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รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [1] 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. สถานที่ตัง้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

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

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

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

อ าเภอทับคล้อ, อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  
จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ตารางแสดงข้อมูลเขตบริการการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

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

รวม 31 371 10 28 3,961 

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


 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [2] 

2. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๗    พร้อมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560    ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ข้อ 5  ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

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

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จดัการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

การศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [3] 

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

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

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

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [4] 

 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ        

และการสื่อสาร 

สถานศึกษา               
จ านวน 131 แห่ง 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม            
และประเมินผล              
การจัดการศึกษา 

กลุ่มโรงเรียน              
จ านวน 14 กลุ่มโรงเรียน 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [5] 

 
ท าเนียบผู้บริหาร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 
นายอ านาจ  บุญทรง 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

               
     นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต    นายสุนัด  บุญสวน 

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

          
          นายไท  พานนนท์         นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [6] 

 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

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

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

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

                 
นางรัศมี  สุวาชาติ             นายพิเชฐ  เสน่ห ์ 

         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      ปฏิบัติหน้าที่ 
       ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [7] 

 
4. ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ต าแหน่ง/กลุ่ม 
ข้าราชการ (คน) พนักงาน 

ราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 
38 ข. 38 ค(1) 38 ค(2) 

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

- - 1 - - 2 3 

6. กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
   สินทรัพย์ 

- - 9 - - - 9 

7. กลุ่มบริหารงานบุคคล - - 8 1 - - 9 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 

- - 2 - - - 2 

9. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ 
   ประเมินผลการจัดการศึกษา 

- 15 2 - - - 17 

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

รวม 5 15 43 2 7 9 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [8] 

5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลโรงเรียน   ( ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2563)     

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตามระดับการจัดการเรียนการสอน     

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

รวมทั้งสิ้น 70 43 18 131 
โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน     

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

รวมทั้งสิ้น 70 43 18 131 
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน     

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

รวมทั้งสิ้น 38 28 9 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [9] 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียน  (ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2563) 

ระดับการจัดการศึกษา 

อ าเภอ 
รวม 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่ 1 151 16 62 4 0 0 213 20 
อนุบาลปีที่ 2 934 71 463 43 211 19 1,608 133 
อนุบาลปีที่ 3 895 72 481 44 229 19 1,605 135 
รวมก่อนประถมศึกษา 1,980 159 1,006 91 440 38 3,426 288 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,166 76 566 45 263 19 1,995 140 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,317 77 611 46 274 19 2,202 142 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,294 77 628 45 270 19 2,292 141 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,292 76 569 46 268 19 2,129 141 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,231 78 363 46 258 20 2,125 144 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,293 77 603 47 257 19 2,153 143 
รวมประถมศึกษา 7,593 461 3,613 275 1,590 115 12,79

6 
547 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 509 25 312 14 155 8 976 47 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 518 26 290 14 153 9 961 49 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 462 26 292 15 147 8 901 49 
รวมมัธยมศึกษา 1489 77 894 43 455 25 2,838 145 
รวมทั้งสิ้น 11,062 697 5,513 409 2,485 178 19,06

0 
1,284 

 
ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา 

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

รวม 775 393 193 1,327 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [10] 

 
6. ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 
ตารางท่ี  1  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
                ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระหว่าง ปีการศึกษา  2560-2562 

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างปี  
2561-2562 

ภาษาไทย 42.56 54.60 48.58 - 6.02 
ภาษาอังกฤษ 29.72 35.66 30.75 - 4.91 
คณิตศาสตร์ 32.95 34.41 31.54 - 2.87 
วิทยาศาสตร์ 36.06 37.99 33.63 - 4.36 

รวมเฉลี่ย 35.32 40.67 36.12 - 18.16 
 
 
 
ตารางท่ี  2  แสดงผลการเปรียบเทียบการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
                ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระหว่าง  ปีการศึกษา  2560-2562  

สาระการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน(คะแนนเฉลี่ย) 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลต่างปี  
2561-2562 

ภาษาไทย 40.33 49.98 51.03 1.05 
ภาษาอังกฤษ 23.33 26.01 28.01 2.00 
คณิตศาสตร์ 13.33 24.91 21.65 - 3.26 
วิทยาศาสตร์ 23.33 33.35 28.85 - 4.5 

รวมเฉลี่ย 25.08 33.56 32.38 - 4.71 
  



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [11] 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
จุดเน้น 

ระดับประถมศึกษา 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ

โรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 

1. มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา 
2. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ  

(ภาษาที่สาม) 
3. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงการสร้างอาชีพและการมีงานท า  

เช่นทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 

1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท าฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎมาย ให้ผู้บริหาร

ระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราความต้องการจ าเป็นให้แก่

หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการด าเนินงานรวมกับหน่วยจัดการศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.   โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือต่อการ

ขับเคลื่อนของรัฐบาล 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [12] 

2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วิสัยทัศน์ 

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่  
Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 6 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 7 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิสัยทัศน์ 
 “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก              
ในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [13] 

2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 

เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 

เป้าประสงค์ 
1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน

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

การศึกษา สู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการตามบริบทของ

จังหวัด 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน

ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ดา้นการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมมีงานท า) 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มข้ึน  
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ) 

ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน าศาสตร์พระราชา 

พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
ทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 

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

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

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



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [14] 

7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัด  

8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 
 
4. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
วิสัยทัศน์ 

ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะใน

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

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

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

2. ผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 



 
รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [15] 

3. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนทุกคนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาทุกแห่งจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

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

ศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ค่านิยม 
บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรค์สร้างคุณภาพ 

จุดเน้น   
1. ภาคเรียนที่ 2/2562 
2. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
3. สถานศึกษามีการนิเทศภายในครบทุกห้องเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
4. สถานศึกษามีและใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศหรือเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 3 
6. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
7. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามระดับชั้นที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70  
8. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
9. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ 

 



มาตรการ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคงของมนษุย์
และของชาติ 

1. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

มาตรการ 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน

หลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัโครงการ/กิจกรรมให้

ผู้เรยีนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยดึมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยหลักสูตรจิตอาสา 904 และหลักสูตรต้านทุจริต 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาแลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมใหผู้้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัดกจิกรรม
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึง

ความรักในสถาบันหลักของชาติยดึมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

โครงการจติอาสา ร้อยละ 
100 

1 1 1 1 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [16]
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2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ 
เกี่ยวกับการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรกัใน
สถาบันหลักของชาติยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรยีนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยดึมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

 2. ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมืองมีหลักคิดที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิมที่
พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มี
จิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผดิชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย ์

มาตรการ 
พัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจดักจิกรรมที่แสดงออกถึงการมี

ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมี   หลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาต ิมี
คุณธรรม จรยิธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอตัลักษณ์ มีจติ
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผดิชอบตอ่ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย ์สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมที่

แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมืองมีหลักคดิที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาต ิมีคณุธรรม จรยิธรรม มคี่านิยมที่พึงประสงค์  
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย ์สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศลีธรรม 

 ร้อยละ 
100 

1 1 1 1 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [17]
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สุจรติมัธยสัถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศลีธรรม 

1.1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาแสดงออก
ถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมืองมหีลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคณุธรรมอัตลักษณ์ 
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย ์สุจริตมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม ตามโครงการโรงเรียนคณุธรรม 2 ดาว 

1.2. ส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด แสดงออกถึงการมีทัศนคติทีด่ีตอ่
บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาต ิมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผดิชอบต่อครอบครวั ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาแลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคดิที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จรยิธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มคีุณธรรมอัตลักษณ์ มีจติ
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผดิชอบตอ่ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย ์สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัด
กิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาต ิมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจติสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย ์สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [18]
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วินัย และรักษาศลีธรรม 
ระดับสถานศึกษา  
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อ

บ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาต ิมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านยิมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผดิชอบต่อครอบครวั ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการจดักิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มีค่านยิม
ที่พึงประสงค์ มีคณุธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย ์สุจริตมัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม ระหว่างเครือข่ายทาง
การศึกษา 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อบา้นเมืองมีหลักคดิที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาต ิมีคณุธรรม จรยิธรรม มคี่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีจติสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย ์สุจรติมัธยสัถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มี
วินัย และรักษาศลีธรรม 
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 3. ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิต
และทรัพยส์ิน การค้า
มนุษย ์อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

มาตรการ 
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความพร้อมสามารถ

รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรง การคกุคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จดัโครงการ/กิจกรรมให้

ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ และมคีวามพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย ์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 

1.1. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข 

1.2. โครงการลูกเสือต้านภยัยาเสพติด เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1.3. โครงการจดัค่ายทักษะชีวิต ป้องกนัปัญหายาเสพตดิ
ในสถานศึกษา  

1.4. โครงการระบบดูแลนักเรียน  
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการ

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบ
ต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต

 ร้อยละ 
100 

1 1 1 1 
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และทรัพยส์ิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบตัิต่าง ๆ 
3. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัดกจิกรรม

ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภยั
คุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย ์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคง

ปลอดภัย 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และ

มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตอ่
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การคา้มนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 

3. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยีนในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ไดร้ับค าปรึกษาช้ีแนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ทันเวลา
รวมทั้งการอบรมบม่นิสยั 

4. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรง การคกุคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ ระหว่างเครือข่ายทาง
การศึกษา 

5. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [21]
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ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ และมคีวามพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบท่ีมผีลกระทบตอ่ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน การค้ามนุษย ์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัตติ่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 4. ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีน้อมน า
พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะอันพึง

มาตรการ 
ก าหนดให้สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จดัโครงการ/กิจกรรมน้อม

น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ร้อยละ 
100 

1 1 1 1 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [22]
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ประสงคต์ามที่ก าหนด
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
เป็นสถานศึกษาต้นแบบการจดักิจกรรมน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ เป็นศูนย์การจัดการเรยีนรู้กิจกรรมน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่ก าหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัด
กิจกรรมน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [23]
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ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนอ้มน าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้ง 4 ด้าน คือ 

1.1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
1.2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
1.3 มีงานท า – มีอาชีพ 
1.4 เป็นพลเมืองด ี

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการให้ผูเ้รียนน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระหว่างเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียง 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมน้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดศีรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5. ร้อยละสถานศึกษาท่ี
จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ 
ก าหนดให้สถานศึกษาปรับปรุงหลกัสูตรใหม้ีบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรกั
ในสถาบันหลักของชาต ิยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมให้มี

บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 

3. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลสถานศึกษาจัดกจิกรรม
ให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

โครงการติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามจุดเน้นของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละ 
100 

1 1 1 1 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [25]
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 

ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมอืงดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. สถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
เกี่ยวกับการจดับรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาต ิยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่
ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษา 

3. สถานศึกษาประเมินตนเอง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหม้ี
บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ใหผู้้เรยีนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อ
บ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม 
จริยธรรม 
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กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแช่งขันของประเทศ 

6. ร้อยละผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทางดา้น
วิชาการ มีทักษะ
ความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

มาตรการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลศิ

ด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา และรวบรวมเครื่องมือวัด

แววจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2. สง่เสริมสนับสนุนให้โรงเรียนด าเนนิการวัดแววความถนัด

ทางการเรียนของนักเรยีน ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น จดักิจกรรมแนะ
แนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง น าไปสูก่ารพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม
ไปสู่ความเป็นเลิศดา้นทักษะอาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความ
ถนัดของผู้เรียน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรยีนตามความถนัด ความสนใจ และ
ความต้องการพัฒนาท้ังด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริม
หลักสตูร 

4. นิเทศ ก ากับติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนพร้อม
ทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับสถานศึกษา 
1. ด าเนินการวดัแววความถนัดทางการเรยีนของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง 

โครงการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่าน
ของผู้เรียนช้ัน ป.1  
ปีการศึกษา 2562 

ร้อยละ 80 2 2 2 2 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [27]
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น าไปสู่การพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีความพร้อมไปสู่ความเป็นเลศิด้านทักษะ
อาชีพท่ีตรงตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

2. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความ
ถนัด โดยจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 
เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education)  

3. ส่งเสริมให้ครจูัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
เรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบดิจิทลั (Digital Learning Platform) 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 
 

 7. ร้อยละผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน(Reading 
Literacy) ด้านการรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical 
Literacy) และด้าน

มาตรการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนเตม็ตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลศิ

ด้านวิชาการ ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมเพื่อเพ่ิมสมรรถนะที่จ าเปน็ของผู้เรียนด้านการรูเ้รื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical 

 ร้อยละ 80 2 2 2 2 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [28]
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การรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 
ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA  

2. นิเทศ ก ากับติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน พร้อม
ทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับสถานศึกษา 
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนด้านการรูเ้รื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

2. พัฒนาหลักสตูรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลศิด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรูเ้รื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูไดร้ับการพฒันาเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน ตามแนวทางการประเมิน PISA 

4. จัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรยีนผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และดา้นการรูเ้รือ่ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

5. ปรับเปลีย่นวิธีการวัด ประเมินผลการเรยีนของผู้เรยีน โดย
มุ่งเน้นการวัดประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [29]



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ต ิ

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 
ศธ

. 
นโ

ยบ
าย

 
สพ

ฐ. 
แผ

นพ
ัฒ

นา
กา

รศ
ึกษ

าจ
ังห

วัด
 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรือ่งคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรูเ้รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 
 8. ร้อยละผู้เรียนท่ีมี

ศักยภาพได้รับโอกาส
เข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาต ิ

มาตรการ 
สร้างขีดความสามารถของผู้เรียนในการแข่งขันของประเทศ 

แนวทางด าเนินงาน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมเพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ 
2. นิเทศ ก ากับติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน พร้อม

ทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับสถานศึกษา 
1. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและ

ความถนัด 
2. ปรับเปลีย่นอัตลักษณ์ของสถานศกึษาให้มุ่งเน้นการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความ
ถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

3. พัฒนาหลักสตูรและจัดกจิกรรมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลศิทางวิชาการตามความถนดั และความ

โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการนักเรียน ผ่าน
กระบวนการแข่งขันวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับ 
สพป.) 

