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สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งทั�วถึงและมีคุณภาพ 

ทรัพยากรบุคคลอนัจะเป็นกาํลงัสําคญัใน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

การดํา เนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบติัในรูปของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ปฏิบติัการในระดับเขตพื�นที�

การศึกษา ศูนยป์ระถมอาํเภอ กลุ่มโรงเรียน

ในทศวรรษที�สอง 

เพื�อให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและสาธารณชนทั�วไป ไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานและสะทอ้นถึง

ความพยายามและความสําเร็จในการปฏิบติังานอย่างจริงจงั สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 จึงไดจ้ดัทาํรายงานผลการจดัการศึกษาประจาํปี 

จะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนผูส้นใจนาํไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจดัการศึกษา

ต่อไป 
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สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีภารกิจในการจดัส่งเสริมและ

สนบัสนุนการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งทั�วถึงและมีคุณภาพ ซึ� งนบัวา่เป็นภารกิจที�สําคญัในการพฒันา

อนัจะเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาประเทศต่อไปและในปีงบประมาณ 

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดําเนินการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                           

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบติัในรูปของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ปฏิบติัการในระดับเขตพื�นที�

ศูนยป์ระถมอาํเภอ กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษาใหเ้กิดคุณภาพตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา

เพื�อให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและสาธารณชนทั�วไป ไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานและสะทอ้นถึง

ความพยายามและความสําเร็จในการปฏิบติังานอย่างจริงจงั สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

จึงไดจ้ดัทาํรายงานผลการจดัการศึกษาประจาํปี 2555 หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่รายงานฉบบันี�             

จะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนผูส้นใจนาํไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจดัการศึกษา

 สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

   

ในการจดัส่งเสริมและ

นบัวา่เป็นภารกิจที�สําคญัในการพฒันา

และในปีงบประมาณ 2555 สํานกังาน                 

จัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา                           

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบติัในรูปของกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ปฏิบติัการในระดับเขตพื�นที�

ใหเ้กิดคุณภาพตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา

เพื�อให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและสาธารณชนทั�วไป ไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานและสะทอ้นถึง

ความพยายามและความสําเร็จในการปฏิบติังานอย่างจริงจงั สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

หวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่รายงานฉบบันี�             

จะเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนผูส้นใจนาํไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจดัการศึกษา

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 



 

          หนา้ 

บทที�  1 สภาพทั�วไปและข้อมูลพื�นฐาน 

ที�ตั�งเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1           1 

ขอ้มูลพื�นฐานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา           2 

ขอ้มูลผลสัมฤทธิ, ทางการเรียน              5 

ขอ้มูลดา้นงบประมาณ               7 

บทที�  2  ทศิทางการพฒันาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 

วสิัยทศัน์ (Vision)           8 

พนัธกิจ (Mission)                     8 

เป้าประสงค ์ (Goals)                     8 

กลยทุธ์  (Strategy)                    9 

เป้าหมายการดาํเนินงานของสถานศึกษา  ประจาํปีการศึกษา  2555             10 

กรอบมาตรการ/แนวทางการดาํเนินงานตามนโยบาย ประจาํปีงบประมาณ 2555           12 

โครงการตามแผนปฏิบติัการ  ประจาํปีงบประมาณ  2555              46 

บทที�  3  ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2555      

กลยทุธ์ที�  1 สร้างโอกาสทางการศึกษาอยา่งหลากหลายและทั�วถึง           55 

กลยทุธ์ที� 2 พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัเตรียมพร้อม          58 
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์ที� 3 พฒันาครูและบุคลกรทางการศึกษาทั�งระบบ             77 
กลยทุธ์ที� 4 พฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน               82 
กลยทุธ์ที� 5 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจดัการศึกษาเพื�อการมีงานทาํ           85 
กลยทุธ์ที� 6  พฒันาระบบบริหารจดัการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน          86 

บทที�  4  สรุปผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ               89 
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1. ที�ตั�งเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

เพชรบูรณ์  มีเขตการปกครองซึ� งมีเขตบริการการศึกษา 

อาํเภอวงัโป่ง  มีเนื�อที�ประมาณ 3,

มีตาํบล  31 ตาํบล  มีองค ์การบริหารส่วนตาํบล

สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

หล่มสัก  ตาํบลสะเดียง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  รหสัไปรษณีย ์ 

มีอาณาเขตดงันี�  
ทิศเหนือ ติดต่ออาํเภอหล่มสักและอาํเภอเขาคอ้

เขตพื�นที�รับผดิชอบของ  สพป
ทิศใต ้  ติดต่ออาํเภอหนองไผ่

เขตพื�นที�รับผดิชอบของ  สพป
ทิศตะวนัออก  

เขตพื�นที�รับผดิชอบของ  สพป
ทิศตะวนัตก ติดต่ออาํเภอเนินมะปราง

จงัหวดัพิจิตร 
 เขตพื�นที�รับผดิชอบของ 

สพป
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ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นเขตการศึกษาที�ตั�งอยู่ในจงัหวดั

มีเขตการปกครองซึ� งมีเขตบริการการศึกษา 3 อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอชนแดน 

,961 ตารางกิโลเมตรมีประชากร  275,672  ค น   มีหมู่

การบริหารส่วนตาํบล   29 แห่ ง  มีเทศบาลตาํบล   8  แห่ ง  และเทศบาลเมือง  

สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตั�งสํานกังาน เลขที� 69 หมู่ 

อาํเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  รหสัไปรษณีย ์ 67000   

ติดต่ออาํเภอหล่มสักและอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์
เขตพื�นที�รับผดิชอบของ  สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 
ติดต่ออาํเภอหนองไผ ่ อาํเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์
เขตพื�นที�รับผดิชอบของ  สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 
ติดต่ออาํเภอคอนสาร  อาํเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ
เขตพื�นที�รับผดิชอบของ  สพป.ชยัภูมิ เขต 1 , 2 
ติดต่ออาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  อาํเภอบางมูลนาก
จงัหวดัพิจิตร    และอาํเภอหนองบวั   จงัหวดันครสวรรค์
เขตพื�นที�รับผดิชอบของ สพป.นครสวรรค ์เขต 3  
สพป.พิษณุโลก เขต 2   และ สพป.พิจิตร เขต 2 

������ !���"��	�#�������$���%��������  2555                       1 

เป็นเขตการศึกษาที�ตั�งอยู่ในจงัหวดั

อาํเภอ คือ อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอชนแดน 

มีหมู่ บา้น  409 หมู่บา้น   

ง  และเทศบาลเมือง  1 แห่ง 

หมู่ 11  ถนนสระบุรี- 

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

อาํเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์   

ดชยัภูมิ  

อาํเภอบางมูลนาก   
จงัหวดันครสวรรค ์   
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 2.  ข้อมูลพื�นฐานของสถานศึกษา

2.1  ขอ้มูลผูบ้ริหารสถานศึกษา

 
2.2  ขอ้มูลครูผูส้อน 
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ข้อมูลพื�นฐานของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอ้มูลผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขอ้มูล ณ  วนัที�  

ขอ้มูล ณ  วนัที�  

40

20

2
0

อาํเภอ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน

เมืองเพชรบูรณ์
ชนแดน

วงัโป่ง

375

195

214

137

0

อาํเภอ

������ !���"��	�#�������$���%��������  2555                       2 

 
ขอ้มูล ณ  วนัที�  10  มิถุนายน  2555 

 
ขอ้มูล ณ  วนัที�  10  มิถุนายน  2555 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน

ครู

ครูเอกชน
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2.3  ขอ้มูลจาํนวนนกัเรียน 

 
2.4  ขอ้มูลสถานศึกษา 
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ขอ้มูล ณ  วนัที�  

ขอ้มูล ณ  วนัที�  

13,184 

6,146 

3,090 

5,862 

3,617 

-

อาํเภอ

เมืองเพชรบูรณ์
ชนแดน

วงัโป่ง

50

217

4

0

อาํเภอ
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ขอ้มูล ณ  วนัที�  10  มิถุนายน  2555 

 
ขอ้มูล ณ  วนัที�  10  มิถุนายน  2555 

นกัเรียน

นกัเรียนเอกชน

ร.ร.

ร.ร.เอกชน
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2.5 ขอ้มูลบุคลากรในสาํนกังาน

 

2.6 ขอ้มูลหมายเลขโทรศพัทเ์พื�อติดต่อกลุ่มและหน่วยในเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
   

กลุ่ม / หน่วย/ศูนย์

กลุ่มอาํนวยการ  

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  

หน่วยตรวจสอบภายใน  

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส่วนช่วยอาํนวยการ  
ศูนย์บริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service Center) 

 

 

ลูกจา้งประจาํ

ลูกจา้งชั�วคราว
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ขอ้มูลบุคลากรในสาํนกังาน  (จาํนวนคน) 

ขอ้มูล ณ  วนัที�  

หมายเลขโทรศพัทเ์พื�อติดต่อกลุ่มและหน่วยในเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

ศูนย์ โทรศัพท์

สายตรง 
โทรสาร

  

056-741238  

056-737085 056-737085

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  056-737276  

  

  

  

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   056-7370875

056-737079 056-737075

One Stop Service Center)   056-737081

ผอ.สพป., 1 รอง ผอ.สพป., 7

ศึกษานิเทศก,์ 17

ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ส่วน

บุคลากร 38 ค (2), 41

ลูกจา้งประจาํ, 8

ลูกจา้งชั�วคราว, 6
ยาม, 2

������ !���"��	�#�������$���%��������  2555                       4 

 
ขอ้มูล ณ  วนัที�  10  มิถุนายน  2555 

หมายเลขโทรศพัทเ์พื�อติดต่อกลุ่มและหน่วยในเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

โทรสาร ต่อภายใน 

16 

23,24 

737085 25,27 

21 

29,30 

20 

19 

7370875 18 

737075 14 
737081 12 

ส่วน, 9
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ร้อยละ 

3.ข้อมูลผลสัมฤทธิNทางการเรียน 
3.1  ผลการสอบ NT 

ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียน
2554    

 

ชั�น 
 

สาระ
การเรียนรู้

ป.3(NT) ภาษาไทย  

 คณิตศาสตร์  

 วทิยาศาสตร์  

 การอ่าน 

 การเขียน 

 การคิดคาํนวณ 

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิNทางการเรียน ปีการศึกษา 

จากแผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิE ทางการเรียน 

ปีการศึกษา  2554 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 

คาํนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการอ่าน  ตามลาํดบั  และผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้ลดลง ไดแ้ก่ 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  การเขียนและกลุ่ม

 

5.92

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10
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ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียน เพื�อประกนัคุณภาพผูเ้รียน  ปีการศึกษา 255

 

สาระ 
การเรียนรู้ 

 

ปีการศึกษา 2553 
 

ปีการศึกษา 

46.93 52.59 
46.12 44.27 
42.66 35.87 
85.30 86.41 
64.34 62.70 

 59.38 69.47 

ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิNทางการเรียน ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา  

สดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิE ทางการเรียน (NT) ปีการศึกษา 

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3  พบวา่ ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้เพิ�มขึ�น ไดแ้ก่  การคิด

คาํนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการอ่าน  ตามลาํดบั  และผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้ลดลง ไดแ้ก่ 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์  การเขียนและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ตามลาํดบั  

-1.30

-6.63

2.01

-

������ !���"��	�#�������$���%��������  2555                       5 

2553 และปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2554 
 

เพิ�มลด 

5.92 

 -1.30 

 -6.63 

 2.01 

 -1.60 

 8.41 

และปีการศึกษา  2554 

 

ปีการศึกษา 2553  และ 

พบวา่ ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้เพิ�มขึ�น ไดแ้ก่  การคิด

คาํนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการอ่าน  ตามลาํดบั  และผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้ลดลง ไดแ้ก่ 

-1.60

8.41

สาระการเรียนรู้
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3.2  ผลการสอบ O-NET 
แสดงผลการทดสอบนกัเรียนระดบัชาติขั�นพื�นฐาน 

สาระ 
การเรียนรู้ 

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 

ปีการศึกษา 2553 
ภาษาไทย  27.52 
คณิตศาสตร์  29.78 
วทิยาศาสตร์  36.10 
ภาษาองักฤษ  15.85 
สังคมศึกษา  42.82 
การงานพื�นฐานฯ 48.83 
ศิลปศึกษา 37.43 
สุขศึกษา 49.58 
 

แผนภูมิ   แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิE ทางการเรียน 

และระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที�  

จากแผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิE ทางการเรียน 

การศึกษา  2554 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 

การเรียนรู้ภาษาองักฤษ  กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม กลุ่มสาระ
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ทดสอบนกัเรียนระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 
ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 

ปีการศึกษา 2554  เพิ�ม/ลด ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 

44.65 17.13 39.96 
45.90 16.13 23.78 
34.74 -1.36 27.15 
34.76 18.91 14.53 
47.49 4.67 38.54 
47.44    -1.39                     41.51 
42.07     4.64 23.70 
53.69     4.11 69.25 

แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิE ทางการเรียน O-NET  ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 

และระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที�  3 

แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิE ทางการเรียน (O-Net) ปีการศึกษา 

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6  พบวา่ ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้เพิ�มขึ�น ไดแ้ก่   กลุ่มสาระ

ภาษาองักฤษ  กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม กลุ่มสาระ

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 
ปีการศึกษา 

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 
ปีการศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 
การศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 
การศึกษา 

������ !���"��	�#�������$���%��������  2555                       6 

และปีการศึกษา 2554 
ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 3 

ปีการศึกษา 2554 เพิ�ม/ลด 

46.46 6.50 
31.42 7.63 
31.45 4.30 
31.00 16.47 
40.50 1.96 
45.35 3.84 
42.15 14.85 
49.96 -19.29 

ศึกษาปีที� 6  

 
ปีการศึกษา 2553  และปี

พบวา่ ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้เพิ�มขึ�น ไดแ้ก่   กลุ่มสาระ

ภาษาองักฤษ  กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม กลุ่มสาระ

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 
ปีการศึกษา 2553

ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 
ปีการศึกษา 2554 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 3 ปี
การศึกษา 2553

ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 3 ปี
การศึกษา 2554 
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การเรียนรู้สุขศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ  ตามลาํดบัและผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้ลดลง ไดแ้ก่ กลุ่ม

สาระวทิยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

พบว่า ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้เพิ�มขึ�น ได้แก่   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ศิลปะ คณิตศาสตร์  

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ตามลาํดบั และผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้

ลดลง ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก

4.ข้อมูลด้านงบประมาณ 

ตาราง ที� 8 แสดงจาํนวนรายการงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรในการบริหารจดัการโดย สาํนกังานเขต
พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

รายการงบประมาณที�ได้รับจัดสรร

เงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

งบดําเนินงาน 

งบเงินอดุหนุน 

งบรายจ่ายอื�น 

งบลงทุน 

รวม 

0.47%

5.87

0.00%

แผนภูมแิสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 
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การเรียนรู้สุขศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ  ตามลาํดบัและผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้ลดลง ไดแ้ก่ กลุ่ม

และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีตามลาํดบั  และในระดบัชั�น

พบว่า ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้เพิ�มขึ�น ได้แก่   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ศิลปะ คณิตศาสตร์  

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ตามลาํดบั และผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้

ลดลง ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

แสดงจาํนวนรายการงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรในการบริหารจดัการโดย สาํนกังานเขต
พื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2555 

รายการงบประมาณที�ได้รับจัดสรร                             จํานวนเงิน 
(บาท) 

761,259,013.87 

3,863,200.00 

48,103,392.86 

37,483.00 

- 

6,353,835.80 

819,616,925.53 

92.88%

87%

0.00%

0.78%

แผนภูมแิสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

เงินเดือนและคา่จา้งประจาํ

คา่ตอบแทนพนกังานราชการ

งบดาํเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอื�น

งบลงทุน

(

(0.78
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การเรียนรู้สุขศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ  ตามลาํดบัและผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้ลดลง ไดแ้ก่ กลุ่ม

ะดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3   

พบว่า ผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้เพิ�มขึ�น ได้แก่   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  ศิลปะ คณิตศาสตร์  

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ตามลาํดบั และผลสัมฤทธิE ทางการเรียนรู้

แสดงจาํนวนรายการงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรในการบริหารจดัการโดย สาํนกังานเขต

คิดเป็นร้อยละ 

92.88 

0.47 

5.87 

0.004 

- 

0.78 

100 

 

แผนภูมแิสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2555

เงินเดือนและคา่จา้งประจาํ

คา่ตอบแทนพนกังานราชการ

(92.88%) 

(0.47%) 

(5.87%) 

(0.00%) 

(0.00%) 

8%) 
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สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐานให้ประชากรวยัเรียนอย่างทั�วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน  การบริหารจดัการศึกษาโดยยึดพื�นที�เป็นฐาน

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต
ในการพฒันาการศึกษาตามเป้าหมาย  กรอบแนวทาง  นโยบายการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
เพื�อสนองตอบวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั�นพื�นฐานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

วสัิยทัศน์(Vision) 
“สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

ใหโ้รงเรียนทุกแห่งร่วมมือกนับริหารจดัการ 

พนัธกจิ (Mission) 
1.  เพิ�มโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั�วถึง
2.  ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาและพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน
3.  พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล และหลกัการบริหารจดัการศึกษา

โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.  ส่งเสริมการวิจยั ถ่ายทอดองคค์วามรู้และการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อเพิ�มศกัยภาพและการมีงานทาํ

เป้าประสงค์(Goals) 

1.  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งทั�วถึงและเพิ�มโอกาส
ใหใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน 

2.  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

เหมาะสมกบัหลกัการบริหารจดัการศึกษาโดยยดึการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วม
4.  เขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีความเขม้แขง็  เป็นกลไกในการขบัเคลื�อน

การศึกษาขั�นพื�นฐานใหมี้ความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
5.  ผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดองคค์วามรู้ใหมใ่นการเพิ�มศกัยภาพการเรียนรู้

ทกัษะอาชีพเพื�อการมีงานทาํและการปฏิบติังานอยา่
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สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 มีภารกิจในการจดัและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐานให้ประชากรวยัเรียนอย่างทั�วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

การบริหารจดัการศึกษาโดยยึดพื�นที�เป็นฐาน  ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2555 

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 จึงได้กาํหนดกรอบทิศทาง
ในการพฒันาการศึกษาตามเป้าหมาย  กรอบแนวทาง  นโยบายการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ

จ เป้าประสงค์ และเป้าหมายตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
. 2555  ดงัต่อไปนี�  

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นองค์กรในการขบัเคลื�อน
ใหโ้รงเรียนทุกแห่งร่วมมือกนับริหารจดัการ และพฒันาขีดความสามารถของนกัเรียนทุกคนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ

เพิ�มโอกาสทางการศึกษาอยา่งทั�วถึง 
ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาและพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน
พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล และหลกัการบริหารจดัการศึกษา
โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมการวิจยั ถ่ายทอดองคค์วามรู้และการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อเพิ�มศกัยภาพและการมีงานทาํ

ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งทั�วถึงและเพิ�มโอกาส
ใหใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน ไดรั้บการศึกษาตามศกัยภาพ 
ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
เหมาะสมกบัหลกัการบริหารจดัการศึกษาโดยยดึการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วม

นที�การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีความเขม้แขง็  เป็นกลไกในการขบัเคลื�อน
การศึกษาขั�นพื�นฐานใหมี้ความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดองคค์วามรู้ใหมใ่นการเพิ�มศกัยภาพการเรียนรู้
ทกัษะอาชีพเพื�อการมีงานทาํและการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ
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มีภารกิจในการจดัและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐานให้ประชากรวยัเรียนอย่างทั�วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

จึงได้กาํหนดกรอบทิศทาง 
ในการพฒันาการศึกษาตามเป้าหมาย  กรอบแนวทาง  นโยบายการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ

จ เป้าประสงค์ และเป้าหมายตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

เป็นองค์กรในการขบัเคลื�อน 
และพฒันาขีดความสามารถของนกัเรียนทุกคนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ” 

ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาและพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 
พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล และหลกัการบริหารจดัการศึกษา 

ส่งเสริมการวิจยั ถ่ายทอดองคค์วามรู้และการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อเพิ�มศกัยภาพและการมีงานทาํ 

ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งทั�วถึงและเพิ�มโอกาส

ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
เหมาะสมกบัหลกัการบริหารจดัการศึกษาโดยยดึการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วม 

นที�การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีความเขม้แขง็  เป็นกลไกในการขบัเคลื�อน

ผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดองคค์วามรู้ใหมใ่นการเพิ�มศกัยภาพการเรียนรู้
งมีประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์ (Strategy) 

กลยทุธ์ที� 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาอยา่งหลากหลายและทั�วถึง
กลยทุธ์ที� 2 พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัเตรียมพร้อม

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน
กลยทุธ์ที� 3 พฒันาครูและบุคลกรทางการศึกษาทั�งระบบ
กลยทุธ์ที� 4 พฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน
กลยทุธ์ที� 5 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจดัการศึกษาเพื�อการมีงานทาํ
กลยทุธ์ที� 6  พฒันาระบบบริหารจดัการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน

จุดเน้น 

1. ผลสัมฤทธิB ทางการเรียน 
2. นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 
3. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที�เนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา

อยา่งทั�วถึง การศึกษาต่อและประกอบอาชีพลดอตัราการออกกลางคนั  
4. ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลใหเ้ป็

สถานศึกษาพอเพียงครบทุกแห่ง
5. การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื�อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในที�เขม้แข็งและโรงเรียนที�เขา้รับ

การประเมินผา่นการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก
7. สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาผา่นการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสาํนกังานเขต

พื�นที�การศึกษา
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สร้างโอกาสทางการศึกษาอยา่งหลากหลายและทั�วถึง 
พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัเตรียมพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
พฒันาครูและบุคลกรทางการศึกษาทั�งระบบ 
พฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
สร้างเครือขา่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจดัการศึกษาเพื�อการมีงานทาํ
พฒันาระบบบริหารจดัการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน

ผลสัมฤทธิB ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกัเพิ�มขึ�นอยา่งนอ้ยร้อยละ 
นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได ้
สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที�เนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทั�วถึง การศึกษาต่อและประกอบอาชีพลดอตัราการออกกลางคนั  
ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลใหเ้ป็
สถานศึกษาพอเพียงครบทุกแห่ง 
การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื�อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในที�เขม้แข็งและโรงเรียนที�เขา้รับ
การประเมินผา่นการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาผา่นการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสาํนกังานเขต
พื�นที�การศึกษา 
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พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัเตรียมพร้อม 

สร้างเครือขา่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจดัการศึกษาเพื�อการมีงานทาํ 
พฒันาระบบบริหารจดัการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

กลุ่มสาระวชิาหลกัเพิ�มขึ�นอยา่งนอ้ยร้อยละ 4 

สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที�เนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทั�วถึง การศึกษาต่อและประกอบอาชีพลดอตัราการออกกลางคนั   
ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลใหเ้ป็น

การพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเพื�อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในที�เขม้แข็งและโรงเรียนที�เขา้รับ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาผา่นการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสาํนกังานเขต
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เป้าหมายการดําเนินงานของสถานศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบู
สถานศึกษาในสังกัด  ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในปีการศึกษา 
โดยไดมี้การบนัทึกขอ้ตกลง (MOU)  
เขต 1  กบัผูอ้าํนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกดั เพื�อให้การขบัเคลื�อนการดาํเนินงานมีความกา้วหนา้และพฒันา
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความชดัเจน  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
เป้าหมายการดาํเนินงานของสถานศึกษาในสงักดั ประจาํปีงบประมาณ พ

1. ด้านการประกนัโอกาสทางการศึกษา

1.1. ประชากรวยัเรียนอาย ุ
1.2. เด็กภาคบงัคบัในเขตบริการไดเ้ขา้เรียน
1.3. นกัเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบัในระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนด
1.4. นกัเรียนที�จบการศึกษาภาคบงัคบัเขา้ศึกษาต่อในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

2. ด้านการประกนัคุณภาพทางการศึกษา
2.1. ผลสัมฤทธิB ทางการเรียน

เพิ<มขึ=นร้อยละ 

2.2. นกัเรียนชั�น ป
2.3. นกัเรียนชั�น ป
2.4. นกัเรียนชั�น ป

ของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
3. ด้านการประกนัประสิทธิภาพทางการศึกษา

3.1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา
อยา่งนอ้ย 

3.2. ครูผูส้อน
อยา่งนอ้ย 

3.3. สถานศึกษา
ระดบัคุณภาพดีขึ�

3.4. สถานศึกษา
ไมน่อ้ยกวา่ 
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เป้าหมายการดําเนินงานของสถานศึกษา  ประจาํปีการศึกษา 2555 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด  ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในปีการศึกษา 

(MOU)  ระหวา่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
กบัผูอ้าํนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกดั เพื�อให้การขบัเคลื�อนการดาํเนินงานมีความกา้วหนา้และพฒันา

อย่างเป็นรูปธรรมและมีความชดัเจน  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
เป้าหมายการดาํเนินงานของสถานศึกษาในสงักดั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดงัต่อไปนี�

ด้านการประกนัโอกาสทางการศึกษา 

ประชากรวยัเรียนอาย ุ4-5 ปี ในเขตบริการไดเ้ขา้เรียนระดบัก่อนประถมศึกษา
เด็กภาคบงัคบัในเขตบริการไดเ้ขา้เรียนครบทุกคน 
นกัเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบัในระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนด
นกัเรียนที�จบการศึกษาภาคบงัคบัเขา้ศึกษาต่อในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ด้านการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
ผลสัมฤทธิB ทางการเรียนทุกชั�น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัที�มีการประเมินผลระดบัชาติ 
เพิ<มขึ=นร้อยละ 5 
นกัเรียนชั�น ป.3 ทุกคน อ่านออก เขียนได ้และคิดคาํนวณได ้
นกัเรียนชั�น ป.6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดแกโ้จทยปั์ญหาเป็น
นกัเรียนชั�น ป.3 ป.6 และ ม.3  ทุกคน ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามมาตรฐาน 
ของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

ด้านการประกนัประสิทธิภาพทางการศึกษา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนผา่นเกณฑก์ารประเมินการพฒันาดว้ยระบบ 
อยา่งนอ้ย 1 หลกัสูตร 
ครูผูส้อนทุกคนผา่นเกณฑก์ารประเมินการพฒันาดว้ยระบบ UTQ Online 
อยา่งนอ้ย 1 หลกัสูตร 
สถานศึกษาทุกแห่งมีผลการดาํเนินงานตามกลยทุธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 

คุณภาพดีขึ�นไป 
สถานศึกษาทุกแห่งจดักิจกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
ไมน่อ้ยกวา่ 2 กิจกรรม 
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ไดก้าํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด  ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในปีการศึกษา 2555   

ระหวา่งผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
กบัผูอ้าํนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกดั เพื�อให้การขบัเคลื�อนการดาํเนินงานมีความกา้วหนา้และพฒันา

อย่างเป็นรูปธรรมและมีความชดัเจน  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงไดก้าํหนด
ดงัต่อไปนี�  

