
2. จัดสอบและรายงานผลการสอบ 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเปน็พื นฐานในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนานักเรียน 

ร้อยละ 
3 

1. โครงการการจัดการทดสอบระดับ
เขตพื นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 
2. โครงการนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู ้
3. โครงการการจัดการทดสอบ
ระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2564 
4. โครงการพัฒนาความฉลาดรู้เรือ่ง
การอ่านและความฉลาดรูเ้รื่อง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินระดับ
นานาชาติ PISA 2022 
5. โครงการส่งเสรมิการแข่งชัน
นักเรียนด้านคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

3 3 3 3 

 ระดับสถานศกึษา 
1. จัดเตรยีมความพร้อมพัฒนาทักษะความรูผู้้เรยีนให้สามารถมผีล
การทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ด าเนินกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื นฐาน
ระดับชาติ (O-NET) 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเปน็พื นฐานในการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนานักเรียนรายบุคคล 
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ตัวชี้วดัที่ 15 ร้อยละของสถานศกึษา
ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการ
อ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมิน ระดับนานาชาติ ตาม
โครงการ PISA 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 1 
2. ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินการเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน  PISA 2022 ด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ให้กับครูในสถานศึกษาที่เปดิสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ขยาย
โอกาส) 
3. ด าเนินการใช้ชุดฝึกสมรรถนะและการคิดของ  PISA  ในระบบ  
PISA Style Online  Testing 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง PISA และการท าข้อสอบ  PISA Style Online  
Testing โดยใช้กระบวนการ Coaching 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
100 

1. โครงการพัฒนาความฉลาดรู้เรือ่ง
การอ่านและความฉลาดรูเ้รื่อง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินระดับ
นานาชาติ PISA 2022 
2. โครงการส่งเสรมิการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) 
ฐานสมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์
 

3 3 3 3 

 ระดับสถานศึกษา 
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรยีนด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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2. พัฒนาหลักสูตรและการจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลศิด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 
3. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ครไูดร้ับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 
4. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนผ่านการประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
5. ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมินผลการเรยีนของผู้เรยีน โดยมุ่งเนน้
การวัดประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรูเ้รื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 
6. ฝึกฝนนักเรยีนตามสมรรถนะของการประเมิน  PISA  อย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนใช้ระบบ  PISA Style Online  Testing   
7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ท่ีได้รับการคดั
กรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

1. ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนแบบพหุปัญญา (Multiple 
Intelligences) 

2. ก าหนดแนวทางคัดกรองนักเรยีนเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพหุปัญญารายบุคคล 
สู่ระดับสถานศึกษา 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการคดักรองพหุปัญญารายบุคคล 
5. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
10 

 3 3 3 3 

 ระดับสถานศึกษา 
1. คัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาพหปุัญญารายบุคคล ด้านต่างๆ ดังนี  

- ปัญญาดา้นภาษา 
- ปัญญาดา้นตรรกะ และคณิตศาสตร ์
- ปัญญาดา้นมิตสิัมพันธ์ 
- ปัญญาดา้นดนตร ี
- ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา 
- ปัญญาดา้นความเข้าใจตนเอง 
- ปัญญาดา้นมนุษยส์ัมพันธ์ 
- ปัญญาดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว 

2. จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้านการจดัการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของสถานศกึษา
ที่สามารถจดัการเรียนการสอนตามพหุ
ปัญญา 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดแนวทางการจัดการเรยีนแบบพหุปัญญา (Multiple 
Intelligences) 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน จดัการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา โดยใช้
กระบวนการ Coaching 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้
ด้านพหุปัญญา 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลจัดการเรียนการสอนพหุปัญญารายบุคคล 
5. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรูด้้านพหุปัญญา 
6. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
10 

 3 3 3 3 

 ระดับสถานศึกษา 
พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา  (Multiple Intelligences) 
ตามบริบทสถานศึกษา ในปัญญาด้านต่างๆ ดังนี  

- ปัญญาดา้นภาษา 
- ปัญญาดา้นตรรกะ และคณิตศาสตร ์
- ปัญญาดา้นมิตสิัมพันธ์ 
- ปัญญาดา้นดนตร ี
- ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา 
- ปัญญาดา้นความเข้าใจตนเอง 
- ปัญญาดา้นมนุษยส์ัมพันธ์ 
- ปัญญาดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว 
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ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของครสูอน
ภาษาอังกฤษในระดับชั นประถมศกึษา
และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษของครูที่
สอน ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมลูครผูู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนา
และยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้าน
ภาษา (CEFR) 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครูผูส้อนภาษาอังกฤษ และยกระดบั
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น หลกัสูตรอบรมออนไลน์ การอบรม
จากหน่วยงานอื่น 
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายครูผูส้อนภาษาอังกฤษด้วยระบบ
ออนไลน ์
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ร้อยละ 
90 

โครงการพัฒนาและยกระดับความรู้
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดบั
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
และพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

3 3 3 3 

 ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าข้อมูลครผูู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาและการ
ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนครผูู้สอนภาษาอังกฤษ ให้ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) 
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ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 6 การ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทลั รวมถึงมี
ความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL) มี
แรงจูงใจในความเป็นครมูืออาชีพ 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสรมิ
การทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 
5. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 
95 

1. โครงการเสริมสรา้งประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. โครงการเครือข่ายประชาสัมพนัธ์
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3. โครงการการสอบ ภาค ก และ 
ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด 
สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

3 3 3 3 

 ระดับสถานศึกษา 
1. สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาให้มีศักยภาพในการจดัการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (NEW 
NORMAL) มีแรงจูงใจในความเปน็ครูมืออาชีพ 
2. ครูจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 
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ตัวชี้วัดที่ 20 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้
เพื่อการเรยีนการสอนและงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ต่องาน
อื่น ๆ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA) ตามภาระที ่ก.ค.ศ. ก าหนด 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจดัท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับ
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา 
3. บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานอ่ืนของครูที่
ไม่ใช่การสอน และบรหิารอัตราก าลังในส านักงานทุกระดับให้
สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สัดส่วน 
3 : 2 

 3 3 3 3 

 ระดับสถานศึกษา 
1. แต่งตั ง มอบหมายงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนจดัท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับผู้บริหาร
สถานศึกษา 
3. รายงานผลการการพัฒนางาน (PA) 

      

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของสถานศกึษา
ที่ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 
หรืออ านวยการการเรยีนรู ้

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 7 การ
นิเทศการศึกษา 
2. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เปลีย่นบทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู ้
หรือผู้อ านวยการเรยีนรู ้

ร้อยละ 
100 

1. โครงการนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู ้
2. โครงการส่งเสรมิการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) สู่
การเปลีย่นครเูป็นโค้ช (Coach) เพื่อ

3 3 3 3 
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3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการจดัการเรยีนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อ
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรืออ านวยการการเรียนรู ้
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนนิการการจดัการเรียนรู้ในชั นเรียน 
เพื่อเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรืออ านวยการการเรียนรู้ 
5. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

เสรมิสร้างสมรรถนะและทักษะ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

 ระดับสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารและครูผูส้อน เข้ารบัการอบรมเพื่อเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู ้
หรือผู้อ านวยการเรยีนรู ้
2. ครูผู้สอนจดักระบวนการเรียนรู ้โดยเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” เป็น “Coach” 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
4. บันทึกผล/รายงานผลการด าเนนิงาน 

      

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของสถานศกึษา
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รับการเตรียมความ
พร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดกรอบแนวทางในการจดัท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ การวดัประเมินผล
ตามสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 – 2565 

ร้อยละ 
50 

1. โครงการการขับเคลื่อนการเตรยีม
ความพร้อมหลักสตูรสถานศึกษา
ฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรยีน ปีงบประมาณ 2565 
 