ร้อยละ 20 2 2 2 2 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [30]
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ถนัดเต็มตามศักยภาพ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูไดร้ับการพฒันาเพื่อปรับเปลี่ยน

กระบวนการจดัการเรียนรู้ให้แก้ผูเ้รียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความถนดั และความถนดัเตม็ตามศักยภาพ 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศในทักษะ
สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 
ภาษา  (Coding) 

6. ปรับเปลีย่นวิธีการวัด ประเมินผลการเรยีนของผู้เรยีน 
โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินสมรรถนะรายบุคคล (ช้ัน ม.๓) 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [31]
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

9. ร้อยละผู้เรียนทุก
ระดับมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสตูรมี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที ่๒๑ 
(3R8C) 

มาตรการ 
สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิง

สมรรถนะให้สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
และก าหนดจุดเน้นใหส้ถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ตามความเหมาะสม 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ระดับปฐมวัย  

1.1. สนับสนุนใหส้ถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้าน
ปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1.2. จัดท าเครื่องมือประเมินเด็กปฐมวยั 
1.3. นิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลกัสูตรและให้ความ

ช่วยเหลือสถานศึกษา 
2. ระดับพื้นฐาน 

2.1. สร้างกลไกระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ รายบุคคล และเตรยีมความพร้อมใน
การศึกษาต่อด้านสายสามญัและสายอาชีพ 

2.2. จัดท าเครื่องมือประเมินสมรรถนะและจุดเน้นที่
ก าหนด 

2.3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ระดับสถานศึกษา 
1. ระดับปฐมวัย 

1.1. พัฒนาหลักสตูรให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะให้

โครงการประเมิน
ความสามารถดา้นการอ่าน
ของผู้เรียนช้ัน ป.1 ปี
การศึกษา 2562 

ร้อยละ 
100 

3 3 3 3 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [32]
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สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
1.2. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรปูแบบท่ีหลากหลาย 

จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกหอ้งเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการ
เรียนรู ้

1.3. จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็น
เล่น เรยีนรู้อย่างมีความสุข 

1.4. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก สนาม
เด็กเล่นให้ไดม้าตรฐาน  
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.5. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ท่ีมีคณุภาพเหมาะสม มมีาตรฐาน
และความปลอดภัย 

1.6. อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มสีุขภาวะทีด่ี ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

1.7. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาปฐมวัยเพื่อการมสี่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

1.8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

2. ระดับพื้นฐาน 
2.1. พัฒนาหลักสตูรให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะให้

สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2.2. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรูผ้่านกิจกรรมการ

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [33]
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ปฏิบัติจริง (Active Learning) 
2.3. จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเนน้การใช้ฐานความรู้

และแบบความคิดในลักษณะสหวทิยาการ (STEM Education) เช่น 
       - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
       - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
       - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทาง

แก้ปัญหา 
       - ความรู้และทักษะในด้านศลิปะ 
       - ความรูด้้านคณติศาสตร์และระบบคดิของเหตผุล

และการหาความสัมพันธ์ 
2.4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล Platform 
2.5. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเต็มศักยภาพสอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนดัและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนว
ทั้งด้านศึกษาต่อ และดา้นอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้ การ
วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม และน าไปปฏิบัตไิด้ 

2.6. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่มคีวามรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์เป็น นักคิด นักปฏิบตัิ นักประดิษฐ์ เป็นนักนวตักร ไปสู่
พัฒนาในอนาคตรวมทั้งกิจกรรมกฬีา 

2.7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้้เรยีนมี
ทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต มสีขุภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

2.8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และ
สังคม (Social and Emotional Learning : SEL) 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [34]
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2.9. จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็นข้ันตอน (Coding) 

2.10. ด าเนินการใหผู้้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบและวินยัการคลัง 

2.11. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 
 
 

 10. ร้อยละของผูเ้รียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
มีคะแนนผลการ
ทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ 
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด 

มาตรการ 
           พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนระดับช้ัน ป.3 ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 
แนวทางด าเนินงาน 
           ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมยกระดับ
การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 

1. จัดสอบและรายงานผลการสอบ 
2. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนานักเรียน 

           ระดับสถานศึกษา  
1. จัดเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะความรูผู้้เรียนให้

โครงการทดสอบระดับชาติ 
ช้ัน ป.3 NT  

ร้อยละ 50 3 3 3 3 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [35]
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สามารถมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ด าเนินกิจกรรมยกระดับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนานักเรียนรายบุคคล 

 
 
 
 

 11. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ี
คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อย
ละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

มาตรการ 
           พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีคะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวชิา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
แนวทางด าเนินงาน 
           ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม
ยกระดับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-NET) 

2. จัดสอบและรายงานผลการสอบ 
3. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ไข

ปัญหาและการพัฒนานักเรียน 
           ระดับสถานศึกษา 

1. จัดเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะความรูผู้้เรียนให้
สามารถมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

1) โครงการจดัการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ปีการศึกษา 2562 
2) โครงการติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามจุดเน้นของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 
3) โครงการทดสอบ
นักเรียนข้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

ร้อยละ 60 3 3 3 3 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [36]
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2. ด าเนินกิจกรรมยกระดับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) 

3. วิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนานักเรียนรายบุคคล 
 
 
 
 

 12. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานท า ตาม
ความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินท่ี

มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนระดับ ช้ัน ป.6 และ ม.3 ให้มีการวัดแวว

และวัดระดับอาชีพเพื่อค้นพบความถนัดของตนเองและไดร้ับการฝึก
ทักษะตามความถนดัและความต้องการของตนเอง สามารถวางแผน
ชีวิต และวางแผนการเงินส าหรับตนเองที่เหมาะสม  

2. ก าหนดจุดเน้นให้สถานศึกษาจดักจิกรรมการเรียนรูเ้พื่อ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
แนวทางด าเนินงาน 
            ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. แจ้งรายละเอียดและแนวทางปฏิบตัิการวัดแววและ
ความถนัดทางอาชีพไปยังสถานศกึษา 

2. ก าหนดให้สถานศึกษารายงาน  ผลการวัดแววและการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและส่งเสรมิทักษะตามความต้องการ
ของนักเรียน 

3. ก าหนดให้นักเรยีนช้ัน ป.6 ทุกคนจัดท า Portfolio  

1) โครงการการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

3) โครงการติดตามการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามจุดเน้น
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละ  
80 

3 3 3 3 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [37]
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เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได ้

4. ก าหนดให้นักเรยีนช้ัน ม3 ทุกคนจัดท า Portfolio และ 
ID plan 

5. ส ารวจนักเรียนท่ีจบช้ัน ม.3 และไม่ศึกษาต่อเพื่อ
ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝมีือแรงงาน 

6. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีหนึ่งโรงเรยีนหนึ่งอาชีพ 
7. ให้สถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงานการส่งเสริม

ทักษะอาชีพ 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใหโ้รงเรยีนรายงานผลการ

ด าเนินการ 
           ระดับสถานศึกษา 

1. จัดให้มีการวดัแววและความถนัดความอาชีพให้กับ
นักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 ครบทุกคน 

2. ครูผูส้อนด าเนินการให้ผูเ้รียนระดบัช้ัน ป.6 ทุกคน
จัดท า Portfolio  

3. ครูผูส้อนด าเนินการให้ผูเ้รียนระดบัช้ัน ม.3 ทุกคน
จัดท า Portfolio และ ID plan  

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ทักษะด้านอาชีพ 

5. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการด าเนินการให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [38]
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 13. ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะ
พื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 

มาตรการ 
ผู้เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางดา้นความคดิ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผู้เรยีนให้มีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต  
2. นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ ภายใตส้ังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 

2. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานเขต
พื้นที่ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต ในสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
100 

3 3 3 3 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [39]
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 14. ผู้เรยีนทุกคนมี
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่
ด ีสามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขท้ัง
ด้านร่างกายและจติใจ 

มาตรการ 
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนทุกคนให้มสีุขภาวะของตนเองให้มสีุข

ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังทางด้านรา่งกายและ
จิตใจ 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. พัฒนาครู ให้มีองค์ความรู้จดักิจกรรมการเรยีนการสอนทักษะ

พื้นฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านรา่งกายและจิตใจ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน

มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ด ีสามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านรา่งกายและจติใจ 

3. นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
1. พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตผู้เรยีนทุกคน

มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ด ี
2. จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ

ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ด ีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

3. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานเขต
พืน้ท่ีฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

 ร้อยละ 
100 

3 3 3 3 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [40]
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 15. ครู มีการเปลี่ยน
บทบาทจาก 
“ครูผูส้อน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ การ
เรียนรูห้รืออ านวยการ 
การเรยีนรู ้

มาตรการ 
ส่งเสริมให้ครผูู้สอนใหม้ีการปรับเปลี่ยนจากครูผูส้อนเป็น Coach ผู้ให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรยีนรู้ 
แนวทางการด าเนินงาน 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม พัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรยีนรู้ให้

ครูผูส้อนเป็น Coach ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวดัประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรยีนให้สอคล้องกับหลักสตูร 

2. นิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
ระดับสถานศกึษา 
1. ปรับเปลีย่นการจดัการเรียนรู้ให้ครูผูส้อนเป็น Coach 
2. โรงเรียนสรปุและรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละ 80 3 3 3 3 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [41]
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

16. ผู้เรยีนทุกคนสามารถ
เข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน 

มาตรการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที ่

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกดั ให้มคีุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที ่

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรการ 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมอืกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี ตลอดจนการก ากับติดตาม และประเมินผล 

2. จัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนผู้เรยีนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 

ระดับสถานศึกษา 
1. ร่วมกับองค์กรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

หน่วยงาน ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที ่

2. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น จัดท าแผนการรับนักเรยีน ตั้งแต่ระดับ

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

4 4 4 4 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า  [42]
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ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 
3. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็ก

วัยเรียนได้เข้าถึงบริการเรียนรูไ้ด้อย่างท่ัวถึงครบถ้วน 
4. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชน 

และทุกภาคส่วนบรหิารจดัการทัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกนัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาหาร อาหาร
เสรมิ(นม)  ให้ผู้เรยีนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 

6. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนให้ผู้เรียนท่ี
อยู่ห่างไกลได้เดินทางไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [43]
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 17. ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับ
จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุน อย่าง
เพียงพอ และ
เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความ
จ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ี
ภูมิศาสตร ์สภาพทาง
เศรษฐกิจและที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และ
ความต้องการจ าเป็น
พิเศษส าหรบัผู้พิการ 

มาตรการ 
1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเ้รียนทุกกลุ่ม อย่างเหมาะสม 

และเพียงพอ 
2. ก ากับ ตรวจสอบการจัดท าข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

งบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลา 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก ากับ เร่งรัด ตดิตาม ตรวจสอบการจัดท าข้อมลูนักเรยีน

รายบุคคลและกลุ่มนักเรียนทุกประเภทที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนทันตามก าหนดเวลา 

2. ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบงบประมาณในการสนับสนุนให้
ผู้เรยีน และสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจดัท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าป ี

4. ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมานให้เด็กวัยเรียนกลุม่ขาดแคลน 

5. ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจดัท าแผนงบประมาณ 
ติดตาม ก ากับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใหถู้กต้อง ครบถ้วน ทันตาม

ก าหนดเวลา 

 ร้อยละ 
100 

4 4 4 4 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [44]
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2. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วม 

3. จัดท าข้อมูลนักเรียนประเภทต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทัน
ก าหนดเวลาที่ใช้ประการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ อาทิ เช่น 
นักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [45]



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ต ิ

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 
ศธ

. 
นโ

ยบ
าย

 
สพ

ฐ. 
แผ

นพ
ัฒ

นา
กา

รศ
ึกษ

าจ
ังห

วัด
 

 18. ร้อยละผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital 
Device)เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

มาตรการ 
ก าหนดให้สถานศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 

Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามรีะบบโครงข่ายสื่อสาร

โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภยัสูง  
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทลั (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน  

ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรยีนให้เป็นห้องเรียนที่

ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการ
เรียนรู้แกผู่้เรียน 

2. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ
พัฒนา คุณภาพผูเ้รียน (Distance Learning Technology: DLT) 

 
 
 
 
 
 

 

 ร้อยละ 
100 

4 4 4 4 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า  [46]
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 19. ครูไดร้ับการสนับสนุน 
วัสด ุอุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดจิิทัล 
(Digital Device) เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แกผู่้เรียน 

มาตรการ 
ก าหนดให้ครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามรีะบบโครงข่ายสื่อสาร

โทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  และมีความปลอดภยัสูง 
2. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) และ

พัฒนาการสอนทักษะดิจิทลั (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าแผนการเรยีนรู้ที่มีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) 
2. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ

พัฒนา คุณภาพผูเ้รียน (Distance Learning Technology: DLT) 
3. สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรยีนให้เป็นห้องเรียนที่

ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการ
เรียนรู้แกผู่้เรียน 
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รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [47]



กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม 
ค่า

เป้าหมาย 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ต ิ

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 
ศธ

. 
นโ

ยบ
าย

 
สพ

ฐ. 
แผ

นพ
ัฒ

นา
กา

รศ
ึกษ

าจ
ังห

วัด
 

 20. สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานอยา่ง
เหมาะสมตามบริบท 
ด้านประเภทขนาด 
และพื้นที ่

มาตรการ 
การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับให้มีคณุภาพ  และ

มาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคณุภาพในด้านต่าง ๆ 

เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 2) 
มาตรฐานด้านครูและบคุลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ดา้นระบบ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
Digital Technology เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้าน
ต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบรบิทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ 
ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคญั  

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศกึษาระดับต าบล ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด  โรงเรียนขนาดเล็กใหม้ีคุณภาพ และตาม
มาตรฐานที่ก าหนด  โดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล และโรงเรยีน
ขนาดเล็ก  

3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ สถานศึกษาในทุกมิต ิ
ระดับสถานศึกษา 

1. จัดท าแผนการพัฒนาให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของ
สถานศึกษาให้มีคณุภาพและมาตรฐานตามบรบิทของพื้นที่ 

2. ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มคีุณภาพและมาตรฐาน
ในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานดา้นโครงสร้าง พ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 3)  

 ร้อยละ 
100 

4 4 4 4 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [48]
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3. มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) 
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั Digital Technology เป็นต้น 

4. ประเมินตนเองและรายงานผลใหส้ านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 
 
 
 

 21. สถานศึกษาน า
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital 
Technology) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
 ก าหนดให้สถานศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 

Technology) เป็นเครื่องมือ   ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรยีน  
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน

ให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) 
ในการจัดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) ส าหรับ
ผู้เรยีนทุกระดบั  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรยีนรู้ของตนเอง
น าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต  

3. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทลั (Digital Device) และ
พัฒนาการสอนทักษะดิจิทลั (Digital Pedagogy) ส าหรับครูอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) 

ร้อยละ 80 4 4 4 4 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [49]
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ผู้เรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประสานงานกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการ

สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology)  
ระดับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มี
ประสิทธิภาพ  และมคีวามปลอดภัยสูง 

2. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อ
พัฒนา คุณภาพผูเ้รียน (Distance Learning Technology: DLT) 

3. สถานศึกษาจัดท าแผน/โครงการ ขอรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) จากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน เอกชน เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [50]
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 22. สถานศึกษามีระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ผู้เรยีนทุกคนไดร้ับการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองตลอดจน

ได้รับการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้ีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับ

ท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในการ
ดูแลช่วยเหลอและคุ้มครองผู้เรยีนตลอดจนไดร้ับการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

3. จัดท าโครงการคา่ยเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียนแกนน า 
4. สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการ

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศกึษา 
5. สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข 
6. สนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบคัดกรองนักเรียน SDQ และ

เยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยละ 100 
7. ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษามีกิจกรรมแนะแนว

เสรมิสร้างทักษะอาชีพแความเป็นเลิศทางวิชาการ 
8. มีศูนย์ประสานงานเฉพาะกจิคุม้ครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
9. ก ากับ นิเทศ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 

1) โครงการเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนของ
สถานศึกษาในสังกัด 
2) โครงการค่ายเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตในสถานศึกษา
ประจ าปี 2563 
3) โครงการลูกเสือต้านภยั
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

ร้อยละ 
100 

4 4 4 4 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [51]
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ระดับสถานศึกษา 
1. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น เอกชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการดแูลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรยีนใน
ด้านต่างๆ และการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. ด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพ

ติดในสถานศึกษา  
4. ด าเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
5. ให้มีระบบคดักรองนักเรยีน SDQ เป็นปัจจุบันและเยีย่ม

บ้านนักเรียนร้อยละ 100 ต่อครั้ง จ านวน 2 ครั้ง 
6. จัดกิจกรรมแนะแนวสร้างเสรมิทักษะอาชีพและคามเป็น

เลิศทางวิชาการ 
7. จัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรยีน เช่น กิจกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมกีฬา ศลิปะ ดนตรี เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
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 23. สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนท่ี

สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจดัการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจดัท าข้อมูลประชากรวัยเรียน

ของโรงเรียน 
2. จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม 

เชื่อมโยงข้อมูล  ศึกษา วิเคราะห์  
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

ระดับสถานศึกษา 
1. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

และภาคเอกชน วางแผนการจดัการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมในเขต
พื้นที่บริการ 

2. ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดท าส ามะโนประชากร
วัยเรียน  (อายุแรกเกิด - ๖ ปี) เพือ่ในไปใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษา 

3. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับพื้นท่ี จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  
 
 
 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

4 4 4 4 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [53]
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

24. สถานศึกษาในสังกัดมี
นโยบายและจดั
กิจกรรมให้ความรู ้ที่
ถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกด้านการผลติ
และบรโิภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมน าไป
ปฏิบัติใช้ที่บ้านและ
ชุมชนเช่น การ
ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจาก
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
ฯลฯ 

มาตรการ   
ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาจัดท า Road Map  และ

แผนปฏิบัติการใหส้ถานศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรม  และจัดการเรยีนรู้
สร้างจิตส านึกดา้นการผลติและบรโิภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา  
1. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนจดักิจกรรม  โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  ท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้  ในการบริหารจดัการ

สถานศึกษาท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
4. ก าหนดเป็นจดุเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนให้สอดคล้องกับความ

เป็นอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้และสรา้งจติส านกึด้านการผลิตและ

บริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมและน าไปปฏิบัติที่บ้านและชุมชน 
3. สถานศึกษาขยายผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  สร้าง

เครือข่ายการด าเนินงานอนุรักษส์ิง่แวดล้อม  การผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมไปสู่ชุมชน 

4. ส่งเสริมให้ครู  นักเรียน  ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  ท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

โครงการติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามจุดเน้นของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละ 
100 

5 5 5 5 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [54]
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 25. สถานศึกษามีการน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ใน
รูปผลิตภณัฑ์และ
พลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะและมี
ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชนเพื่อลด
ปริมาณคาร์บอนท่ี
โรงเรียนและชุมชน 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  school) โดยใช้หลัก 3RS มา
ประยุกต์ใช้ในการผลติและการบรโิภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 
3. น าผลการประเมินโรงเรยีนปลอดขยะที่สามารถน าไป

เผยแพรไ่ด ้
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้บูรณาการ

เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  school) 

โดยใช้หลัก3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องการบรหิารจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมในทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้และการน าขยะมาใช้ประโยชน์โดย
ใช้หลัก 3RS 

3. ประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียนปลอดขยะ 
 

 
 
 
 

 ร้อยละ 
100 

5 5 5 5 
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 26. สถานศึกษามีการ 
บูรณาการเรื่องการ
จัดการขยะแบบมสี่วน
ร่วมและการน าขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระ
การเรยีนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส่งเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste school) โดยใช้หลัก 3RS มา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ 
3. น าผลการประเมินโรงเรยีนปลอดขยะที่สามารถน าไป

เผยแพรไ่ด ้
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้บูรณาการ

เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
ระดับสถานศึกษา 
1. จัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste  school) 

โดยใช้หลัก3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องการบรหิารจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมในทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้และการน าขยะมาใช้ประโยชน์โดย
ใช้หลัก 3RS 

3. ประเมินตนเองตามเกณฑ์โรงเรียนปลอดขยะ 
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 27. ร้อยละนักเรียนเรียนรู้
จากแหล่งเรยีนรู ้มี
การขยายผลแหล่ง
เรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียนชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน 
การจัดการขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมสี
เขียว ฯลฯ 

มาตรการ  
ส่งเสริม  สนับสนุน  สถานศึกษามกีารบริหารจัดการที่เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสรมิ  สนบัสนุน ให้สถานศึกษาจดัท ามาตรการ
ประหยดัพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนายกระดับ
สถานศึกษาน าร่องให้เป็นเหล่งเรียนรู้และขยายผลเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบด้านการพัฒนาด้านการผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการด าเนินการ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1. จัดกิจกรรมประหยดัพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการประกวด Best  Practice / โครงการ Green  

office 
ระดับสถานศึกษา  

1. จัดกิจกรรมประหยดัพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. โครงการประกวด Best Practice / โครงการ Green 

office 
3. สถานศึกษาจัดแหล่งเรยีนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อให้ความรู้และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 

 ร้อยละ 
100 

5 5 5 5 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [57]
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 28. สถานศึกษามีการเก็บ
ข้อมูลเปรยีบเทียบการลด
ปริมาณคาร์บอนไดออก
ไซต์ในการด าเนินกิจกรรม
ประจ าวันในสถานศึกษา
และที่บ้าน และข้อมูลของ 
Carbon Footprint ใน
รูปแบบ QR CODE และ 
Paper less 
 

มาตรการ 
ส่งเสริม  สนับสนุน  การสร้างจิตส านึกและการจัดการเรยีนรู้ 

การผลิตและบรโิภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าข้อมลู Carbon 

Footprint จัดระบบนิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงานด้วยระบบ 
Online 

ระดับสถานศึกษา 
1. จัดท าหน่วยการเรียนรู้  ในเรื่องการผลิตและบรโิภคที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้  สรา้งจิตส านึก  ความรับผดิชอบ  ใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. หาแนวทางป้องกัน  การอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อมอยา่งเป็น

รูปธรรม 
4. จัดท ารายงานข้อมลูเกี่ยวกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ 

 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละ 
100 

5 5 5 5 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [58]
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 29. ครู มีความคิด
สร้างสรรค ์สามารถพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และ
ด าเนินการจัดท างานวิจัย
ด้านการสร้างส านึกด้าน
การผลิตและบรโิภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมได ้
 

มาตรการ 
ส่งเสริม  พัฒนาครูผลิตสื่อ  นวัตกรรมและด าเนินการจัดท า

งานวิจัยด้านการสร้างจติส านึก  ดา้นการผลิต  การบริโภคที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. พัฒนาครูผลิตสื่อ นวัตกรรมและการด าเนินการจัดท า

งานวิจัยด้านการสร้างจติส านึกด้านการผลิต การบริโภคที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมประกวด Best  Practice  นวัตกรรม
โรงเรียนทีม่ีการบริหารจัดการโรงเรียน  คาร์บอนต่ า 

3. ยกย่อง  เชิดชู  เกียรติ  โรงเรยีนที่มีนวัตกรรม 
ระดับสถานศึกษา 

1. ครูผลิตสื่อ  นวัตกรรมและด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน
การสร้างจิตส านึก  ด้านการผลติ  การบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 

2. ครูนักเรยีนน าสื่อนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด (ผลิต
ขึ้น/น ามาจากหน่วยงานอื่น) มาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. จัดกระบวนการเรียนรูด้้วยกระบวนการ Active  
learning 