ปี ในเขตบริการไดเ้ขา้เรียนระดบัก่อนประถมศึกษาครบทุกคน 

นกัเรียนจบการศึกษาภาคบงัคบัในระยะเวลาที�หลกัสูตรกาํหนดทุกคน 
นกัเรียนที�จบการศึกษาภาคบงัคบัเขา้ศึกษาต่อในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ทุกชั�น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัที�มีการประเมินผลระดบัชาติ  

 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดแกโ้จทยปั์ญหาเป็น 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามมาตรฐาน ICT  
ของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินการพฒันาดว้ยระบบ UTQ Online  

UTQ Online  

เพชรบูรณ์ เขต 1   

จดักิจกรรมเพื�อเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
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4. ด้านการประกนัความปลอดภัย

4.1. สถานศึกษา
4.2. ไม่เกิดอุบติั
4.3. สถานศึกษา

กบับริบทพื�นที� 
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ด้านการประกนัความปลอดภัย 

สถานศึกษาทุกแห่งผา่นเกณฑก์ารประเมินหอ้งเรียนสีขาว ระดบัดีขึ�นไป
เกิดอุบติัภยัทั�งในสถานศึกษาและจากการจดักิจกรรมนอกสถานศึกษา

สถานศึกษาทุกแห่งจดัทาํแผนและซกัซอ้มกิจกรรมรับมือภยัพิบติัที�เหมาะสม
กบับริบทพื�นที�  
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หอ้งเรียนสีขาว ระดบัดีขึ�นไป 
นอกสถานศึกษา 

จดัทาํแผนและซกัซอ้มกิจกรรมรับมือภยัพิบติัที�เหมาะสม 
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กรอบมาตรการ/แนวทางการดําเนินงานตามนโยบาย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กลยุทธ์ที# 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลายและทั#วถึง 
เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผิดชอบ 

1. ประชากรวยัเรียน 
อาย ุ4-5 ปี ทุกคน 
ไดเ้ขา้เรียนระดบั 
ก่อนประถมศึกษา  

ร้อยละของประชากร
อาย ุ4-5 ปี ไดเ้ขา้เรียน
ระดบัก่อน
ประถมศึกษา 

ส่งเสริมใหเ้ด็กอาย ุ4-5 ปีเขา้เรียนระดบั 
ก่อนประถมศึกษา 

1. จดัทาํสาํมะโนประชากรวยัเรียนก่อน
ประถมศึกษา ในเขตบริการ 

2. ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ผลงาน เชิญชวน  
สร้างความตระหนกัใหแ้ก่ผูป้กครอง ชุมชน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 

2. ประชากรวยัเรียน
ไดร้ับการศึกษา 
ภาคบงัคบัทุกคน 

ร้อยละของประชากร
วยัเรียนไดร้ับ
การศึกษาภาคบงัคบั  

 
 

สพป. จดัทาํขอ้ตกลงกบัสถานศึกษาตามเป้าหมาย
การดาํเนินงานของสถานศึกษา  

1. ทบทวนเขตพื�นที8บริการของโรงเรียนในสังกดั 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

2. สาํรวจขอ้มลูและจดัทาํสาํมะโนประชากร 
วยัเรียน 

3. จดัสรรโอกาสใหน้กัเรียนทุกคนที8จบชั�น
ประถมศึกษาปีที8 6 เขา้เรียนต่อชั�นมธัยมศึกษา 
ปีที8 1 ทุกคน 

4. ประกาศ รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ใหชุ้มชน 
ผูป้กครองส่งบุตรหลานเขา้เรียน 

5. จดัทาํแผนการรับนกัเรียนทุกระดบัและรายงาน
ผลการรับนกัเรียน 

6. ประสานงานความร่วมมือกบัสถานศึกษานอก
สงักดั อปท. ผูน้าํชุมชน ในการเกณฑเ์ดก็เขา้เรียน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผิดชอบ 
7. กาํหนดใหม้ีอาสาสมคัรการศึกษาหมูบ่า้น  

(อกม.) ช่วยเหลือดูแลเดก็ในการเขา้เรียน 
8. ส่งเสริมการจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
9. ส่งเสริมใหเ้ด็กไร้สญัชาติ และเดก็พิการ 

ไดเ้ขา้เรียนในระบบ 
3. นกัเรียนจบการศึกษา

ภาคบงัคบัภายใน
ระยะเวลาที8หลกัสูตร
กาํหนดทุกคน 

ร้อยละของนกัเรียน 
ที8จบการศึกษา 
ภาคบงัคบัภายใน
ระยะเวลาที8กาํหนด 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัทาํขอ้ตกลงกบั
ครูผูส้อน/ครูประจาํชั�น 

2. สถานศึกษาตอ้งดาํเนินการตามระบบดูแล
นกัเรียนใหอ้ยูใ่นระดบัคุณภาพดีขึ�นไป 

1. กาํหนดใหม้ีอาสาสมคัรการศึกษาหมูบ่า้น  
(อกม.) เฝ้าระวงั สอดส่อง ช่วยเหลือ ดูแล 
เดก็ใหก้ลบัมาเรียน 

2. สถานศึกษาดาํเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 

4. นกัเรียนที8จบ
การศึกษาภาคบงัคบั
เขา้ศึกษาต่อในระดบั
การศึกษาขั�นพื�นฐาน
ร้อยละ 90 

ร้อยละของนกัเรียนที8
จบการศึกษาภาค
บงัคบั ไดเ้ขา้เรียนต่อ
ในระดบัการศึกษา 
ขั�นพื�นฐาน 