3 3 3 3 
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2. จัดท ากรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ การออกแบบการจัดการ
เรียนรูต้ามฐานสมรรถนะ การวัดประเมินผลตามสมรรถนะ ปี
การศึกษา 2564 – 2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
3. ขับเคลื่อนการจดัท าหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน (ภาคเรียนละ 1 ครั ง) 
5. วิเคราะห์ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน และทบทวนผลการ
ด าเนินการ 

 ระดับสถานศึกษา 
1. จัดประชุมชี แจงคณะครเูพื่อสรา้งความเข้าใจในการจัดท า
หลักสตูรฐานสมรรถนะ ระดับสถานศึกษา 
2. ด าเนินการจดัท าหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ/การวัดและประเมินผลตามสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 
– 2565 
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินการจัดท าหลักสตูร
ฐานสมรรถนะ ภาคเรยีนละ 1 ครั ง 
4. รายงานผลการด าเนินการต่อส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา ภาค
เรียนละ 1 ครั ง 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดลุ       
ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของสถานศกึษา
ที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับดีขึ นไป 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 2 การ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และจุดเน้นที่ 7 การนิเทศ
การศึกษา 
2. จัดท าฐานข้อมูลและจัดท าแผน เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับ 
ดูแล ตดิตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  
3. พัฒนาโปรแกรมออนไลน์ School&Area Supervision 
Report(SASR) เพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาด้านการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา  
4. พัฒนาผู้บริหารและครูผูร้ับผดิชอบงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
6. ตรวจสอบทบทวนและประเมินผลการด าเนินงานประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
7. รวบรวมและสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
8. ถอดบทเรียนการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
9. ให้ความร่วมมือกับ สมศ.ในการประเมินคุณภาพภายนอก 

ร้อยละ 
100 

1. โครงการส่งเสรมิ สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

6 5 3 6 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 
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 ระดับสถานศึกษา 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ประเมินผลและตรวจสอบ 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
6. จัดท า/จัดส่งรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 
7. รายงานผลการด าเนินงานในระบบ SASR ตามระยะเวลาและ
ประเด็นที่ก าหนด 

      

ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของสถานศกึษา
มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทลั 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. จัดท าระบบฐานข้อมลูกลาง (BIG DATA) และสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปจัจุบัน  
2. พัฒนาบุคลากรในระดับสถานศกึษาให้มีความรู้ความเข้าในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัทุกระบบจัดเก็บข้อมูล  
3. ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
ในการจัดเก็บข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบันตาม
ปฏิทินก าหนด 
4. เผยแพร่ระบบฐานข้อมลูกลาง (BIG DATA) ให้ผู้รับบริการทั ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร
จัดการได้แบบ Real Time 

ร้อยละ 
80 

 6 5 4 6 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

หนา้ 88 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 
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 ระดับสถานศึกษา 
1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัทุกระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง 
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปจัจุบัน 
3. เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษาให้
ผู้รับบริการทั งภายในและภายนอกหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ได้
แบบ Real Time 

      

ตัวชี้วัดที่ 25 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทลั 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลให้มีความทันสมัย ผู้รับบริการใช้งานง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 
2. จัดท าระบบโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมลูเพือ่ใช้ในการบริหาร
จัดการ 
3. ใช้โปรแกรมที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน
พัฒนาขึ นในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้โปรแกรมที่พัฒนาและจัดท าขึ น 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลอืครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการใชโ้ปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการที่
พัฒนาและจัดท าขึ น 
5. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

4 ด้าน  6 5 4 6 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 
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 ระดับสถานศึกษา 
1. ใช้โปรแกรมที่ สพฐ. พัฒนาขึ นในการบริหารจัดการตามปฏิทินท่ี
ก าหนด 
2. ใช้โปรแกรมที่ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาพัฒนา และจดัท าขึ น
ในการบริหารจัดการตามปฏิทินท่ีก าหนด 
3. รายงานการใช้ระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ครอบคลมุภารระงานทั ง 4 ด้าน 

      

ตัวชี้วัดที่ 26 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
มีกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปลีย่น
ให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ น 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. จัดท าระบบจัดเก็บฐานขอ้มูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ในเขต
บริการของสถานศึกษา   
2. จัดท าระบบฐานข้อมลูกลาง (BIG DATA) ของส านักงานเขตพื นที่
การศึกษา 
3. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

2 
กระบวน 

งาน 

 6 5 4 6 

 ระดับสถานศึกษา 
1. น าเข้าขอ้มูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ในเขตบริการ เข้าสู่ระบบ
ฐานขอ้มูลให้มีความถกูต้องและเปน็ปัจจุบัน 
2. น าเข้าขอ้มูลสู่ระบบฐานข้อมูลทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐานพัฒนาขึ น 
3. น าเข้าขอ้มูลสู่ระบบฐานข้อมูลทีส่ านักงานเขตพื นที่การศึกษาพัฒนา
และจัดท าขึ น 
4. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 
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ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของสถานศกึษา
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับ 
85 ขึ นไป 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. สร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียภายใน และภายนอก (IIT EIT) และการตอบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) กับผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบในระดบัสถานศึกษา
ในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษาตามเกณฑท์ี่ก าหนด 
3. ส่งช่องทางการรายงานจ านวนผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในการตอบแบบ
วัดการรับรู้ IIT และ EIT 
4. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) ให้สถานศึกษา 
5. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา 
6. ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
ในการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT , EIT และการตอบการเปิดเผยข้อมลู
สาธารณะ (OIT) ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษาตามปฏิทินก าหนด 
7. ด าเนินการประเมิน สรุปผลการประเมิน ประกาศผลการประเมนิ 
และน าเสนอต่อ สพฐ. 
 
 

ร้อยละ 
100 

 6 5 4 6 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ 
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 ระดับสถานศึกษา 
1. ปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมลูผา่นทางเว็บไซต์
ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายในสถานศึกษาเข้าตอบ 
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT 
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกสถานศึกษาเข้าตอบ 
4. ก ากับ ติดตามการตอบแบบวัดการรับรู้ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี IIT  
และ EIT ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. ตอบแบบส ารวจการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านเว็บไซต์
ของสถานศึกษาตามปฏิทินก าหนด 

      

ตัวชี้วัดที่ 28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. สร้างความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียภายใน (IIT) และการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 
(OIT) ให้กับบุคลากรในส านักงาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่ผู้รับผดิชอบตัวชี วัดในการตอบ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
3. รายงานจ านวนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT 
และ EIT ผ่านช่องทางที่ สพฐ.ก าหนด 

ร้อยละ 
95 

โครงการสรรหาพนักงานราชการ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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4. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) ให้บุคลากรในส านักงาน 
5. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ให้บุคลากรภายนอก 
6. ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือบุคลากรใน
ส านักงานในการตอบแบบวัดการรบัรู้ IIT และการตอบการเปดิเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
7. ตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถามผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาตามปฏิทินก าหนด 
8. ด าเนินการประเมิน สรุปผลการประเมิน ประกาศผลการประเมนิ 
และน าเสนอต่อ สพฐ. 