4. จัดท านวัตกรรมของสถานศึกษาโดยการมสี่วนร่วม 
 
 

 3 5 5 5 5 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า  [59]
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 30. สถานศึกษาที่ครูและ
นักเรียนสามารถน าสื่อ
นวัตกรรมทีผ่่าน
กระบวนการคดิมา
ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและชุมชนได้
ตามแนว ทางThailand 
4.0 
 

มาตรการ 
ส่งเสริม  พัฒนาครูผลิตสื่อ  นวัตกรรมและด าเนินการจัดท า

งานวิจัยด้านการสร้างจติส านึก  ดา้นการผลิต  การบริโภคที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. พัฒนาครูผลิตสื่อ นวัตกรรมและการด าเนินการจัดท า

งานวิจัยด้านการสร้างจติส านึกด้านการผลิต การบริโภคที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมประกวด Best  Practice  นวัตกรรมโรงเรียนที่มี
การบริหารจัดการโรงเรียน  คาร์บอนต่ า 

3. ยกย่อง  เชิดชู  เกียรติ  โรงเรยีนที่มีนวัตกรรม 
ระดับสถานศึกษา 
1. ครูผลิตสื่อ  นวัตกรรมและด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน

การสร้างจิตส านึก  ด้านการผลติ  การบริโภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม 
2. ครูนักเรยีนน าสื่อนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิด (ผลิตขึ้น/

น ามาจากหน่วยงานอ่ืน) มาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวันและชุมชนไดต้ามแนวทาง Thailand 4.0 

3. จัดกระบวนการเรียนรูด้้วยกระบวนการ Active  learning 
4. จัดท านวัตกรรมของสถานศึกษาโดยการมสี่วนร่วม 

 
 
 

 ร้อยละ 5 5 5 5 5 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [60]
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 31. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษามี
การปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรและสถานท่ีให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบมี
นโยบายการจัดซื้อจดัจ้างท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน 
 
 
 

มาตรการ   
1.  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนใหเ้ป็น

ส านักงานสีเขียวต้นแบบ 
2.  ส่งเสรมินโยบายการจดัซื้อจัดจ้าง  ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ปรับปรุงภูมิทัศนส์ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้วัสดุที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. บุคลากรทุกคนน าวสัดุมาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ก่อให้เกดิ

มลพิษวัสดุในส านักงานปฏิบตัิงานและการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. ประกาศนโยบายการจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อครูและบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน และชุมชน 

ระดับสถานศึกษา 
1.  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ให้สะอาด  ร่มรื่น  

สวยงาม  น่าอยู่  โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
2.  ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้  การฝกึอาชีพ  โดยใช้วิธีการ

บวนการด้วยการเกษตรอินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน 
3.  น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรูด้้านการผลติที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
4.  ด าเนินการจดัซื้อจัดจา้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 100 5 5 5 5 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [61]
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ความสมดุล 

32. สถานศึกษาได้รบัการ
กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็น
อิสระ 

มาตรการ 
กระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรอืกลุ่มสถานศึกษามีความเป็น

อิสระในการบริหารและ 
จัดการศึกษาครอบคลมุ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล และด้านการบริหารทั่วไป โดย
ด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรอืกลุ่มสถานศึกษา  
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง ระเบียบ ข้อปฏิบัติของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับการ
กระจายอ านาจให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระใน
การบริหารและจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา จัดหาเจา้หน้าท่ีเพื่อปฏิบตัิ
หน้าท่ีสนับสนุนงานดา้นธรุการ ดา้นการเงิน ด้านการบัญชีและพัสด ุ
เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระทีเ่กดิสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบตัิหน้าที่การ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

3. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษาให้มีการบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริม สนับสนนุ ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มรีะบบการ
บริหารจดัการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรยีน 
การเรยีนรวม 

5. จัดประชุมอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคณุสมบัติสมรรถนะและความรู้ความ

1) โครงการการทบทวนการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณของ
สถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) โครงการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรยีน  
ระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [62]
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เชี่ยวชาญประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบตัิหน้าที ่
6. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อท า

หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดแูลกิจกรรมและการประกันคณุภาพ
สถานศึกษา 

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนารูปแบบการระบบบรหิารจดัการศึกษาใหส้อดคล้องกับการพัฒนา
ให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

8. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศ การบริหารจัดการงานท้ัง 4 
ด้าน ของสถานศึกษา 

9. น าผลการตดิตาม ตรวจสอบ มาแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
ระดับสถานศึกษา 
1. สถานศึกษา หรือกลุม่สถานศึกษาด าเนินการบริหารและการ

จัดการศึกษาครอบคลมุ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ตามที่
ได้รับการกระจายอ านาจตามระเบยีบกฎหมายที่ก าหนด  

2. สถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ดูแลกจิการและการประกันคณุภาพของ
สถานศึกษา 

3. ประเมินตนเองด้านการบริหารจดัการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [63]
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 33. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าท่ีสนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบตดิตาม 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุก
ต าบล 

มาตรการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลาและน าเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) มาช่วยในการบริหารจัดการ 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย  

มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
สถานศึกษา เพื่อการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลักธรร
มาภิบาล 

2. มีส่วนร่วม จดัท าแผนบรูณาการจดัการศึกษาระดับพ้ืนท่ี 
3. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
4. ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานมีการคิดพฒันานวัตกรรมเทคโนโลยมีา

ใช้ในการบริหารจดัการ 
5. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ

เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา กลุ่ม
โรงเรียน เครือข่ายผู้บรหิาร เครือข่ายครู และเครือข่ายสาระการเรยีนรู้ 
เป็นต้น 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย 
2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาให้

1) โครงการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) โครงการนิเทศ ติดตามฯ 
การเตรียมความพร้อมใน
การเปิดภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 

3) โคงรการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
พัฒนาครูผู้ช่วยสูค่รูมือ
อาชีพ 

4) โครงการการคัดเลือก
สถานศึกษาและสมัมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการคณุภาพมาตรการ
การศึกษา เพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาต้นแบบ
รางวัล IQA Award 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

5) โครการผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ี

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [64]
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สอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยการบริหาร

จัดการเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูใหม้ีความรู้ในการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาพบเพื่อนคร ู
6) โครงการโรงเรยีนคุณภาพ

ประจ าต าบล 
7) โครงการนิเทศรวมพลัง

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 34. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ สถานศึกษา 
น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Technology) มาใช้ในการ
บริหารจดัการและตัดสินใจ 
ทั้งระบบ 

มาตรการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และสถานศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทนัต่อ
การเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลาและน าเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Technology) มาช่วยในการบริหารจัดการ 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย  

มีหน้าที่ สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
สถานศึกษา เพื่อการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า  [65]
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2. มีส่วนร่วม จดัท าแผนบรูณาการจดัการศึกษาระดับพ้ืนท่ี 
3. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital 

Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 
4. ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานมีการคิดพฒันานวัตกรรมเทคโนโลยมีา

ใช้ในการบริหารจดัการ 
5. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ

เครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา กลุ่ม
โรงเรียน เครือข่ายผู้บรหิาร เครือข่ายครู และเครือข่ายสาระการเรยีนรู้ 
เป็นต้น 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุง.หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท่ีทันสมัย 
2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาให้

สอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยการบริหาร

จัดการเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย 
ส่งเสริมและพัฒนาครูใหม้ีความรู้ในการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [66]
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 35. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา
มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจดัการตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความโปร่งใส 

ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจดัการตามหลัก 
ธรรมภิบาล เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ที่สนับสนุน ส่งเสรมิ ตรวจสอบ 
ติดตามเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษาใหม้ีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  

2. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับตดิตามตรวจสอบ การบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ระดับสถานศึกษา 
1. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความ

โปร่งใส ปลอดการทุจรติ และประพฤติมิชอบ บริหารจดัการตามหลกั
ธรรมาภิบาล  

2. ด าเนินการบริหารจัดการด้วยความโปร่งในปลอดการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสามารถ
ตรวจสอบได ้
 
 
 
 

1) โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจดั
การศึกษาของ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 

2) โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการรายงานข้อมลู
การเงินด้านการศึกษาของ
โรงเรียน 

3) โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดา้นการเงิน การ
บัญชีของโรงเรียนในสังกัด 

4) โครงการท าบญุเดือนเกดิ 
5) โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการจดัซื้อจัด
จ้างตามพระราชบัญญัติและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [67]
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 36. สพป.และสถานศึกษา 
ระดับ ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 

มาตรการ 
หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคณุธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. วิเคราะหผ์ลการประเมินปีที่ผ่านมาเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง 

และแนวทางการพัฒนา 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการสร้าคุณธรรม จรยิธรรม ระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2563 
3. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 
4. ก าหนดผูร้ับผดิชอบตัวช้ีวัดตามแนวทางการประเมิน 
5. ถ่ายทอดตัวช้ีวัดให้ผูร้ับผดิชอบและผู้เกี่ยวข้อง 
6. ประชุมชี้แจงตัวช้ีวัดการประเมินฯ ให้บุคลากรในเขตพื้นที่

การศึกษาได้รู้บทบาทและด าเนินการให้สอดคล้องตัวช้ีวัด 
7. ช้ีแจงประเมินการประเมินฯ ใหผู้บ้ริหารโรงเรยีนได้รับทราบ 
8. ก าหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผลการ

ด าเนินงานเป็นระยะ 
9. ซ้อมการประเมินก่อนรายงานเข้าระบบ Online 

10. รายงานการประเมินเข้าระบบ Online 
ระดับสถานศึกษา 
1. ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นโรงเรียนสุจริต 
2. พัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนเครอืข่ายสุจรติ 

โครงการการจัดท า
แผนปฏิบัติกาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [68]
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 37. สถานศึกษาทุกแห่ง
และหน่วยงานในสังกัดมี
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ
วิชาการผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานใน
สังกัด 

มาตรการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบฐานข้อมลู

สารสนเทศ ด้านวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  
แนวทางการด าเนินการงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ ด้านวิชาการ ผู้เรยีน ครู บุคา

กรทางการศึกษาส าหรับใช้ในการบริหารจดัการและการตดัสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานการศึกษาให้มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ด้านวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคากรทางการศึกษาส าหรับใช้ใน
การบริหารจัดการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ ด้านวิชาการ ผู้เรยีน 

ครู บุคากรทางการศึกษาส าหรับใช้ในการบริหารจดัการได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา 

 
 
 
 

1. โครงการติดตามการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามจุดเน้น
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  

2. โครงการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 
100 

6 6 6 6 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [69]
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 38. สถานศึกษาทุกแห่งมี
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมลู
ต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนรูสู้ผู่้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( Big Data 
Technology)  

มาตรการ 
1. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยดีจิิทัล (Digital 

Technology) และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุ 

2. พัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบคุคลใหเ้ชื่อมโยงกับข้อมูลตา่งๆ 
น าไปสู่การวิเคราะหเ์พื่อวางแผนการจัดการเรยีนรูสู้่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( Big Data Technology) 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ น า 

 (Big Data Technology) มาใช้ในการเช่ือมโยงข้อมลูของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมติิต่างๆ  

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผูเ้รียน
รายบุคคลที่เช่ือมโยงกับข้อมลูต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ เพื่อจดัการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่เช่ือมโยงกับข้อมลู

ต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ เพื่อจัดการเรยีนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 
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รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [70]
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 39. สถานศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา 

มาตรการ 
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)ด้านการเรียนรู้

ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศกึษา ด้านการบรหิารงาน เชื่อมโยงถึง
การพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกบัความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบคุคลตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของ
ประเทศ 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีและใช้แพลตฟอร์มดจิิทัล 

(Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรทางการ
ศึกษา ด้านการบรหิารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคลอ้ง
กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตั้งแตร่ะดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรดา้นการศึกษาของประเทศ 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษามี
และใช้แพลตฟอรม์ดิจิทลั (Digital Platform)ด้านการเรียนรู้ของผู้เรยีน
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนา
ครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวยั จนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชือ่มโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

 ร้อยละ 
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น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษามีและใช้แพลตฟอรม์ดจิิทัล (Digital Platform) 

ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรทางการศึกษา ด้านการ
บริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคลตั้งแตร่ะดับปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูล
ประชากรดา้นการศึกษาของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [72]
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 40. สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบข้อมลูสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวาง 
แผนการจดัการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการ

วางแผนในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. เขตพื้นท่ีการศึกษามรีะบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถ

ใช้ในการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (Big 
Data Technology) 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานการศึกษาให้มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศทุกด้านทีส่ามารถใช้ในการวางแผนในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาจัดท าข้อมลูสารสนเทศทุกด้านที่ถูกต้องครบถ้วน