สถานศึกษา/สพป.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

1. รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์ แก่ผูป้กครอง ชุมชน 
ในการศึกษาต่อ 

2. การแนะแนวการศึกษาต่อใหแ้ก่นกัเรียน 
3. จดัทาํขอ้ตกลงกบัสถานศึกษาที8จดัการศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน เพื8อสร้างโอกาสการศึกษาต่อ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 

5. เดก็ออกกลางคนั และ
ผูท้ี8ใฝ่เรียน 

ร้อยละของเดก็ 
ออกกลางคนั 

 1. จดัทาํขอ้มลูเด็กออกกลางคนั  
2. ตั�งศูนยส์ร้างโอกาสทางการศึกษา 

เพื8อจดัการศึกษาใหก้บัเดก็ออกกลางคนั 
3. ส่งเสริมสนบัสนุนเด็กไร้สญัชาติและเดก็พิการ

ใหเ้ขา้เรียนในสถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 
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กลยุทธ์ที# 2 พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพทุกระดับ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 

1. ผลสัมฤทธิG  
ทางการเรียน  8  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
เพิ8มขึ�นร้อยละ 4 

ร้อยละคา่เฉลี8ย
ผลสัมฤทธิG  
ทางการเรียน  8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งมีแผนงาน/โครงการ
ยกระดบัผลสัมฤทธิG ทางการเรียน 

2. จดัทาํขอ้ตกลงระหวา่ง สพป.และสถานศึกษา 
3. จดัทาํขอ้ตกลงระหวา่ง ผอ.ร.ร.และครูผูส้อน 
4. จดัทาํขอ้ตกลงระหวา่ง ผอ.สพป.และ

ศึกษานิเทศก ์
 

ระดับ สพป. 

1. จดัทาํแผนงาน/โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิG
ทางการเรียน 

2. วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหา/ ความตอ้งการ
ของโรงเรียน 

3. วเิคราะห์มาตรฐาน/ตวัชี�วดัทุกกลุ่มสาระ 
ตามหลกัสูตร 2551  และสร้างแนวปฏิบตัิ
หรือนวตักรรมใหบ้รรลุตามตวัชี�วดันั�นๆ 

4. กาํหนดกิจกรรม   นวตักรรม โครงการเพื8อใช้
แกป้ัญหา ปรับปรุง  พฒันาโรงเรียนตามกลุ่ม 

5. จดัใหม้ีการประเมินคุณภาพผูเ้รียนเป็นระยะ 
6. จดัใหม้ีการสอบยอดปัญญาในภาคเรียนที8 2 

ทุกระดบัชั�น 
7. จดัใหม้ีการทดสอบ Las  ในชั�น ป.2 ,ป.5 และ 

ม.2 ในภาคเรียนที8 2 
8. เขตพื�นที8จดัทาํขอ้มูลการวเิคราะห์ผลสัมฤทธิG

ทางการเรียนแต่ละสาระเป็นรายโรงแลว้จดั
โรงเรียนเป็นกลุ่มตามผลการประเมิน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจดัการ
ศึกษา 
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เพื8อช่วยเหลือพฒันาปรับปรุง 
9. นิเทศ  กาํกบั  ติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือ

โรงเรียนที8ยงัมีผลการประเมินในกลุ่มตํ8า 
อยา่งเขม้ขน้และต่อเนื8อง 

ระดับสถานศึกษา 

1. โรงเรียนสาํรวจปัญหาอุปสรรคดา้น 
การบริหารจดัการและปัญหาของผูเ้รียน 
เป็นรายบุคคล 

2. โรงเรียนคดักรอง จาํแนกนกัเรียนตามระดบั
ผลสัมฤทธิG ทางการเรียนตามสภาพปัญหา 
การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเป็นรายบุคคล 

3. โรงเรียนนาํผลการวเิคราะห์มาตรฐาน/ตวัชี�วดั
สู่การปฏิบตัิและตรวจสอบผลสาํเร็จการสอน
ของตนเองทุกตวัชี�วดั 

4. สถานศึกษาจดักลุ่มผูเ้รียนตามผลการประเมิน
เป็นกลุ่มเก่ง กลาง  อ่อน  

5. สถานศึกษาจดัหาวธิีการ  นวตักรรม เสริม 
เด็กเก่ง   
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6. สถานศึกษาจดัสอนซ่อมเสริมหรือจดัหา
วธิีการ/นวตักรรมช่วยเหลือนกัเรียน 
ในกลุ่มอ่อน 

7. มีการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงและนาํ
ผลการประเมินมาพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

8. สถานศึกษาใหผู้เ้รียนไดส้อบดว้ยขอ้สอบ
อตันยัไม่ร้อยกวา่ร้อยละ 70  โดยเนน้ทกัษะ
การคิด 

2. นกัเรียนกลุ่มตํ8ากวา่
เกณฑ ์อ่าน เขียน และ
คิดคาํนวณลดลงอยา่ง
ต่อเนื8องร้อยละ 2 ต่อปี
การศึกษา 

ร้อยละนกัเรียน 
กลุ่มตํ8ากวา่เกณฑ ์
อ่านเขียนและ 
คิดคาํนวณลดลง 

1. ทุกโรงเรียนมีแผนพฒันาการอ่านการเขียน
และการคิดคาํนวณ 

2. ทุกโรงเรียนจดัทาํกรมธรรมป์ระกนัคุณภาพ
ในดา้นการอ่าน การเขียนและการคิดคาํนวณ 

 

การอ่าน การเขียน 
ระดบั สพป. 
1. จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศผูเ้รียนเป็น