ตัวชี้วัดที่ 29 ร้อยละของสถานศกึษา
ในพื นที่นวัตกรรมการศึกษา ไดร้ับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
ตามบริบทพื นท่ี 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก าหนดเป็นจุดเน้นของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จุดเน้นที่ 8 การ
สร้างและใช้นวัตกรรมการศึกษาทางเลือก 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนการขับเคลื่อนพื นที่นวัตกรรม
การศึกษา รวมถึงลดอุปสรรค เพิม่ความอิสระและความคล่องตัวใน
การบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนน าร่อง 
3. ประกาศรับสมัครโรงเรียนน ารอ่งเข้าร่วมโครงการ(ขนาดเล็ก,
กลาง,ใหญ่) 
4. ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากร 

ร้อยละ 
80 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการเรยีนรู้ทุกระดับบนฐาน
นวัตกรรมการศึกษาทางเลือก 

6 5 4 6 
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5. เสริมพลัง สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรในโรงเรยีนน าร่องใน
การสร้างโมเดลการยกระดับคณุภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนและ
พื นที่เป็นฐาน 
6. ส่งเสรมิสนับสนุนช่วยเหลือโดยจัดทีมโค้ช พ่ีเลี ยง ลงพื นที่
โรงเรียนน าร่อง 
7. สรุป ทบทวน วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

 ระดับสถานศึกษา 
1. ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 
2. พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน 
3. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
4. ติดตามประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
5. รายงานผลการพัฒนาต่อ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามเครื่องมือ 

      

ตัวชี้วัดที่ 30 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา พ.ศ. 
2560 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การด าเนินตามมาตรฐานส านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประจ าปี 2565 ในการปฏิบัตริาชการให้บุคลากรใน
หน่วยงานและสถานศึกษาตระหนกัในภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการให้
ประสบความส าเรจ็ 
2. ก าหนดผู้ก ากับดูแลและผูเ้ก็บขอ้มูลในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี  

ระดับ
คุณภาพ 

1. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษา ของส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
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3. ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามตัวบ่งชี เพื่อให้สามารถปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคณุภาพ
การให้บริการ 
5. แต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลของ สพท. 
6. เตรียมการรับการตรวจเยีย่มตดิตามผลการด าเนินงาน (Site 
Visit) 
7. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทิน
การรายงานผ่านระบบ E-MES ที่ก าหนด 

3. โครงการสร้างเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์ส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ ์
เขต 1 

 ระดับสถานศึกษา 
- รายงานข้อมูลตามมาตรฐานส านกังานเขตพื นท่ีการศึกษา พ.ศ. 
2560 

      

ตัวชี้วัดที่ 31 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
มีผลการประเมินตัวชี วัดมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการของส านักงานเขตพื นท่ี
การศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การด าเนินตามมาตรฐานส านักงานเขต
พื นที่การศึกษาประจ าปี 2565 ในการปฏิบัตริาชการให้บุคลากรใน
หน่วยงานและสถานศึกษาตระหนกัในภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการให้
ประสบความส าเรจ็ 
2. ก าหนดผู้ก ากับดูแลและผูเ้ก็บขอ้มูลในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี  

ระดับ
คุณภาพ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษา ของส านักงาน
เขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
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3. ก ากับ ติดตามการด าเนินการตามตัวบ่งชี เพื่อให้สามารถปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของ สพท. 
เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแกไ้ขคุณภาพการให้บริการ 
5. แต่งตั งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลของ สพท. 
6. เตรียมการรับการตรวจเยีย่มตดิตามผลการด าเนินงาน (Site 
Visit) 
7. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทิน
การรายงานผ่านระบบ KRS ที่ก าหนด 

 ระดับสถานศึกษา 
รายงานข้อมูลการประเมินตัวชี วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
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การถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จไปสู่ระดับกลุ่มและระดับบุคคล  ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยและความม่ันคงของชาติ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน
การสร้าภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

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

2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 100 1) นายบวร บ าเรอวงษ์ 
2) นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ 
3) ศน.มนัสนันท์ กุลวงศ์ 
4) ศน.บุญโยม เกยเลื่อน 

3 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 85 1) นางอรุณศรี ศรีเมือง 
 

4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 1) นางอรุณศรี ศรีเมือง 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

5 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ร้อยละ 100 1) นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า 
2) นางสุภัสสรา ทองหาญ 
3) นางทัศนา จันทร์ลา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

6 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจ าเป็น 

ร้อยละ 100 1) นายบวร บ าเรอวงษ์ 
2) นางอรุณศรี ศรีเมือง 
3) นางสาวชนิดาภา สาตรีเฮ้า 
4) นางเสาวนีย์ บุตรศิริ 

7 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 1) นางทัศนา จันทร์ลา 
2) นายฉัตรฑพงศ์ เพชรบูรณิน 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

8 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 80 1) นางนิลยา ทองศรี 
2) นายบุญโยม เกยเลื่อน 
3) นางบัวผัน มีทอง 

9 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ 
หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื นที่ 
 

ร้อยละ 80 1) นางสาววรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล  
2) นางสุพัตรา คงศิริกร 

10 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

ร้อยละ 80 1) นางสาวลภัสรดา ค ามา 

11 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 90 1) นายบวร บ าเรอวงษ์ 
2) นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ 

12 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมืองเสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

ร้อยละ 100 1) นางสาววรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล 
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13 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ร้อยละ 41.33 1) นางสุมาลี ขจรไพร 
2) นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ 

14 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 50 ขึ นไป เพ่ิมขึ นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ร้อยละ 3 1) นางสุมาลี ขจรไพร 
2) นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ 

15 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม 
(ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 

ร้อยละ 70 1) นางนิลยา ทองศรี  
2) นางสุมาลี ขจรไพร  
3) นางจิรันธนิน คงจีน 

16 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 
 

ร้อยละ 10 1) นายบุญโยม เกยเลื่อน 

17 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
 

ร้อยละ 10 1) นายบุญโยม เกยเลื่อน 

18 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 90 1) นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง 
2) นางนิสา ค าพันธ์ 

19 ร้อยละของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 1) นางนิสา ค าพันธ์ 
2) นางฐิติวรดา มงคล 
3) นายณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาว 

20 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
ต่องานอ่ืน ๆ 
 

สัดส่วน 
3 : 2 1) นายณัฐพงษ์ชนัตร เกตุขาว 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

21 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”   
ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรืออ านวยการการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 100 1) นางนิลยา ทองศรี 
2) นายบุญโยม เกยเลื่อน 
3) นางภิญพัชญ์ เหมือนโพธิ์ 
4) นางจิรันธนิน คงจีน 

22 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีการเตรียมความพร้อมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 50 1) นางนิสา ค าพันธ์ 
2) นางสาววรกมลกฤษณ์ เฉลิมพิตรพิบูล 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

23 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ การ
ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ นไป 

ร้อยละ 80 1) นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง 

24 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
 

ร้อยละ 80 1) นางทัศนา จันทร์ลา 

25 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
 

4 ด้าน 1) นางทัศนา จันทร์ลา 

26 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ น 
 

2 กระบวนงาน 1) นางทัศนา จันทร์ลา 

27 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ 85 ขึ นไป 
 

ร้อยละ 100 1) นางทัศนา จันทร์ลา 

28 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ร้อยละ 95 1) นางวัชรินทร์ ชัยนอก 
2) นางทัศนา จันทร์ลา 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

29 ร้อยละของสถานศึกษาในพื นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทพื นที่ 

ร้อยละ 80 1) นางจิรันธนิน คงจีน 
2) นางสาวกาญจนา คูทิพย์ 

30 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 

ระดับคุณภาพ 1) นางวัชรินทร์ ชัยนอก 

31 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมินตัวชี วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

ระดับคุณภาพ 1) นางวัชรินทร์ ชัยนอก 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

หน้า 101 
 

บทที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ดังนี้ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ 

สถานะโครงการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สพฐ./สทศ. 

1) โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ระดับจังหวดั 

32,500 32,500    32,500 ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

2) โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

32,810 32,810     ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

62,220 62,220     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

3,000 3,000     ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

5) โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

36,100 36,100     อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

6) โครงการการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 

15,730  15,730    ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

7) โครงการการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการ Brain Based Lerning by Interactive 
Notebook ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1-3 

16,500  16,500    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ 

สถานะโครงการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สพฐ./สทศ. 

8) โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2565 17,000  17,000    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

9) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 13,240  13,240    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

10) โครงการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

11,000  11000    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

11) โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

8,400  8,400    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

12) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 108,100  34,000 74,100  5,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

13) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

28,250  28,250    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

14) โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564 

369,380  369,380   369,380 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

15) โครงการการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด 
สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

583,390  583,390   583,390 ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

16) โครงการส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ฐานสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 

16,400  16,400    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ 

สถานะโครงการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สพฐ./สทศ. 