ทันตามก าหนดเวลาทีส่ามารถใช้ในการวางแผนในการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการติดตามการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามจุดเน้น
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  

2. โครงการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา 

ร้อยละ 
100 
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รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [73]



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [74] 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยด าเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ เป้าหมายที่ส าคัญ  
คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 จากการด าเนินงานบริหารจัดการตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการ
ด าเนินงาน ตามแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกเป็นรายกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จ านวน 131 
โรงเรียน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีสถานศึกษาต้นแบบในการด าเนิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. สถานศึกษาด าเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จ านวน 131 โรงเรียน 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีสถานศึกษาต้นแบบในการด าเนิน

โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. สถานศึกษาด าเนินการรายงานข้อมูลในระบบ CATAS ระบบ NISPA และระบบ SPC ครบทุก

โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. โรงเรียนมีนักเรียนแกนน าลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตการตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

3. โรงเรียนด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
4. โรงเรียนด าเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
5. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ลด

ปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติด 
6. ลดปัญหาเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา เช่น หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ออกกลางคัน ฯลฯ 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [75] 
 

           
 

           
 

 

2. โครงการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 77 แห่ง จ าแนกเป็น โรงเรียนที่ประเมินคงสภาพ 36 แห่ง โรงเรียนที่
ประเมิน รับตราพระราชทานครั้งแรก 41 แห่ง 

2. ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น 1 คน วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น 2 คน และ ครูปฐมวัยโรงเรียนที่รับการ
ประเมิน 
จ านวน 77 คน 

3. ระยะเวลาในการประเมินและนาเสนอผลงาน 4 วัน 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกแห่งที่เข้ารับการประเมิน ได้พัฒนาผลงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สู่คุณภาพและมาตรฐานของโครงการ 

2. ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ที่เข้า
ร่วมโครงการได้ร่วมน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

 

           



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [76] 
 

3. โครงการการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนที่จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาคุณธรรมที่ยังไม่ผ่านการประเมินโรงเรียน
คุณธรรมระดับ 2 ดาว จ านวน 15 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านนางั่ว โรงเรียน 
บ้านสะแกงาม โรงเรียนบ้านปากน้ า โรงเรียนบ้านตะเบาะ โรงเ รียนชุมชนบ้านน้ าร้อน โรงเรียน 
บ้านยาวี-ห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านห้วยสะแก โรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา โรงเรียนบ้าน
ลาดแค โรงเรียนบ้านเขาชะโงก โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านโนนตูม และโรงเรียนบ้านวังศาล  
เชิงคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการโครงการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษา
คุณธรรม จ านวน 15 โรงเรียน จาก 31 ต าบล ที่ยังไม่ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   

 
 

4. โครงการพัฒนานักเรียนแกนน าเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดฝึกอบรมนักเรียนแกนน า นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 5 รุ่น รุ่นที่ 1 จ านวน 237 คน รุ่นที่ 2 จ านวน 225 คน รุ่นที่ 
3 จ านวน 140 คน รุ่นที่ 4 จ านวน 152 คน รุ่นที่ 5 จ านวน 147 คน รวม 901 คน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนักเรียนที่เป็นแกนน าเครือข่าย
ในด้านคุณธรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี จ านวน 901 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้ เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ  

มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 

      
           



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [77] 
 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับประถมศึกษา  (ป. 3-6)   
            - เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์  จ านวน  577  คน 
  - เข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์  จ านวน  1,055 คน 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-3)  
            - เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์  จ านวน  624  คน 
เชิงคุณภาพ 

1. เพ่ือยกระดับความสามารถนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาขีด
ความสามารถนักเรียนให้ก้าวทันโลก  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข   

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
 

    
 

6. โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 140 โรงเรียนสังกัดส านักงานต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 1 
โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ จ านวน 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จ านวน 143 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. ทราบความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  
ระดับผู้เรียนรายบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลชี้น าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนรายบุคคล 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [78] 
 

7. โครงการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ   
ทดสอบทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสังกัด จ านวน 2,089 คน 

 เชิงคุณภาพ 
  การทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ป.5 วันที่ 5 มีนาคม 2563  มีผลการ
ทดสอบดังนี้ 

- นักเรียนชั้น ป.5 เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น  จ านวน  2,089  คน 
   - นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 50 จ านวน 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 
 

 

       
 

8. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

1. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จ านวน 13 โรงเรียน 
2. โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน  2  โรงเรียน 
3. โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและโรงเรียนที่มีหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จัดกิจกรรม

ส่งเสริม การอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนบอกชื่อและสาระส าคัญของหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างน้อย 1 เล่ม 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [79] 
 

     
 

     
 
 

9. โครงการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณฯ 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 131 แห่ง ได้รับการก ากับติดตามการด าเนินงานโดยคณะศึกษานิเทศก ์
ผ่านระบบนิเทศฯออนไลน์ 
เชิงคุณภาพ   

1. จากการก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ของสถานศึกษาครูสามารถจัดการ
เรียนรู้ วิทยาการค านวณ ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
รูปแบบ ON-SITE ด้วยสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

3. สถานศึกษามีการปรับตัวด้านสุขภาวะของผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

     

     
 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [80] 
 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
10. โครงการท าบุญเดือนเกิด 
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปรมิาณ 
บุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 80 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. มีข้อมูลเดือนของบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครบทุกคน 
2. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 มีส่วน

ร่วมในการด าเนินกิจกรรมท าบุญเดือนเกิด 
3. บุคลากรเจ้าหน้าที่มีความรัก ความสามัคคีเกิดข้ึนในองค์กร 
4. บุคลากรเจ้าหน้าที่มีใจรักในพระพุทธศาสนา 
 

       
 

       
 

11. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ครั้งที่ 1 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย จ านวน 95 คน 
ครั้งที่ 2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย จ านวน 19 คน  

เชิงคุณภาพ 
 ครั้งที่ 1 

1. ครูผู้ช่วย จ านวน 95 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ 
ประจ าปี 2563 

2. ครูผู้ช่วยได้รับ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย ทักษะการ 
ปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [81] 
 

3. ครูผู้ช่วยมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการจัดการเรียนการ
สอน   

  ครั้งที่ 2  
1. ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ 

กฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครุที่ดี 
2. ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนาทุกคนมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

      
 

     
 

 

12. โครงการการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2563 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมที่ 1  

1.1. มีผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ จ านวน 119 คน วิทยากร จ านวน 4 คน คณะกรรมการ 17 คน  
รวมทั้งสิ้น 140 คน 

1.2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการเข้ารับการประชุมปฏิบัติการ ประเด็นข้อที่จะน าความรู้ ความ
เข้าใจทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ระดับมากที่สุด ร้อยละ 68.40 
ระดับมาก ร้อยละ 22.60 และระดับปานกลาง ร้อยละ 9.00 ตามล าดับ 

2. กิจกรรมที่ 2  
2.1. ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา 7 จุด จ านวน 7 วัน โดยมีผู้เข้ารับฟังการแนะแนวประกอบด้วย 
              - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน   866    คน 
              - ผู้ปกครอง    จ านวน    47     คน 
              - ทีมวิทยากร    จ านวน   201    คน 
              - ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว  จ านวน    72     คน        
                                        รวมทั้งสิ้น                1,186   คน 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [82] 
 

2.2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพครั้งนี้ 
ประเด็นข้อที่ ได้รับความรู้ในการเลือกเรียนสายอาชีพที่หลากหลายสาขาและหลายสถาบัน และ
ประเด็นได้รับความรู้และความพึงพอใจในการชมนิทรรศการ อยู่ระดับมากที่สุด 

เชิงคุณภาพ 
1. กิจกรรมที่ 1  

1.1. การประชุมมีทั้งบรรยายและปฏิบัติการทดสอบวัดแววอาชีพนักเรียนทางออนไลน์ใน
โทรศัพท์มือถือ โดยให้ผู้เข้าประชุมนั่งตามกลุ่มโรงเรียน และมีครูแนะแนวเครือข่ายประจ า
กลุ่มโรงเรียนเป็นพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่ม จ านวน 14 กลุ่ม เพ่ือให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน
ได้ปรึกษาหารือการด าเนินงานในลักษณะแนวเดียวกัน  ให้ความรู้ในหัวข้อดังนี้ 

1) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพในสถานศึกษา 
2) มาตรฐานการแนะแนว 
3) การจัดกิจกรรมคาบแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

การเชื่อมโยงการส่งเสริมทักษะอาชีพแต่ละระดับชั้น/จุดเน้นที่ 8 สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ 
4) แบบวัดความสนใจและความถนัดด้านอาชีพ ระดับ ปฐมวัย จนถึง  ม.3 
5) รูปแบบ/แนวทางการจัดท า Portfolio และ ID Plan ส าหรับนักเรียน  

2. กิจกรรมที่ 2  
1.1. ทีมวิทยากรที่ไปให้ความรู้แนะแนวอาชีพ ได้แก่ วิทยากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1/ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์/ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์/ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์/ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน/ ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์   

2.1. รูปแบบการให้ความรู้ ทุกสถาบัน ทั้ง 6 แห่ง จัดนิทรรศการทางด้านการเรียนต่อสายอาชีพ
ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ชมนิทรรศการพร้อมทั้งวิทยากรบรรยายเป็นกลุ่มๆ ตาม
สาขาวิชา ระยะเวลาชมนิทรรศการ 1 ชั่วโมง ต่อจากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองเข้าห้อง
ประชุมฟังบรรยายทีละสถาบัน 

2.2. สถาบันอาชีวศึกษาบางแห่ง มีการรับสมัครโควตา ณ  จุดที่แนะแนว เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

     
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [83] 
 

     
 
 

13. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ด าเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3,397 คน แยกเป็น  
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

จ านวน 2,369 คน  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

จ านวน 1,028 คน 
เชิงคุณภาพ 

ตามประกาศส า นั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษา เพชรบู รณ์  เ ขต  1 เ รื่ อ ง  
แต่ ง ตั้ ง คณะกร รมการด า เ นิ นกา รจั ดสอบทางกา รศึ กษา ระดั บช าติ ขั้ น พ้ื น ฐ าน  (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 

สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรายงานผล คะแนนเฉลี่ยรวม 4.79 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 

14. โครงการติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 141 แห่ง ได้รับการประเมินจุดเน้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
2. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 แห่ง 
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 117 คน 

 เชิงคุณภาพ 
 การติดตามการด าเนินงานและสถานศึกษาตามจุดเน้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

1. สถานศึกษาส่วนใหญ่สามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถน าไปใช้เลื่อนเงินเดือนได้ 

3. สถานศึกษาน านโยบายจุดเน้นไปด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [84] 
 

 

    

    
 

15. โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 
ปี 
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา จ านวน 15 ราย 
เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 1 Coaching ให้ค าแนะน าปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา เป็นไปตามรายละเอียดตัวชี้วัด ผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตรงตามกรอบ
ภารกิจของสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 ผู้อ านวยการสถานศึกษาผ่านการประเมินทุกคน ได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี ประชาชนและสังคมมีความเชื่อถือศรัทธาเกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 

16. โครงการการใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562  
ในสังกัด จ านวน 88 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการ
ทดสอบโดยข้อสอบที่มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [85] 
 

17. โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 รอบอบรมครูพี่เลี้ยง 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ครูพ่ีเลี้ยงประจ าศูนย์การอบรมครู ในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส านักการศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๔๕ คน 

2. ครูพ่ีเลี้ยงเข้ารับการอบรมผ่านระบบทางไกล มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในชั้นเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ผ่านการอบรมฯ ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
ครูพ่ีเลี้ยงผู้ได้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงให้ครูผู้สอน สามารถจัด

ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในชั้นเรียนระดับปฐมวัย  
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในห้องเรียนได้ 

 

       
 

       
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [86] 
 

18. โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในสังกัด รวมทั้งสิ้น จ านวน 141  โรงเรียน    
 เชิงคุณภาพ    

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับผู้เรียนรายบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลชี้น าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ระดับสถานศึกษา และระดับผู้เรียนรายบุคคล 
 

    
 

 

19. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning ด้วยกระบวนการ PLC 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

กลุ่มโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์.เขต 1 จ านวน 14 
โรงเรียน 

 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์.เขต 1 จัดการเรียนรู้ Active 

Learning อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ PLC 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมเครือข่าย

การนิเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วยกระบวนการ 
PLC 

 

    



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [87] 
 

20. โครงการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ปีงบประมาณ 2563 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

1. ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
จ านวน 20 คน 

2. โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 131 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สามารถจัดท า
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวทางของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นได้    

 

 

 

 
 
 

21. โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

จ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 3 คน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 
เชิงคุณภาพ 

สามารถจัดหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนการบริหารงานของ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [88] 
 

22. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

- โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์.เขต 1 จ านวน 131 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

- โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  
ในศตวรรษท่ี 21 คือ 3R8Cs 

 

 
 
 

23. โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษารูปแบบใหม่   
(New Normal of Education) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
จ านวน 18 คน เข้ารับการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนรู้แบบใหม่  
(New Normal of Education) ประกอบด้วย 

1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1 จ านวน 1 คน 
2. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 15 คน 
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ/บุคลากรอ่ืน ๆ จ านวน 2 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ (New Normal of Education) 
และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

2. ศึกษานิเทศก์ เป็นพี่เลี้ยงสร้างความเข้าใจ ให้ค าแนะน าผู้บริหาร และครูโรงเรียนในสังกัด ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการน ารูปแบบการจัด
เรียนรู้แบบใหม่ (New Normal of Education) ประยุกต์ใช้ในงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
น าไปสู่การวางแผนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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24. โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 8 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวความคิดและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรในกลุ่มนโยบายแผนมีแนวทางการปฏิบัติงานที่น ามาปรับใช้ในการท างานของตนเองได้ 
2. มีการสร้างเครือข่ายของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

                     
 

              
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [90] 
 

25. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน 58 คน ดังนี้ 
1. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน 36 คน 
2. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน 22 คน 

 เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้บุคคลที่มาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ 

มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน ที่มีคุณลักษณะรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
2. การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 

     
 
 

     
 
 

     
 

26. โครงการให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อรองรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 17 คน 
1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้รับการประเมินในจังหวัดเพชรบูรณ์และ

จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 9 คน 
2. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team) และผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 4 คน 
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3. คณะท างานจัดการประชุมชี้แจงให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อรองรับประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 4 คน 

เชิงคุณภาพ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2, 3 ส านักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1, 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
รวม 9 คน ได้รับค าแนะน าในการ ปฏิบัติงาน และการรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา  
27. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานท าในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
 ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
1. ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ จ านวน 

53 คน ประกอบด้วย 
1) ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    จ านวน 1 คน 
2) รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต    จ านวน 1 คน 
3) ผอ.รร.คุณภาพประจ าต าบล    จ านวน 31 โรงเรียน 
4) เครือข่ายครูแนะแนว    จ านวน 14 คน 
5) ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน 1 คน 
6) ศึกษานิเทศก์     จ านวน 3 คน 
7) เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ    จ านวน 1 คน 

2.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 31 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 31 โรงเรียน และเครือข่ายครูแนะแนว ได้ประชุมสัมมนา 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 
(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) และโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จ.เชียงราย วันที่ 21 – 22 
มกราคม 2563 และน าผลการศึกษามาส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานด้านทักษะอาชีพ ทุก
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 31 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานตาม
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการจัดการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วม บูรณา
การ 1) นิเทศออนไลน์ โดยใช้ google form 2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” วันที่ 29 สิงหาคม 2563 และ 3) นิเทศบูรณาการวิทยาการ
ค านวณ พบว่า  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 มีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น สะอาด เป็นไปตามจุดเน้นส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 

2) ด้านการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 โรงเรียนมีนวัตกรรม “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม” ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) 

3) ด้านการมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการบริหารโดยใช้การมีส่วนร่วม 
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28. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

   เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 131 แห่ง จัดท าแผนการรับนักเรียนจ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ประชากรที่เกิด ปี 2557 ในเขตบริการ จ านวน 3,010 คน ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  จ านวน  3,010 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนในสังกัดมีแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ทุกโรงเรียน  
2. ประชากรที่เกิด ปี 2557 ในเขตบริการได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน 
3. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

     
 

   
 

29. โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเรียนรวมของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนขนาดเล็กที่ไปเรียนรวม  จ านวน 10 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไปเรียนรวม เพื่อน าไปวาง
แผนการพัฒนาต่อไป 
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30. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัด  131  โรงเรยีน จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได ้
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถเรียนรู้จากท่ีบ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
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31. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
จ านวน 31 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19 และการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 

2. โรงเรียนด าเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ทั้งด้านอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ การเรียน
การสอน และด าเนินงานทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริม และด้านการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม 

3. โรงเรียนสามารถรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA Online) 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

 
 

32. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมครูผู้ปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 มีผลการด าเนินการ 

ดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมครูผู้ปฏิบัติงาน

ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 2 รุ่น  ในระหว่างวันที่ 1- 2  สิงหาคม  2563 ซึ่งมีครูเข้า
ร่วมอบรมกิจกรรมดังกล่าว จ านวน  131 โรงเรียน  

 กิจกรรมที่ 2 การประกวดสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประจ าปี 2563  มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวด
คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2563    
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1 อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถานศึกษาประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2563 จ านวน 9 โรงเรียน ซึ่งมีผลการประกวดคัดเลือก ฯ ดังนี้  
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ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
เกียรติบัตรระดับทอง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 
                                                 โรงเรียนบ้านกกจั่น 
                                                 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 
เกียรติบัตรระดับเงิน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 
     
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
เกียรติบัตรระดับทอง  ได้แก่ โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง 
                                                 โรงเรียนบ้านระวิง 
                                                โรงเรียนบ้านยางลาด 
                                                โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 
                                                โรงเรียนบ้านสะแกงาม 
กิจกรรมที่ 3 การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเหนือ มีผลการ

ด าเนินการ ดังนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ด าเนินการส่งบุคลกรเข้าประชุม

ปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 4 
ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563  ณ โรงเรียนศรสีวัสดิ์วิทยาคาร จงัหวัดน่าน บุคลากร
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุกิจ เมฆประยูร นางอารีย์ ค ามาตร นางอรุณศรี ศรีเมือง และ นางเสาวนีย ์บุตรศิริ 
ความรู้ที่ได้รับ การถอดบทเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นเครือข่ายนักจิตวิทยาฯ นโยบายการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน และกลุ่มปฏิบัติการการช่วยเหลือนักเรียน (กรณีศึกษา) 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ  

มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสามารถเป็นต้นแบบได้ 
 

       
 

       
 

 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [97] 
 

33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  ครูที่รับผิดชอบการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 131 คน  
เชิงคุณภาพ 

     ครูมีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองและส่งความรู้ความเข้าใจต่อนักเรียนได้ 
 

     
 

     

 

34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 74 คน มีความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม 

2. บุคลากรครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 74 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
อุปกรณ์ การเข้าหัวสายสัญญาณ และการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 

3. บุคลากรครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 74 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการไขปัญหา
เบื้องต้นในการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ OTA เมื่อเกิดปัญหาการเปลี่ยนช่องสัญญาณไทยคม 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกคน ได้รับความรู้เบื้องต้นของ

เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียมเก่ียวกับ 
- ประวัติและความเป็นมา 
- ระบบรับส่งสัญญาณ C/KU ดาวเทียมไทยคม ๕ และ ๘ 

2. บุคลากรครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกคน มีทักษะ ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ รู้จักและสามารถใช้อุปกรณ์ติดตั้งภายนอก และอุปกรณ์ติดตั้งภายในของระบบรับ
สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมได้ 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [98] 
 

3. บุคลากรครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกคนได้รับความรู้ในการติดตั้งจาน
และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

4. บุคลากรครูในสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกคน ได้รับความรู้ สามารถอัพเดท
ซอฟต์แวร์ระบบ OTA และการหาความถ่ีของสัญญาณได้ เมื่อเกิดภาวะสัญญาณดาวเทียม
เปลี่ยนความถ่ี 

 

       
 

       
 
 

35. โครงการนิทรรศการแสดงศักยภาพโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
จ านวน 31 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาสการแสดงศักยภาพของผู้บริหาร 
ครู และนักเรียน 

2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและเกิด
แนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

               

       
 
     

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [99] 
 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
36. โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1  
จ านวน 78 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกซื้อ เลือกใช้ และมีการใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าเพ่ือพัฒนาส านักงาน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สะอาด ร่มรื่น ปราศจากขยะ 
มลพิษ 
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37. โครงการโครงการสมรรถนะครูในการจัดท าสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์หรือผู้รับผิดชอบการสอนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  
จ านวน 131 คน 

2. ผลงานสื่อการเรียนรู้ผ่านการท าคลิป VDO จ านวน 131 ชิน้ 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท าสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

2. โรงเรียนมีผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ
ได้น าไปใช้ได้ 
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กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธภิาพและเกิดความสมดุล 
38. โครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลฐาน Base Line Data การวินิจฉัยหน่วยงาน ศึกษา
สภาพของหน่วยงาน จ านวน 28 คน ระยะเวลา 1 วัน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดของหน่วยงาน และด าเนินการ  
2.1. เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
2.2. ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล 
2.3. ประชุม วิเคราะห์กลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

เชิงคุณภาพ 
1. จัดให้มีประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูลฐาน Base Line Data การวินิจฉัยหน่วยงาน 

ศึกษาสภาพของหน่วยงาน  ระยะเวลา 1 วัน 
2. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ กรอบ

แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดของหน่วยงาน  ระยะเวลา 2 วัน  
3. เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
4. ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล 
5. ประชุม วิเคราะห์กลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
6. บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบทิศทาง เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
7. สถานศึกษาในสังกัดทราบทิศทางการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับ

นโยบายของ สพป.และ สพฐ. 
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39. โครงการการทบทวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 135 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อ านวยการตรวจสอบภายในเป็นวิทยากรตอบข้อซักถามและให้
ค าแนะน าชี้แจง 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอน สามารถจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่สอดคล้องกับการได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนรายหัว 

2. โรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

                    
 

        
       

40. โครงการนิเทศติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 แห่ง ได้รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมในการเปิด 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษาได้รับการนิเทศในประเด็นต่าง ๆ จากคณะนิเทศฯ ประจ าพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
2. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 

ปีงบประมาณ 2563 
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41. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผอ.กลุ่ม/ส่วน/หน่วย จ านวน 18 คน เดือนละ 2 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สองเดือนต่อ 1 ครั้ง จ านวน 150 คน 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและคณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวม 35 คน 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเจ้าหน้าที่ในส านักงาน เดือนละ 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1  

1. การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการศึกษาในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
2. การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 3 

1. การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 4 
1. การขับเคลื่อนผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 1 ทีมบริหารและผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 1 และพุธที่ 3 ของสัปดาห์ 

       
       

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สองเดือนต่อ 1 ครั้ง จ านวน 150 คน รวม 6 ครั้ง ๆละ 1 วัน 
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กิจกรรมที่ 3 การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน สองเดือน ต่อ 1 ครั้ง 

    
 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเจ้าหน้าที่ในส านักงาน  

       
 

          
 
                       

42. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ครูที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 จ านวน 141 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 141 คน 

2. ครูที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
ของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 จ านวน 131 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 131 คน 
เชิงคุณภาพ  

ครูที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน) ของสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจ จัดท ารายงานฯ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดครบทุกโรงเรียน 

     



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [105] 
 

43. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน  เจ้าหน้าที่บัญชี ของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน เจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน จ านวน 141 รวมทั้งสิ้น 282 คน ได้รับการอบรมระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน แนวปฏิบัติตามคู่มือการจัดท าบัญชีของโรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชี ของโรงเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  ท าให้การเบิกจ่ายเงินและการจัดท าบัญชีของโรงเรียน มีความถูกต้องตามระเบียบ เป็นระบบ
ที่ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงการท าผิดระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

          
 

       
 
            

44. โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 
2563 
3  โรงเรียน  จ านวน 3 คน 

2. ผู้บริหารโรงเรียนที่จะรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 17 โรงเรียนๆละ 1 คน รวมจ านวน 17 คน 
3. ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 14 คน 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [106] 
 

เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น
เกี่ยวกับ การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาและมีประสิทธิภาพ 

           
 

45. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โรงเรียนละ 2 คน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 (รายการงบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1. โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ส าหรับโรงเรียนปกติ (รายการงบปีเดียว) 59 โรงเรียน (70 รายการ) 

2. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ส าหรับโครงการโรงเรียนประชารัฐ จ านวน 6 โรงเรียน 

3. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายการค่าครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 35 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวง รวมถึงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

2. เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าและ
ประกาศแผนจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง การก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

3. เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี  รวมถึงการด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และกระบวนการและข้ันตอนที่แตกต่างจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [107] 
 

       
 

    

46. โครงการนิเทศรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 แห่ง ได้รับการนิเทศเชิงบูรณาการโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบรายงานผลการนิเทศฯ 
3. สถานศึกษามีการนิเทศภายในครบทุกห้องเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ในประเด็นต่าง ๆ เชิงบูรณาการจากคณะนิเทศฯ เพ่ือพัฒนาระบบ

การบริหารสถานศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบรายงานผลการนิเทศออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 

 

       
    

     

47. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (P-School Checking Program) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

บุคลากรครูที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและนาเข้าข้อมูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
ละ 1 คน รวม 141 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลด้านการศึกษาของบุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

2. ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลด้านการศึกษาของบุคลากร บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนในระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางของ



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [108] 
 

กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนาไปใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 

        
 

        
 

           

48. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 
131 คน ได้รับการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 78 คน ได้รับการอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต ละอายต่อการทุจริต และเพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. มีแนวทางในการด าเนินโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไก
ลการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [109] 
 

         
 

         
 
 

49. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563  
(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  จ านวน  131  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

 กิจกรรมที่ 1 
  กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  การนิเทศ  ก ากับ  
ติดตามการจัดท าหลักสูตรต้านทุจิตศึกษา  และการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต  เช่น  ค่า
พาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมอบรมกับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ   ผลการด าเนินงาน  
ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ  ติดตามการจัดท าและการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 กิจกรรมที่ 2 
  การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  ให้กับสถานศึกษาในสังกัดโดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)   วันที่ 18 กันยายน 2563  
ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินงานกิจกรรมดังนี้  กิจกรรม
ถอดบทเรียน (Best Practice)  ส าหรับผู้บริหารและครู การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี การด าเนิน
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
 กิจกรรมที่ 3 

      การด าเนินงานกิจกรรมถอดบทเรียน  (Best Practice)  ส าหรับผู้บริหารและครู  ด าเนินการแจ้ง
สถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด  ผลการประกวด  ดังนี้   

  กิจกรรมถอดบทเรียน  (Best Practice)  ส าหรับผู้บริหาร   
  ชนะเลิศ  นายศุภกิจ  ด้วงทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะเบา   
  รองชนะเลิศอันดับ  1  นายสุดใจ  ธรรมยา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม   
  รองชนะเลิศอันดับ  2  นางสาวอารียา  ทานิสุทธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองระมาน 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [110] 
 

  กิจกรรมถอดบทเรียน  (Best Practice)  ส าหรับครู 
  ชนะเลิศ  นายเริงศักดิ์  ไชยโสภา  ครู  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 

 กิจกรรมที่ 4 
 การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด  ผลการ

ประกวด  ดังนี้   
  ชนะเลิศ  โรงเรียนบ้านระวิง 

  รองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 

 กิจกรรมที่ 5 
  การด าเนินกิจกรรม  ป.ป.ช สพฐ.น้อย  ด าเนินการอบรม  ป.ป.ช  สพฐ.น้อย  และบริษัทสร้าง
การดี  ส าหรับครูและนักเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ  10  จ านวน  14  โรงเรียน  (ครูโรงเรียนละ 1 คน  
นักเรียนโรงเรียนละ 5 คน)  ผู้เข้าอบรม  84  คน  ณ  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
 กิจกรรมที่ 6 
  การด าเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาส่งผลงาน
เข้าประกวด  ผลการประกวด  ดังนี้   

  ชนะเลิศ  โรงเรียนน้ าอ้อมประชาสรรค์ 
  รองชนะเลิศอันดับ  1  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 

 กิจกรรมที่ 7 
  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาส่งผลงานเข้า
ประกวด  ผลการประกวด  ดังนี้   

  ชนะเลิศ  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 
  รองชนะเลิศอันดับ  1  โรงเรียนบ้านขมวด 
  รองชนะเลิศอันดับ  2  โรงเรียนบ้านระวิง  และ  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 
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50. โครงการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โรงเรียนละ 2 คน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
จ านวน 131 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สถานศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง รวมถึง
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท า
ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง การจัดท า
รายงานขอซื้อขอจัด การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ มีความรู้ ความเข้าใจ 
กระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี รวมถึงการด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

 

              
 

51. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ครูผู้รับผิดชอบดูแลระบบ ITA Online ในระดับสถานศึกษาทุกโรงเรียน จ านวน 127 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกโรงเรียน
ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครบทุกโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกโรงเรียน
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) 
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52. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการพัฒนา ITA Online และศึกษาดูงาน 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชากร ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online  
จ านวน 32 คน 
เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ 
กิจกรรมที่ 2 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการ 
รับทราบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานหนึ่งในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 

 

     
 

      

53. โครงการการประชุมขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
1   จ านวน 127 คน (ยกเว้นโรงเรียนบ้านวังซอง, บ้านคลองสาร, บ้านป่าม่วง และบ้านวังใหญ่) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล จานวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมิน ITA Online 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม เกิดความตระหนัก และน ากรอบการประเมินที่ก าหนดไป
ด าเนินการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินทั้ง 
3 เครื่องมือ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
 

     
   

     
 

54. โครงการถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
จ านวน 32 คน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 คน รวม 160 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีเครื่องมือและเข้าใจแนวทาง
ในการด าเนินงานเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกิดคุณลักษณะ 5 ของ
โรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิต
สาธารณะ 

2. มีแนวทางในการด าเนินงานในการประเมิน ITA Online ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

- นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.1 – ม.3 ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน 15616 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมี
หลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
คุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริตมัธยัสถ์ อดออม  
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

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

- นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.1 – ม.3 ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จ านวน 15616 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

- นักเรียนทั้งหมด จ านวน 19,060 คน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น จ านวน 19,060 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน า 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
- สถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 131 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแช่งขันของประเทศ 
6. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน

วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

- จ านวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ประเภท มี
ทั้งสิ้น 2,222 คน และได้มีการส่งเสริมสนับสนุน จ านวน 
2,172 คน คิดเป็นร้อยละ 97.75  และมีจ านวนนักเรียน
ที่มคีวามสามารถพิเศษด้านนักคณิตศาสตร์ และ
นักวิทยาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 1,699 คน และได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติ จ านวน 1,639 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.75 คน 

7. ร้อยละ 80 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ไม่มีการสอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ 

8. ร้อยละ 20 ผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้า
สู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

- จ านวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 10 ประเภท มี
ทั้งสิ้น 2,222 คน และได้มีการส่งเสริมสนับสนุน จ านวน 
2,172 คน คิดเป็นร้อยละ 97.75   
- จ านวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนัก
คณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ จ านวนทั้งสิ้น 1,699 
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คน และได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับนานาชาติ จ านวน 
1,639 คน คิดเป็นร้อยละ 76.46 คน 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
9. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีสมรรถนะ

ส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (3R8C) 

- จ านวนนักเรียนที่จบระดับชั้น ป.1 – ป.6 ทั้งหมด  
จ านวน 15,693 คน 
- นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.1 – ป.6 ผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จ านวน 15,693 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 

10. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

- คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) มากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 2 ด้าน และ
คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านมากกว่าคะแนนเฉลี่ยฯ 
ระดับประเทศ  
- ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
50.62 
- ความสามารถด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
51.89 

11. ร้อยละ 60 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

- ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย
ละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2562 และปี
การศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน จ านวน 0 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จากปีการศึกษา 2561 
- ผลการเปรียบเทียบจ านวนร้อยละของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อย
ละ 50 ขึ้นไป ระหว่างปีการการศึกษา 2562 และปี
การศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนจ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
จากปีการศึกษา 2561 

12. ร้อยละ 80 ผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ

- ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2,258 คน (ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการ
เสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 
ประเภท) จ านวน 2,258  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 851 คน (ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการเสริมทักษะ
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ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 ประเภท) 
จ านวน 851 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

13. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

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

14. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

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

1) ด้านน้ าหนกั จ านวน14,049 คน คิดเป็นร้อย
ละ  90.02 

2) ด้านส่วนสูง จ านวน14,086.คน คิดเป็นร้อย
ละ  90.26 

3) ด้านสมรรถภาพ
ทางกาย 

จ านวน15,240.คน คิดเป็นร้อย
ละ  97.65 

 4) ด้านสุขภาพจิต จ านวน15,393.คน คิดเป็นร้อย
ละ  98.64  

15. ร้อยละ 80 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรืออ านวยการการ
เรียนรู้ 

1. ครูผู้สอนในสังกัด ทั้งหมด จ านวน 1,090 คน  
(ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาตนเองในการ
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” จ านวน 
586 คน คิดเป็นร้อยละ 53.76  
3. ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ 
ในการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
จ านวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21  
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4. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
กิจกรรมที่ให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ จ านวน 580 คน  
คิดเป็นร้อยละ 53.21 
5. ครูผู้สอนที่สามารถเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” จ านวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 53.21 

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
16. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนใน

สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2556 ในเขตพ้ืนที่
บริการ จ านวน  3,010 คน ได้เข้าเรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3010 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 

17. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา และความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ ร้อยละ 100 

18. ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ 

 

19. ร้อยละ 100 ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 

20. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ
พัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท 
ด้านประเภทขนาด และพ้ืนที่ 

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

21. รอ้ยละ 80 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด  
- ปีงบประมาณ 2562  จ านวน  141 โรง  จัดการเรียน
การสอน 131 โรงเรียน จัดเรียนควบรวม 10 โรงเรียน 
- ปีงบประมาณ 2563 จ านวน  131 โรง  จัดการเรียน
การสอน 128 โรงเรียน จัดเรยีนควบรวม 3 โรงเรียน 
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- โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการทั้งหมด จ านวน 75  
โรงเรียน ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จ านวน 75 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
- มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV จ านวน 75 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100  
- โรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป จ านวน 64 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 85.33 

22. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
- สถานศึกษาที่มีการบริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
(ด าเนินงานตามกระบวนการแนะแนว ครบทั้ง 5 
บริการ) จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

23. ร้อยละ 100 สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 131 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 

24. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบาย
และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชนเช่น 
การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

25. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
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26. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่อง

การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

27. ร้อยละ 100 ร้อยละนักเรยีนเรยีนรู้จากแหล่ง
เรียนรู ้มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียนชุมชน เรยีนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
ฯลฯ 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง  
- สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

28. ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการเก็บข้อมูล
เปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออก
ไซต์ในการด าเนนิกิจกรรมประจ าวันใน
สถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon 
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper 
less 

หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานที่
ชัดเจน  

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความสมดุล 
29. ร้อยละ 100 สถานศึกษาได้รับการกระจาย

อ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
- สถานศึกษาทีส่ามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการกระจาย
อ านาจฯ ครบทั้ง 4 ด้านฯ จ านวน 131 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

30. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว
สูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน  
ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต าบล 

ร้อยละ 100 

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

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 น านวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร
และการจัดการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการตาม
ภาระงาน 4 ด้าน ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
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การศึกษาของสถานศึกษา 131 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

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

32. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ ร้อยละ 100
สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ได้คะแนน 96.35 ระดับ AA 

33. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ ร้อยละ 100 
สถานศึกษา ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : 
ITA)  ได้คะแนน 96.35 ระดับ AA 

34. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ในสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานศึกษาใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ใน
การวางแผนการจัดการศึกษา จ านวน 131 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 (สถานศึกษาท่ีใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศของ สพฐ. อย่างน้อย 1 ระบบ นับเป็น 1 
แห่ง) 

ชื่อระบบข้อมูล
สารสนเทศของ สพฐ. 