17) โครงการพัฒนาความฉลาดรู้เรื่องการอ่านและความฉลาดรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA 
2022 

14,200  14,200    ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

18) โครงการการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
ปีงบประมาณ 2565 

39,800   39,800   ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

19) โครงการส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
สู่การเปลีย่นครูเปน็โคช้ (Coach) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

30,700   30,700   ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

20) โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15,730   15,730   ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

21) โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี พ.ศ. 2565 

50,000  50,000   50,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

22) โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส าหรับโรงเรียน
ตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

21,440  21,440   21,440 ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ 

สถานะโครงการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สพฐ./สทศ. 

23) โครงการการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ในการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจ าปีงบปราณ พ.ศ. 2565 

12,500   12,500  12,500 ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

24) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2565 

137,000   137,000  137,000 ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

25) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับบนฐานนวัตกรรมการศึกษา
ทางเลือก 

47,440  47,440    อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

26) โครงการจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

19,101   19,101   ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

27) โครงการวันส าคัญ ประจ าปี 2565 29,170   29,170   ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

28) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2565 

17,600   17,600   ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

29) โครงการส่งเสริมการแข่งชันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

29,200   29,200  29,200 ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
จัดสรรงบประมาณ 

สถานะโครงการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 สพฐ./สทศ. 

30) โครงการพัฒนาและยกระดับความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) และ
พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

14,900   14,900   ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 - 4 

 
รวม 1,832,810 166,630 1,246,370 419,801 0 1,240,410 
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1. โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 
2.ออกประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับจังหวัด 
3. ประกาศผลการคัดเลือกและส่งผลการประเมินให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
4. สรุปรายงานผลการคัดเลือก  

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2564  
มีผลการคัดเลือกนักเรียน ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา 
ขนาดใหญ่  ได้แก่  เด็กชายฌฐรัชต์ จั่นเอี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ขนาดกลาง  ได้แก่  เด็กหญิงดารุนี  พลกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเมตตาวิทยา  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ขนาดกลาง  ได้แก่  นางสาวกัลยา เสือโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 
ด าเนินการส่งผลประเมินการคัดเลือกนักเรียน  ให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนระดับกลุ่มจังหวัดที่ 17 
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2. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ส ารวจข้อมูลความต้องการ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานที่เก่ียวข้องในการ
ก าหนดกรอบ ทิศทางการด าเนินงาน และการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
3. ประชุมคณะท างานเพื่อรวบรวมข้อมูลฐาน (Base 
line Data) การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษาสถานภาพของ
หน่วยงาน 
4. แต่งตั้งคณะกรรมก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จและแนวทางการขับเคลื่อน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดทิศทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเผยแพร่ให้บุคลากร และโรงเรียนในสังกัดทราบท าให้ หน่วยงาน บุคลากรมีทิศทาง 
เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน การด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และสถานศึกษาในสังกัด มีทิศทางการด าเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
8. ก าหนดผู้รับผิดชอบและถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จ
สู่ระดับบุคคล และสถานศึกษาในสังกัด 
9. ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวทาง การด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
การด าเนินงาน 
10. ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
11. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
12. จัดท าเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
13. ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกระดับเพ่ือ
ทราบและถือปฏิบัติ 
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3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ผู้บริหารการศึกษา  
ผู้อ านวยกรกลุ่ม/หน่วย 
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 
4. ประชุมเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 

1. ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา,ศึกษานิเทศก์และและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  
2. ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามี
แนวทางและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานต้นแบบ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ือขอศึกษาดูงาน 
4. ด าเนินการพัฒนาโดยไปศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
5. ประเมิน/สรุปรายงานผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีบุคากรในสังกัดเข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 แบบออนไลน์ ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 
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5. โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและก าหนดทิศทางการ
ประชาสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกัน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์คณะกรรมการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1  ประชุมสร้างความเข้าใจ และก าหนด
ทิศทางการประชาสัมพันธ์  ไปในทิศทางเดียวกัน และ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 
CANVA ให้กับกลุ่มโรงเรียนจ านวน 14 กลุ่ม  
4.คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจ และ
ก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์  ไปในทิศทางเดียวกัน 
และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 
CANVA  จ านวน 3 รุ่น (อ าเภอเมือง, อ าเภอชนแดน, 
อ าเภอวังโป่ง) 
5. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผลงานที่มี
คุณภาพ มีความกระตือรือร้น  มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การจัดท าข่าว ภายใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 และ
สถานศึกษาในสังกัด  ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 
2565 และมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก  
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

- ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2564 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน 20 คน 
- ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยมีศึกษานิเทศก์ในสังกัดเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าเว็บไซต์ ด้วย
โปรแกรม CANVA และ google site ให้กับบุคลากรในสังกัดท่ีปฏิบัติหน้าเป็นประชาสัมพันธ์กลุ่ม มีบุคลากเข้า
ร่วม จ านวน 25 คน 
- ด าเนินการประชุมสร้างความเข้าใจ และก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกัน และอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม CANVA ให้กับตัวแทนกลุ่มโรงเรียนจ านวน 14 กลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ไปขยายผลกับโรงเรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
มีผู้เข้าร่วม จ านวน 30 คน 
- ประชุมสร้างความเข้าใจ และก าหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกัน และอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม CANVA ให้กับตัวแทนโรงเรียนในสังกัด จ านวน 3 รุ่น(อ าเภอเมือง, อ าเภอชนแดน, 
อ าเภอวังโป่ง) มีผู้เข้าร่วมจ านวน 125 คน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก 
บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ในยุคดิจิทัลให้สามารถผลิตข้อมูลข่าวสาร
และสื่อที่มีคุณภาพสอดรับกับสาธารณชนได้ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน กลุ่มงาน และโรงเรียนในสังกัด 
เป็นปัจจุบันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- อยู่ระหว่างส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
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6. โครงการการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรยีนทุกแห่งจัดกิจกรรม และจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 ด าเนินการตาม จุดเน้นที่ 5 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.2 จัดท าแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
1.4 ด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะและประชุมชี้แจง แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน
ปลอดขยะ 
3. ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ  
4. ประกาศผลการประกวด/สรุป รายงานผล  

ด าเนินการไตรมาส 3 – 4 
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7. โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Brain Based Learning by Interactive Notebook ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Brain 
Based Learning by Interactive Notebook  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน
ภาษไทยโดยใช้กระบวนการ Brain Based Learning 
by Interactive Notebook ผ่านระบบการสื่อสารสอง
ทาง (Video Conference) ระบบ Zoom  
3. นิเทศก ากับติดตามปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Brain Based 
Learning by Interactive Notebook ผ่านระบบการ
สื่อสารสองทาง (Video Conference) ระบบ Zoom  
4. PLC Online ผ่านระบบ Zoom และน าเสนอผลงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนที่ใช้กระบวนการ 
Brain Based Learning by Interactive Notebook  
5. สรุปผลและรายงานผล  

- แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการด าเนินการประเมิน/ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และเข้ารับอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Brain Based Learning by Interactive 
Notebook ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Brain Based Learning by 
Interactive Notebook ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง ( Video Conference) ระบบ ZOOM 
- ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้ กระบวนการ Brain 
Based Learning by Interactive Notebook และใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการอ่านและการเขียน
ด้วยกระบวนการ Brain Based Learning สามารถอ่านออกเขียนได้ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- กิจกรรมที่ 4 และ 5 ด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2565 
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8. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือ
อาชีพ ปีงบประมาณ 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับกลุ่มโรงเรียน 
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือ
อาชีพ ปีงบประมาณ 2565 และเครือข่าย  
3. แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 43 โรงเรียน 
เตรียมนักเรียนชั้น ม.3 และครูแนะแนว เข้ารับฟังการ
แนะแนวโดยการประชุม Video Conference  
4. ประชุม Video Conference แนะแนวการเรียนต่อ
สายอาชีพ  
5. สรุปรายงานผล 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้จัดท า Portfolio 
และ ID Plan ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
1. แจ้งแนวทางปฏิบัติ/ตัวอย่างการจัดท า Portfolio 
และ ID Plan ไปยังโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  
2. นิเทศ ติดตาม แนะน า โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพระดับเขตพ้ืนที่และระดับ
กลุ่มโรงเรียนเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Supervision)  
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับกลุ่มโรงเรียน
เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่มี Best Practice มอบรางวัล  

 
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับกลุ่มโรงเรียน (24 ธันวาคม 2564) - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
ปีงบประมาณ 2565 และเครือข่ายประกอบด้วย สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง ส านักงานจัดงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ โรงเรียนเพ่ือร่วมวางแผน/ก าหนดการจัดประชุม 
Video Conference ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4 มกราคม 2565) 
- แจ้งโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 43 โรงเรียน เตรียมนักเรียนชั้น ม.3 และครูแนะแนว เข้ารับฟังการแนะแนว
โดยการประชุม Video Conference (5 มกราคม 2565) 
- ประชุม Video Conference แนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม
ประกายทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ผู้บริหาร ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ร้อยละ 100 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกเรียนต่อ
สายอาชีพ จากสถาบันอาชีวศึกษาครบทุกสถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการไตรมาส 3 – 4  
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
4. สรุปรายงานผล  
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แนะแนว 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แนะแนว 
สพป.พช.1  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แนะแนว 
สพป.พช.1  
3. สรุปรายงานผล  

 
- กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการไตรมาส 3 – 4 
 

 
9. โครงการพัฒนาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1. ด าเนินการแจ้งโรงเรียนเพ่ือนัดหมายการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. ประชุมชี้แจง แจ้งแนวทางการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย ทบทวนการด าเนินการ สร้างความ
เข้าใจ ชี้แจงแนวทางการด าเนินการและการวัดผล 
ประเมินผล โดยการประชุมทางออนไลน์  
3. นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็ก
ปฐมวัย โดยการสุ่ม 1 โรงเรียน ต่อ 1 กลุ่มโรงเรียน รวม
ทั้งหมด 14 โรงเรียน ทางออนไลน์  
4. โรงเรียนประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและส่ง
รายงานมา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

 
- ด าเนินการแจ้งโรงเรียนเพ่ือนัดหมายการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียน 25 
มกราคม 2565 /ผลการด าเนินงาน โรงเรียนรับทราบช่วงเวลาในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย) 
- ประชุมชี้แจง แจ้งแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย ทบทวนการด าเนินการ สร้างความ
เข้าใจ ชี้แจงแนวทางการด าเนินการและการวัดผลประเมินผล โดยการประชุมทางออนไลน์ 
- นิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการสุ่ม 1 โรงเรียน ต่อ 1 กลุ่มโรงเรียน รวมทั้งหมด
จ านวน 14 โรงเรียน ทางออนไลน์ 
- โรงเรียนประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และส่งรายงานมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 สพป.วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อน ามาพัฒนาต่อไป 
- ด าเนินการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีผลการประเมินในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ (1) ผู้เรียนในระดับ
ปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด จ านวน 1,671 คน จ าแนกเป็น ผู้เรียนปกติ จ านวน 1,654 คน 
ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จ านวน 17 คน (2) ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
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5. สพป. วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือ
น ามาพัฒนาต่อไป  
6. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา น้อยกว่าร้อยละ 80 
ทางออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา (คลิปวีดีโอ
การสอน) Best Practice ระดับปฐมวัย 
1. ด าเนินการแจ้งโรงเรียนเชิญชวนครูส่งนวัตกรรม
การศึกษา (คลิปวีดีโอการสอน) Best Practice  ระดับ
ปฐมวัย  
2. ครูส่งผลงานนวัตกรรมการศึกษา (คลิปวีดีโอการ
สอน) Best Practice ระดับปฐมวัย เข้ารับการคัดเลือก
ระดับเขตพ้ืนที่  
3. ด าเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา (คลิปวีดีโอ
การสอน) Best Practice ระดับปฐมวัย  
กิจกรรมที่ 3 รับตราพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2562 
และปีการศึกษา 2563 
1. จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
2. รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  

สังคม และสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 1,581 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.58 (เทียบจากผู้เรียนปกติ) 
- ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา น้อยกว่าร้อยละ 80 ทางออนไลน์ ในเดือนมิถุนายน 2565 
 
 
 
 
- ด าเนินการแจ้งโรงเรียนเชิญชวนครูส่งนวัตกรรมการศึกษา(คลิปวีดีโอการสอน) Best Practice ระดับปฐมวัย 
- ครูจัดส่งผลานนวัตกรรมการศึกษา (คลิปวีดีโอการสอน) Best Practice ระดับปฐมวัย มายังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 
- ด าเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา (คลิปวีดีโอการสอน) Best Practice ระดับปฐมวัย ระหว่างเดือน
มิถุนายน – กรกฎาคม 2565 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4  
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3. รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา  
กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  

 
10. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2565 
1. แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนถือ
ปฏิบัติ 
2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 
3. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 1  
4. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 2  
5. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 3  
6. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งเด็ก
เข้าเรียนด้วยสื่อที่หลากหลาย  
7. โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน 

 
 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับ
นักเรียนของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนถือปฏิบัติ 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2565 และจัดท าร่างประกาศนโยบายการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือน าเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อพิจารณา 1. แผนการรับนักเรียนของนักเรียน
ในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2565 2. เห็นชอบเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัดประจ าปีการศึกษา 2566 3. 
เห็นชอบการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ของโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์) 4. พิจารณาแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 
(3 ขวบ) เพื่อน าเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม สนับสนุน การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565 ได้แก่ แจ้งให้โรงเรียนใน
สังกัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ จัดท าป้ายไวนิล และจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการรับนักเรียนประจ าเขตพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาในการรับนักเรียน 
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8. จัดหาที่เรียนให้เด็กตกหล่น เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ
และเด็กที่ต้องการได้รับการดูแลเป็น 
9. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  
 
กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
1. ประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียน ทร.14 จาก
ส านักทะเบียนราษฎร์ ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
เทศบาลต าบลฯ ที่ว่าการอ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน 
อ าเภอวังโป่ง  
2. แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียน 
และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทร.14 และจัดพิมพ์
ข้อมูลตาม ทร.14 ในรูปแบบ Excel  
3. แจ้งโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน
ใน สังกัด สพป.พช.1 ด าเนินการส ามะโนประชากรวัย
เรียน โดยการส ารวจ จัดเก็บรวมรวมข้อมูลการเข้าเรียน 
โดยการส ารวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเรียน  
4. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด  
5. สรุปและรายงานผล  

- ด าเนินการแจ้งโรงเรียนจัดหาที่เรียนให้เด็กตกหล่น เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่ต้องการได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ประกาศนโยบายการรับนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่กากรศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 และได้แจ้งแผนการรับนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2565 ให้โรงเรียในสังกัดทราบและด าเนินการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้ง
ได้ประกาศเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 
 
- ด าเนินการประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียน ทร.14 จากส านักทะเบียนราษฎร์ ส านักงานเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลฯ ที่ว่าการอ าเภอเมือง อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ข้อมูลประชากรวัยเรียน และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทร.14 และ
จัดพิมพ์ข้อมูลตาม ทร.14 ในรูปแบบ Excel 
- กิจกรรมที่ 3 – 5 ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4  
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11. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน/ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. ด าเนินการจัดท าเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
การวัดและประเมินผล  
3. ด าเนินการจัดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
4. สรุปผลและรายงานผล  

ผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา นักเรียนชั้น ป.6 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2563-2564 