สถานศึกษาท่ีใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 

การน าไปใช้ในการจัด
การศึกษา 

จ านวน ร้อยละ 

DMC 131 131 
น าข้อมูลไปใช้ในการ

บรหิารจัดการโรงเรียน 
SGS    

School MIS 131 131 
จัดการด้านการกรอก

เอกสารการศึกษาข้อมูล 
(ปพ.) ต่าง ๆ 

EMIS 131 131 
น าไปใช้ประกอบพจิารณา

ขออัตราก าลงั 

CCT 131 131 
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รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [123] 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
35. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน

รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(Big Data Technology) 

ร้อยละ 100 

36. ร้อยละ 100 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัด
การศึกษา 

- สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 131 แห่ง 
-  สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 
ด้าน จ านวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

37. ร้อยละ 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง แผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

 
 

ส่วนที่ 2 ผลการรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกดั ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 61 62 63 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ       
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การ
ไปสู่เป้าหมาย 

3 4 5 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4 5 4 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

3 4 4 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 

4 5 5 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 4 2 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

2 5 2 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [124] 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 61 62 63 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดีมาก ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความ
กระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลง 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

3   2 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้
ด้วยรูปแบบ และวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสได้
เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการวิจัย 

2     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และน า
องค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้
กระบวนการวิจัย 

  5   

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2  ดีมาก ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร และการจัดการศึกษา 

      

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การกระจายอ านาจในการบริหารและ
การจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการ
ท างานขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกฎหมายที่ก าหนด 

2     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

2 4 3 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

4     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดีมาก ดีมาก   



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [125] 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 61 62 63 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 ดีมาก ดีเยี่ยม   
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ       
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการ
ของสถานศึกษา 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการ
ผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล 
และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

n/a     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2 5 4 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 

2     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2     

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว 
เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4 

 
 
 
 
 
 
  

  

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดี ดีเยี่ยม   



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [126] 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 61 62 63 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ       
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ 

n/a 4 5 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี 
และพัสดุ 

3     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบ 

2     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 3     
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2  ดี ดีมาก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 

3     

    ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับ
ปญัหาความต้องการจ าเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1 3 2 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดี ด ี   
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป       
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

4 4 3 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับ
นักเรียน 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 

3     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 2     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

2     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3     
สรุปตัวบ่งช่ี 4 ดีมาก ดีมาก   



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [127] 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 61 62 63 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

      

    ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศ การจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่
การปฏิบัติ 

1   3 

    การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

  3   

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 พอใช้ ด ี   
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 ดี ดีมาก   

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา       
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

      

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นที่กาศึกษาที่ผลงานที่แสดง
ความส าเร็จและเป็นแบบอย่าง 

  12   

    ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/
หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุ เป้าหมาย  
ประสบความส าเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม และสถานศึกษาจน
เกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

2   4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดี ดีมาก   
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

      

    ประเด็นย่อยที่ 1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 4 5   
    ประเด็นย่อยที่ 2 (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 3 5   
    สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

      

      ระดับการศึกษาปฐมวัย (ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 

    5 

      ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ติดตามและประเมินผลเฉพาะ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) 

    5 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม   



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [128] 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 61 62 63 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
คุณภาพตามหลักสูตร 

      

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National l Test : NT) 

4 5 5 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ัน
พ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 

      

      ประเด็นย่อยที่ 3.1 - ป.6 1     
      ประเด็นย่อยที่ 3.2 - ม.3 1     
      ประเด็นย่อยที่ 3.3 - ม.6 -     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 

      

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

      

      ประเด็นย่อยที่ 5.1 - ป.6 3     
      ประเด็นย่อยที่ 5.2 - ม.3 3     
      ประเด็นย่อยที่ 5.3 - ม.6 -     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

      

      ประเด็นย่อยที่ 6.1 - ป.6 4     
      ประเด็นย่อยที่ 6.2 - ม.3 n/a     
      ประเด็นย่อยที่ 6.3 - ม.6 -     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 ผลการประเมินสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดีมาก ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา       



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [129] 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 61 62 63 

ขั้นพื้นบานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน หรือมีความรู้
ทักษะพื้นบานในการประกอบอาชีพ 
     ประเด็นการพิจารณาที่ 1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึง
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

4     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 1     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของ
ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

      

      ประเด็นย่อยที่ 3.1 - ป.6 4     
      ประเด็นย่อยที่ 3.2 - ม.3 4     
      ประเด็นย่อยที่ 3.3 - ม.6 -     
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

      

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

2     

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบ
หลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ 

3     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4  ดี ดีเยี่ยม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มี
ผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  5   

    ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็น
ผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศท่ี 
ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนั้นๆ ให้การรับรองตาม
เกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือรางวัลเทียบเคียง และเป็น
รางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

1   4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 พอใช้ ดีเยี่ยม   



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [130] 
 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นการพิจารณา 61 62 63 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจใน
การบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

  5 5 

    ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นที่มีต่อ
การให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

4     

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม   
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ดีมาก ดีเยี่ยม   

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก ดีเยี่ยม   

 
  

  

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

 
  



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [131] 
 

2.2 ผลการด าเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

คะแนน 

ปี 2562  ปี 2563 

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

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.69 94.23 

6.คุณภาพการด าเนนิงาน 97.86 100 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.85 100 

8.การปรับปรุงการท างาน 97.86 100 

9.การเปิดเผยข้อมูล     

     9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 96.90 90.56 

     9.2 การบริหารงาน 96.90 90.56 

     9.3 การบริหารงานงบประมาณ 96.90 90.56 
     9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 96.90 90.56 

     9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 96.90 90.56 

10.การป้องกันการทุจริต     

     10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 79.91 100 

     10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 79.91 100 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 91.12 96.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [132] 
 

2.3 รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

 ปี 2563 
(อย่างไม่เป็น    
   ทางการ) 

คะแนน คะแนน คะแนน 

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

  
  

  

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

- 
  

  

   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

- 
  

  

   1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร -     

   1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล 

  
4.76010 

  

   1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 

  
4.92000 

  

   1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วย
ระบบ EMIS 

  
5.00000 

  

   2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  
  

5.00000 

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

- 
  

  

องค์ประกอบที่ 3 Area Base       

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base       

   4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5.0000     

   4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -     



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [133] 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

 ปี 2563 
(อย่างไม่เป็น    
   ทางการ) 

คะแนน คะแนน คะแนน 

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

- 

  

  

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

5.00000 
  

  

      4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ -     

      4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการ
ด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.16440 
  

  

      4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. -     

      4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

5.00000 
  

  

      4.2.12 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/การตรวจสอบทาง
การเงินและบัญชีของ สพท. 

-     

      4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

5.00000     

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

5.00000     

      4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4.00000     

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base       
   5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ -     

   5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ -     



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [134] 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

 ปี 2563 
(อย่างไม่เป็น    
   ทางการ) 

คะแนน คะแนน คะแนน 

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
4.5100

0 
  

   6.1 การลดพลังงาน   5.00000   

   6.4 การก ากับดูแลการทุจริต   4.00000   

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

  5.00000   

   6.6 ระบบการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานของ
องค์การ 

  5.00000   

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

      

   1. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 

    1.98000 

   2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่ในศตวรรษที่ 21 

    5.00000 

   4. ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิง
จากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 

      

      4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล 

    1.00000 

      4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายคนด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program) 

    1.00000 

   5. การลดพลังงาน       
      5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า     5.00000 
      5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง     5.00000 
   6. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ       
      6.1 การประเมินหลักฐาน 10 ประเด็น (รายงานในรอบ 6 เดือน)     5.00000 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [135] 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

 ปี 2563 
(อย่างไม่เป็น    
   ทางการ) 

คะแนน คะแนน คะแนน 

      6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ (รายงานทุกเดือนกุมภาพันธ์ - 
กันยายน 2563 

    รอผล 

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

      2) มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดู
ข้อมลูได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ 

    5.00000 

      3) มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนหรือผู้ได้รับบริการ 

    5.00000 

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

      10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากับโรงเรียนเพ่ือการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน 

    5.00000 

      10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)     4.00000 
   11. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ       
      11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     3.30000 

      11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ใช้ข้อมูลส่วนกลาง 

    1.00000 

      11.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    0.00000 

      11.4 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต     5.00000 

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

      

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

    0.00000 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [136] 
 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ 

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

4 5 
 

ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4 
  

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

 
100 

 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที ่10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5 

 

จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
4 

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

  
100 

ร้อยละของสถานศึกษาน า "ศาสตร์พระราชา" มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

4 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน/นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2.88 4.11 
 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 4 
  

ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  

5 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [137] 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ 

61 62 63 
ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4 
  

ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
รายบุคคล (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

 
100 

 

ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

2 
  

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ร้อยละผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2 

 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 

 
100 

 

ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 3 
  

ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 4 
  

ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
   

     - ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
 

5 
 

     - ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 

4 
 

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 

4 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา    
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 1 
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 3 3 
ร้อยละสถานศึกษาที่สอบนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

4 
  

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น 
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

  
ไม่

ประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ค่าเป้าหมายร้อยละ 80  

100 
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61 62 63 
ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 

 
100 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่
จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ค่าเป้าหมายร้อยละ 
80 

 
100 

 

ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  

5 
 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด  

4 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

100 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

100 
 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะ STEM ศึกษา ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80  

100 
 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามกระยวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS : 
Independent Study) ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

100 
 

ร้อยละของผู้เรียนมี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 60  

89.71 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย ค่าเป้าหมายลดลง 
 

ลดลง 
6.12%  

ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่า
เป้าหมายร้อยละ 80 

 
100 

 

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

3 5 
 

จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามาตรฐานวิชาชีพ 
   

     - ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครุตามความต้องการของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 

1 
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     - ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) 

4 
  

ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ    
     - ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (HRMS) 

4 
  

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5 
 

ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 80  

8.7 
 

ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3R8C)   

4 

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

   

ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

  
5 

ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ   

5 

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

53.21 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ/นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4 4.86 
 

ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
เพ่ิมข้ึน    
     - ระดับประถมศึกษา 4 4 

 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 5 

 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - 5 

 
ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้น
พ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

4 
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ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 

   
     - ระดับประถมศึกษา 

 
5 

 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
5 

 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่ก าหนด 

   
     - ระดับปฐมวัย 

 
5 

 
     - ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
5 

 
ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่า
เป้าหมายร้อยละ 100 

 
100 

 

ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
  

5 
สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5 

สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ   

5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

4 
  

ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรมจริยธรรมและ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น 

4 
  

สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชนเช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

  
5 

สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน เพ่ือลด
ปริมาณขยะ และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณ
คาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

   

สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ
มาใช้ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง    
นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/นโยบายที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

2.5 
  

อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 1 
  

ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4 
  

ตัวชี้วัดเพ่ิม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการ
ที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1 
  

สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 100   

100 

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

  
5 

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

   

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง แผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

1 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

5 
 

ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5 
 

โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   

     - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 

5 
 

     - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

5 
 

มีรูปแบบและแนววางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ ค่า
เป้าหมายมีรูปแบบ  

มี
รูปแบบ  

จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง ค่าเป้าหมายลดลง 
 

ไม่
ลดลง  

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายร้อยละ 100  

100 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงาน หน้า [142] 
 

ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ประจ าปีงบประมาณ 

61 62 63 
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.05 4.79 4.28 

หมายเหตุ    
1. ตัวชี้วัดที่ไม่มีคะแนน สพฐ. ไม่มีการติดตามในปีนั้น    
2. ผลปี 2563 เป็นผลคะแนนการประเมินตนเองของ สพป. ซึ่งอยู่ระหว่าง 
สพฐ. ประมวลผล 

   

3. คะแนน 1-5 เป็นการติดตามและประเมินผลระดับคุณภาพ    
4. ค่าคะแนนร้อยละเป็นการติดตามและประเมินเทียบค่าเป้าหมายที่ก าหนด    
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ส่วนที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

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

 

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

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) 
2. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) 
 
การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

3. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2 การส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional 
Learning Community : PLC)  ระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) 

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

 

ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
มีผลการดเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ค่าคะแนน 96.35 ระดับ AA  มีผลการ

ด าเนินงานที่สูงขึ้นกว่าปี 2562  อยู่ล าดับที่  41 ของประเทศ 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้เป็นจุดเน้นสถานศึกษาเพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานตามนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
2. จัดท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น   
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเทศแบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง 
4. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับปฏิบัติหน้าที่ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ

บริการจัดการข้อมูล  และออกแบบ วางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน  
6. ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ารายงานสารสนเทศให้เชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับเพ่ือใช้ในการ

ตัดสินใจและบริหารจัดการ 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษามีการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
8. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพเครือข่าย เช่น เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน เครือข่ายครู 

เครือจ่ายผู้บริหาร และเครือข่ายสาระการเรียนรู้ 
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คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 
1 นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2 นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
3 นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
4 นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
5 นายวิทยา  เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
  

คณะท างาน 
1 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

หัวหน้าคณะท างาน 
2 นางทอกาญจน์  กลิ่นจันทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

คณะท างาน 
3 นายพิน  สงค์ประเสริฐ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

คณะท างาน 
4 นายวลี  มีภู ่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คณะท างาน 
5 นายมนตรี  ช่วยพยุง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างาน 
6 นางไมตรี  ส าราญรื่น ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะท างาน 
7 นางอารีย์  ค ามาตร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิจัดการศึกษา คณะท างาน 
8 นางรัศมี  สุวาชาติ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
9 นางทัศนา  จันทร์ลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล  

เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 

คณะท างาน 
10 นายพิเชฐ  เสน่ห ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี คณะท างาน 
11 นายดนุสรณ์  เมฆประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
12 นายจิรครินทร ์ บุญสิงห ์ เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด คณะท างาน 
13 นางสาวกชนิภา  เกษมสขุ เจ้าพนักงานธุรการ คณะท างานและเลขานุการ 
14 นางสาวสุดารัตน์  อ่อนวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

รวบรวม/เรียบเรียง/จัดท ารูปเล่ม 
1 นางสาวกชนิภา  เกษมสขุ เจ้าพนักงานธุรการ 
2 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ 