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลต่าง 
ภาษาไทย 48.22 62.96 14.74 
ภาษาอังกฤษ 35.29 56.88 21.59 
คณิตศาสตร์ 42.05 59.12 17.07 
วิทยาศาสตร์ 44.11 58.21 14.1 

รวมเฉลี่ย 42.42 59.29 16.88 
 

 
12. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. การประชุมเพ่ือพัฒนาระบบการรายงานการนิเทศ 
ออนไลน์ School & Area Supervision Report  
2. การประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศฯ  
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
4. สรุปรายงานการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 
 
 
5. การประชุมจัดท าแผนการนิเทศฯ ปีการศึกษา 2565 

- ด าเนินการประชุมคณะศึกษานิเทศก์เพ่ือพัฒนาระบบการรายงานการนิเทศ ออนไลน์ School & Area 
Supervision Report ให้ครอบคลุมเครื่องมือในการนิเทศโรงเรียน 
- ด าเนินการประชุมคณะศึกษานิเทศก์เตรียมการก่อนการนิเทศ ฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 เพ่ือจัดท าเครื่องมือใน
การนิเทศ ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
- ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยศึกษานิเทศก์ Area ที่รับผิดชอบ 
และรายงานผลการนิเทศผ่านระบบการรายงานการนิเทศ ออนไลน์ School & Area Supervision Report 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ความสะอาดของโรงเรียน และการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน จ านวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- กิจกรรมที่ 5 – 9 ด าเนินการไตรมาส 3 – 4 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
6. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  
7. การประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศฯ  
8. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และกิจกรรม
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
9. สรุปรายงานผล  

 
13. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา
ระบบการประกับคุณภาพการศึกษาให้เข้มแข็ง 
2. นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาใน
สังกัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง  
3. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (มีนาคม 65) 2800 บาท 

-กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 
 
- นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง โดย
ศึกษานิเทศก์ area based ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2564 และ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 
- ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมประกายทอง 
- ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม
ตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงการใช้ผลการประเมินเป็น
ฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพในวงจรพัฒนาใหม่อย่างต่อเนื่อง 
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14. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการ
ประเมินการด าเนินงาน  
2 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับศูนย์สอบ  
3. ประชุคณะกรรมการจัดการสอบระดับสนามสอบ/
หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ  
4. ด าเนินการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหาร
จัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2564 
5. ด าเนินการทดสอบนักเรียน ( 
6. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
7. รวบรวม ตรวจสอบ และจัดส่งกล่องข้อสอบ กล่อง
กระดาษค าตอบ ส่ง สทศ. ตามเวลาที่ สทศ. ก าหนด  
8. สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรายงานผล  

ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระหว่าง ปีการศึกษา  2563-2564 

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลต่าง 
ภาษาไทย 55.64 48.76 -6.88 
ภาษาอังกฤษ 41.17 34.51 -6.66 
คณิตศาสตร์ 29.38 34.18 4.8 
วิทยาศาสตร์ 38.27 32.9 -5.37 

รวมเฉลี่ย 41.12 37.59 -3.53 
ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระหว่าง  ปีการศึกษา  2563-2564  

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลต่าง 
ภาษาไทย 47.99 46.84 -1.15 
ภาษาอังกฤษ 28.26 26.68 -1.61 
คณิตศาสตร์ 19.89 20.66 0.80 
วิทยาศาสตร์ 26.96 29.52 2.56 

รวมเฉลี่ย 30.78 30.93 0.15 
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15. โครงการการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ ภาค ก และ 
ภาค ข  
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบ ภาค ก และ 
ภาค ข  
4. ด าเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข  
5. รายงานผลการด าเนินงาน  

1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการสอบภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 - 6 
กุมภาพันธ์ 2565 แบ่งเป็น 2 สนามสอบ ดังนี้ 1) สนามสอบโรงเรียนเพชรพิทยาคม ผู้มีสิทธิสอบ จ านวน 1,822 
คน เข้าสอบ จ านวน 1,489 คน ขาดสอบ จ านวน 333 คน 2) สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (แห่งที่ 2) ผู้
มีสิทธิสอบ จ านวน 703 คน เข้าสอบ จ านวน 596 คน ขาดสอบ จ านวน 107 คน รวมผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น จ านวน 
2,525 คน รวมเข้าสอบทั้งสิ้น จ านวน 2,085 คน รวมขาดสอบทัง้สิ้น จ านวน 440 คน  
2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกระบวนการสรร
หาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ด าเนินการบริหารอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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16. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ฐานสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. สร้างความเข้าใจ ทบทวนและสร้างเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ให้กับ
ครูวิทยาศาสตร์ในสังกัด สพป.พช.1 ระดับชั้น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์” 
2. นิเทศ ติดตาม และ PLC ร่วมกันในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านระบบออนไลน์และการ
ใช้งานระบบ PISA Style วิชาวิทยาศาสตร์  
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมมนาทางวิชาการ
ออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์”  
4. สรุปรายงานผล  

- ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 86 คน เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการออนไลน์ แนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning" เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียน
คุณภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. วันที่ 19-20 เมษายน 2565 ผลการด าเนินงานอยู่
ระหว่างการประเมิน https://th.padlet.com/sjiranpbn1/activesciencepbn1 
 
- กิจกรรมที่ 2 – 4 ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4  
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17. โครงการพัฒนาความฉลาดรู้เรื่องการอ่านและความฉลาดรู้เรื่องคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ 
PISA 2022 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมิน/ประชุมคณะกรรมการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรู้เรื่องการอ่านและความฉลาดรู้เรื่องคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2022 ผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video 
Conference) ระบบ ZOOM  
2. การอบรมเชิงพัฒนาความฉลาดรู้เรื่องคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2022 และสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ 
PISA-Style ผ่านระบบสื่อสารสองทาง (Video Conference) ระบบ ZOOM  
3. นิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา (รร.ขยายโอกาส) จ านวน 43 โรงเรียน  
4. สรุปรายและรายงานผล  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 
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18. โครงการการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะท างานการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ/ 
การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  
2. ประชุมคณะท างานฯ จัดท าเอกสารแนวทางการเตรียมความพร้อมหลักสูตรสถานศึกษาฐาน
สมรรถนะ/การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  
3. สรุปรายงานผลการจัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ/ 
การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  
4. ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหายในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะฯ ในวันประชุมประจ าเดือน  
5. ประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ/การจัดการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
6. การนิเทศ ก ากับ ติดตามผล เดือนละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลผ่านระบบ Google Form และบูรณา
การนิเทศตามโครงการนิเทศการศึกษา  
7. สรุป รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 

 
  



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

หน้า 126 
 

19. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การเปลี่ยนครูเป็นโค้ช (Coach) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าเอกสารสร้างการรับรู้ 1) การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
2) การเปลี่ยนครูเป็นโค้ช (Coach) 3) การวัดและประเมินผลเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. สร้างการรับรู้ให้กับครูในสถานศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
การเปลี่ยนครูเป็นโค้ช (Coach) การวัดและประเมินผลเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) การเปลี่ยนครูเป็นโค้ช (Coach) การวัดและประเมินผลเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ครั้งที่ 1  
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษาการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) การเปลี่ยนครูเป็นโค้ช (Coach) การวัดและประเมินผลเพ่ือการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R8C) ครั้งที่ 2  
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน 1) กระบวนการ PLC Online 2) การน าเสนอผลงานที่
ประสบผลส าเร็จผ่านคลิปวิดีโอการปฏิบัติจริง  
6. วิเคราะห์ สรุป และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 
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20. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรยีนทุกแห่งจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ได้แก่ 1) ด าเนินการตาม จุดเน้นที่ 
4 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 2) จัดท าสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ด้านความปลอดภัย
ในการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะด้าน
ความปลอดภัย 3) จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 4) 
จัดท าแผนภัยพิบัติ 5) จัดท ามาตรการความปลอดภัย 6) จัดท ามาตรการความปลอดภัยต่อโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 7) ด าเนินงานด้านความปลอดภัยตามแนวทางการด าเนินงานและ
ส่งผลการด าเนินงานโรงเรียนปลอดภัยเข้ารับการคัดเลือก  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนปลอดภัย 
3. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนปลอดภัย 
4. ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนปลอดภัย  
5. ประกาศผลการประกวด/สรุป รายงานผล  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 
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21. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี พ.ศ. 2565 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ให้โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกกจั่น 
โรงเรียนอนุบาลชนแดน โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้าน
ดงขุยใต้ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง และโรงเรียนบ้านบง  
2. กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระ
ราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการ
คัดเลือกผลงานเผยแพร่ ดังนี้ 1) วิดีโอคลิป โรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน 2) บอกเล้าแนะน าหนังสือเล่มโปรด  
1 หน้า (Info graphic) ฝีมือภาพวาดของนักเรียน
รายบุคคล 3) บอกเล่าแนะน าหนังสือเล่มโปรด 1 หน้า 
(Info graphic) ด้วยโปรแกรมเทคโนโลยี ทีม 2-3 คน  
3. นิเทศ ติดตาม ผลการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ  
4. สรุปรายงานผล  

- จัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ วันที่ 21 มีนาคม 2565 กับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้
โรงเรียน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านกกจั่น 2) โรงเรียนอนุบาลชนแดน 3) โรงเรียนบ้านดง 4) โรงเรียน
บ้านดงขุยใต้ 5) โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 6) โรงเรียนบ้านบง ค่าหนังสือหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ที่ด าเนินการจัดซื้อ
ทั้งสิ้น 39,995 บาท อยู่ระหว่างข้ันตอนการส่งของจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คาดว่าจะได้รับหนังสือ
ต้นเดือนพฤษภาคม 2565 
- กิจกรรมที่ 2 – 4 ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4  
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22. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ส าหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบ/ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
(1-15 มีนาคม 65) 1,400 บาท 
2. ด าเนินการสอบ (17 มีนาคม 65) 17,880 บาท 
3. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (17 มีนาคม 65) 2,160 บาท 
4. สรุปผลและรายงาน (พฤษภาคม 65) 

ด าเนินการทดสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก  จ านวน 1 
โรงเรียน  นักเรียนจ านวน  6 คน  สรุปผลและรายงานผลการประเมนิคุณภาพผู้เรยีน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก  ดังนี้ 
ตารางที่  1  แสดงจ านวนร้อยละนักเรียน  จ าแนกตามระดับคณุภาพ 

 จากตารางที่ 1  พบว่า  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีจ านวนนักเรียนในระดับดีมาก จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 
33.33  ระดับดี จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.66  ความสามารถด้านภาษาไทย  มีจ านวนนักเรยีนในระดับดมีาก จ านวน  6  
คน  คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อน าท้ัง 2 ด้านรวมกันแล้วเฉลี่ยร้อยละ50.00 มีจ านวนนักเรียนในระดบัดีมาก จ านวน  3  คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.00  
       ตารางท่ี 2 ผลการประเมินระดับโรงเรียน  เปรียบเทียบระดับจังหวัด 

 จากตารางที่ 2  ผลการประเมินคณุภาพผู้เรยีน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรยีนเปรียบเทียบ
กับระดับจังหวดั  พบว่า  ผลการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.66 ระดับจังหวัดมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 57.43  คะแนนเฉลีย่ร้อยละระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด  เฉลี่ยร้อยละ 4.23  ผลการความสามารถด้าน

จ านวนร้อยละ นักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ด้าน 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ความสามารถดา้นคณติศาสตร ์ 2 33.33 4 66.66 0 0.00 0 0.00 
ความสามารถดา้นภาษาไทย 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 2 ด้าน 3 50.00 3 50.00 0 0.00 0 0.00 

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ผลต่าง+/- 
ความสามารถดา้นคณติสาสตร ์ 61.66 57.43 +4.23 
ความสามารถดา้นภาษาไทย 78.25 63.45 +14.80 
รวมเฉลี่ย 69.95 60.44 +9.51 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ภาษาไทยระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.25 ระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.45 คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ
โรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด เฉลี่ยร้อยละ 14.80 เมื่อน าผลการประเมินฯเฉลี่ยรวม 2 ด้าน พบว่า ระดบัโรงเรยีน มีคะแนนรวม
เฉลี่ยร้อยละ 69.95 ระดับจังหวัด มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 60.44 ท าให้ผลคะแนนรวมเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด
เฉลี่ยร้อยละ 9.51 
 ตารางที่ 3 ผลการประเมินระดับโรงเรียนกับระดับศึกษาธิการศึกษาธิการภาค 17  ปีการศึกษา 2564 

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับศึกษาธิการภาค17 ผลต่าง+/- 

ความสามารถดา้นคณติศาสตร ์ 61.66 47.34 +14.32 
ความสามารถดา้นภาษาไทย 78.25 53.99 +24.26 
รวมเฉลี่ย 69.95 50.66 +19.29 

 จากตารางที่ 3  ผลการประเมินฯ ปีการศึกษา  2564 ระดับโรงเรียนเปรียบเทยีบกับระดับศึกษาธิการภาค 17  พบว่า  
ผลการประเมินฯความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นท่ีการศกึษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.66 ระดับศึกษาธิการภาค 17   
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.34 ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรยีนสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค17 เฉลี่ยร้อยละ 14.32 ผลการ
ประเมินฯความสามารถด้านภาษาไทย ระดับโรงเรียนมคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ78.25 ระดับศึกษาธิการภาค 17  มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 53.99 ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรยีนสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค 17 เฉลี่ยร้อยละ 24.26  เมื่อน าผลการประเมินฯ
เฉลี่ยรวม 2 ด้าน พบว่า ระดับโรงเรียน มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 69.95 ระดับศึกษาธิการภาค17 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 
50.66 ท าให้ผลคะแนนรวมเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค 17 เฉลี่ยร้อยละ 19.29 
      ตารางที่ 4   ผลการประเมินฯ ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด (สพฐ.) ผลต่าง+/- 
ความสามารถดา้นคณติศาสตร ์ 61.66 47.05 +14.61 
ความสามารถดา้นภาษาไทย 78.25 52.56 +25.56 
รวมเฉลี่ย 69.95 49.81 +20.14 
       จากตารางที่ 4  ผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนเปรียบเทยีบกับระดับสังกัด (สพฐ.)  พบว่า  ผลการ
ประเมินฯความสามารถด้านคณติศาสตร์ระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.66 ระดับสังกัด (สพฐ.) มีคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
47.05 ท าให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) เฉลี่ยร้อยละ 14.61 ผลการประเมินฯความสามารถ
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ด้านภาษาไทย ระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.25 ระดับสังกัด (สพฐ.) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.56 ท าให้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.)  เฉลี่ยร้อยละ 25.56 เมื่อน าผลการประเมินฯเฉลี่ยรวม 2 ด้าน พบว่า ระดับ
โรงเรียน มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 69.95 ระดับสังกัด (สพฐ.)  มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 49.81 ท าให้ผลคะแนนรวมเฉลี่ย
ระดับโรงเรยีนสูงกว่าระดับสังกัดเฉลี่ยร้อยละ 20.14 
      ตารางที่ 5   ผลการประเมินฯ ระดับโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับประเทศ   

วิชา ระดับโรเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง+/- 
ความสามารถดา้นคณติศาสตร ์ 61.66 49.44 +12.22 
ความสามารถดา้นภาษาไทย 78.25 56.14 +22.11 
รวมเฉลี่ย 69.95 52.80 +17.15 

จากตารางที่ 5  ผลการประเมินฯ ระดับโรงเรยีนเปรียบเทียบกับระดบัประเทศ  พบว่า    ผลการประเมินฯ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.66 ระดับประเทศ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.44 ท า
ให้คะแนนเฉลีย่ร้อยละระดับโรงเรยีนสูงกว่าระดับประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 12.22ผลการประเมินฯความสามารถด้านภาษาไทย ระดับ
โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.25 ระดบัประเทศ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.14 ท าให้คะแนนเฉลีย่ร้อยละระดับโรงเรียนสูง
กว่าระดับประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 22.11เมื่อน าผลการประเมินฯเฉลี่ยรวม 2 ด้าน พบว่าระดับโรงเรียน มีคะแนนรวมเฉลีย่ร้อยละ 
69.9 ระดับประเทศ มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 52.80 ท าให้ผลคะแนนรวมเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 
17.15 
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23. โครงการการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ประจ าปีงบปราณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือก
ครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2565 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนทุกแห่งด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
1.3 แจ้งสถานศึกษาส่งผลการด าเนินงานเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประจ าปี 2565  
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการ
คัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2565  
1.5 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครู
เพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2565  
1.6 ประกาศผลการคัดเลือก/ส่งผลการคัดเลือกในระดับ สพฐ.  
1.7 ประกาศผลการคัดเลือกระดับ สพฐ.  
กิจกรรมที่ 2 การลงพ้ืนที่ติดตามหนักเรียนตกหล่น/ออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนักเรียนตกหล่น/ออกกลางคัน  
2.2 แจ้งสถานศึกษาติดตามนักเรียนตกหล่น/ออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา จ านวน 40 โรงเรียน 
นักเรียนจ านวน 76 คน ในระบบ “พาน้องกลับมาเรียน”  
3. ลงพื้นที่ ติดตามนักเรียนตกหล่น/ออกกลาคันให้กลับเจ้าสู่ระบบการศึกษา ตามโครงการ “พาน้อง
กลับมาเรียน” 
4. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 
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24. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2565 
1.1 ด าเนินการแจ้งสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
1.2 ด าเนินการขออนุมัติโครงการฯ ตามที่สถานศึกษาเสนอมาตามที่ได้รับจัดสรร  
1.3 แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการอนุมัติโครงการฯ ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และให้
สถานศึกษารายงานการจัดกิจกรรมฯ ส่งให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
1.4 สรุปรายงานผล/รายงาน สพฐ.  
กิจกรรมที่ 2 การออกนิเทศ ติดตาม นักเรียนกลุ่มเสี่ยง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
2.1 ด าเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา การส ารวจ รายงาน ข้อมูลนักเรียนในระบบ NISPA และระบบ CATAS (เมษายน 65) 
2.2 ส ารวจ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในระบบ NISPA และระบบ CATAS  
2.3 แจ้งสถานศึกษารายงานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสารเสพติด ในระบบ NISPA และระบบ CATAS 
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงฯ  
2.5 ด าเนินการออกนิเทศ ติดตาม ตามปฏิทินการประเมิน  
2.6 สรุปรายงานผล  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 
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25. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับบนฐานนวัตกรรมการศึกษาทางเลือก 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. การอบรมออนไลน์เพ่ือสร้างความเข้าใจ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ทุกระดับบนฐานนวัตกรรมการศึกษาทางเลือก”  
2. การอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ : ชุมชนสื่อ 
และเทคโนโลยีดิจิทัล PBN1”  
3. นิเทศ ติดตามการบริหารบริหารการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรมในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา โดย
ศึกษานิเทศก์ Area Based  
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบนฐานนวัตกรรมการศึกษาทางเลือกดีเด่น”  
5. สรุปรายงานผล  

- การอบรมออนไลน์“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับบนฐาน
นวัตกรรมการศึกษาทางเลือก” วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ 
บนฐานนวัตกรรมการศึกษาทางเลือก” พร้อมด้วย นายภพเดชา บุญศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ 
นายพิน สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้เข้าอบรม
ออนไลน์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด จ านวน 271 คน ทั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่  
ดร.ไท พานนน์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 หัวข้อ "การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ ระดับสถานศึกษา" 
และ "นวัตกรรมการศึกษาทางเลือก" พร้อมด้วย นายภพเดชา บุญศรี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 หัวข้อ 
"การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับบนฐานนวัตกรรม
การศึกษาทางเลือก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 " และ ดร.จิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ หัวข้อ 
"เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้" โดยภาพรวม ผู้รับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการอบรมในครั้งนี้ในระดับ ดี 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.138849058651351&type=3 
- กิจกรรมที่ 2 – 5 ด าเนินการไตรมาสที่ 3 - 4 

 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.138849058651351&type=3


รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

หน้า 135 
 

26. โครงการจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่บริเวณห้องท างาน  
ของบุคลากรประจ าเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 1 
2. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่ท างานกลุ่มงาน
ของบุคลากร ประจ าเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 2  
3. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่บริเวณห้องท างาน 
ของบุคลากร ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1  
4. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่ท างานกลุ่มงาน
ของบุคลากรประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2  
5. กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยเป็นการรวบรวมสิ่งของอุปโภค
บริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งมอบให้หน่วยงานโดยตรงในแต่ละพ้ืนที่  
6. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่บริเวณห้องท างาน 
ของบุคลากร ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1  
7. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่ท างานกลุ่มงาน
ของบุคลากร ประจ าเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2  
8. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่บริเวณห้องท างาน 
ของบุคลากร ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1  
9. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ท าความสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565  
10. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2565  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 
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กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
11. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่ท างานกลุ่มงาน
ของบุคลากร ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 2  
12. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่บริเวณห้อง
ท างานของบุคลากร ประจ าเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 1  
13. กิจกรรม 5 ส ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และพ้ืนที่ท างานกลุ่มงาน
ของบุคลากร ประจ าเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ 2  

 
27. โครงการวันส าคัญ ประจ าปี 2565 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. วันสงกรานต์  
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
3. วันเข้าพรรษา  
4. วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  
5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
6. รายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 
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28. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวม ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าคู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และเอกสารประกอบการอบรม  
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในรูปแบบ
ออนไลน์  
3. สร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครู  
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ด้วยระบบออนไลน์  
5. สรุปผล/รายงานผลโครงการ  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 

 
29. โครงการส่งเสริมการแข่งชันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
2. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
 

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 

 
30. โครงการพัฒนาและยกระดับความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) และพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
1. จัดอบรมครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ CEFR เพ่ือเตรียมความพร้อม  
2. จัดอบรมครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการทดสอบ เพ่ือเลื่อนระดับตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
4. นิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 
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31. โครงการการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Brain Based Learning ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
กิจกรรมโครงการที่ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องสู่การอ่านรู้เรื่องโดยใช้
กระบวนการ Brain Based Learning by Interactive Notebook ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย  
ชั้น ป. 4-6 และ ม.1-3  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องสู่การอ่านรู้เรื่องโดยใช้กระบวนการ 
Brain Based Learning by Interactive Notebook ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป. 4-6 และ  
ม.1-3 ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom Meeting)  
3. นิเทศก ากับติดตามปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ  
Brain Based Learning by Interactive Notebook ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม 
Zoom Meeting)  
4. สรุปผลและรายงานผล  

ด าเนินการไตรมาสที่ 3 – 4 
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แต่การด าเนินงานยังมีข้อจ ากัดและปัญหา
อุปสรรคอาจเกิดจากด้านผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการ งบประมาณ และระยะเวลา จึงท าให้ การด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ม าให้การด าเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 

โครงการที่เลื่อน/ปรับกิจกรรมเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) จ านวน  6  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Brain Based Learning 

by Interactive Notebook ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
3. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2565 
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้

เข้มแข็ง 
5. โครงการพัฒนาความฉลาดรู้เรื่องการอ่านและความฉลาดรู้เรื่องคณิตศาสตร์ส าหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2022 
6. โครงการการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ปีงบประมาณ 2565 