รายบุคคล / รายโรง 
2. กาํหนดใหโ้รงเรียนมีแผนพฒันาการอ่านออก

เขียนได ้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันา 

การอ่านออก เขียนได ้
4. ใหโ้รงเรียนมีการนิเทศภายในอยา่งมีระบบ

ต่อเนื8อง   
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจดัการ
ศึกษา 
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5. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทาํวจิยัเพื8อพฒันา
นวตักรรมการสอนอ่านสอนเขียนเพื8อพฒันา
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 

6. มีการประเมินการอ่านการเขียนภาคเรียนละ 
 1  ครั� ง 

7. เขตพื�นที8จดักลุ่มโรงเรียน นกัเรียนในเรื8อง
การอ่านการเขียนเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มอ่าน
ออกเขียนได ้100%  ,กลุ่มตํ8ากวา่ 100% และ
กลุ่มตํ8ากวา่ 90% 

8. เขตพื�นที8สนบัสนุนวธิีการ สื8อ นวตักรรม 
เพื8อพฒันาการอ่านออกการเขียนไดต้าม 
กลุ่มที8แบง่ไว ้

9. เขตพื�นที8สร้างเครื8องมือประเมินการอ่าน 
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ระดับโรงเรียน 
1. จดัทาํขอ้มูลนกัเรียนในเรื8องการอ่าน 

การเขียนเป็นรายบุคคล 
2. จดัหาวธิีการ นวตักรรม ช่วยเหลือนกัเรียน

เป็นรายบุคคล 
3. วจิยัเพื8อพฒันานวตักรรมการสอนอ่านสอน

เขียนเพื8อพฒันาความรู้ความสามารถดา้น 
การอ่านการเขียน 

4. ใหผู้เ้รียนอ่านหนงัสืออยา่งนอ้ยปีละ 6  เรื8อง  
เขียนบนัทึกการอ่านอยา่งนอ้ยปีละ 10  เรื8อง 

5. ประเมินคุณภาพการอ่านการเขียนภาคเรียน
ละ 1  ครั� งรายงานเขตพื�นที8 

6. จดักิจกรรมและมุมส่งเสริมการอ่าน 
ทุกหอ้งเรียน 

7. จดัทาํแผนงาน โครงการนิเทศภายในในเรื8อง
การอ่านออกเขียนไดท้ี8ตอ้งดาํเนินการอยา่ง
ต่อเนื8อง 

8. ส่งเสริมการเขียนของนกัเรียนทุกระดบัชั�น 
9. นิเทศ กาํกบัติดตามช่วยเหลือโรงเรียนตามกลุ่ม 
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   การคิดคํานวณ 
1. จดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศผูเ้รียน 

เป็นรายบุคคล / รายโรงและสะทอ้นผล
ความสามารถการคิดคาํนวณของนกัเรียน 
ที8ต ํ8ากวา่เกณฑข์องโรงเรียนต่าง ๆ 

2. กาํหนดแนวทางการพฒันา โดยใชรู้ปแบบ
การสอนคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ คณิตคิดในใจ 
คิดเลขเร็ว ฝึกทุกเนื�อหาทุกชั�น (ป.1-6) 

3. กาํหนดจุดเนน้การฝึกทกัษะใหม้ากขึ�น 
 ตามจุดเนน้การคิดเลขเป็นคิดเลขคล่อง  
ตามช่วงวยั 

4. การนิเทศติดตามและสนบัสนุนสื8อแบบฝึก
เป็นตน้แบบใหก้บันกัเรียน และโดยเฉพาะ
นกัเรียนที8มีคะแนนตํ8ากวา่เกณฑเ์รื8องการคิด
คาํนวณในระดบัหอ้งเรียน 

5. กระตุน้จดัเวทีการแขง่ขนั เช่น คิดเลขเร็ว 
ในการรายงานต่าง ๆ ทั�งในระดบัเขตพื�นที8   
กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน 

 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจดัการ
ศึกษา 
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3.ผูเ้รียนมีทกัษะในการ
ดาํเนินชีวติร้อยละ 90 

ร้อยละของนกัเรียน
ที8มีทกัษะในการ
ดาํเนินชีวติ 

ทุกโรงเรียนมีแผนการจดัการเรียนรู้ โดยบูรณา
การทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

1. กาํหนดแนวทางการจดักิจกรรมการพฒันา
ทกัษะชีวติใหโ้รงเรียนเป็นแนวปฏิบตัิ 

2. สพป.กาํหนดกรอบและสร้างเครื8องมือ
ประเมินผูเ้รียนดา้นทกัษะชีวติ 

3. สถานศึกษาดาํเนินการตามแนวทางกิจกรรม
การพฒันาทกัษะชีวติโดยบูรณาการทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

4. โรงเรียนประเมินผูเ้รียนดา้นทกัษะชีวติ 
รายงาน สพป.ทราบ 

5. นิเทศ กาํกบั ติดตาม 
6. ประเมินโรงเรียนตน้แบบดา้นการบริหาร

จดัการการจดักิจกรรมทกัษะชีวติ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจดัการ
ศึกษา 

4.นกัเรียนผา่นเกณฑ์
มาตรฐานความรู้ดา้น 
ICT ของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ร้อยละของนกัเรียน
ชั�น ป.3 ป.6 และ  
ม.3 ที8ผา่นมาตรฐาน
ความรู้ดา้น ICT 
ของ สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 
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5. โรงเรียนมีการจดั
การศึกษาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. ร้อยละของ
โรงเรียนที8ผา่นการ
ประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 
2. ร้อยละของ
โรงเรียนที8ผา่นการ
ประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
ตน้แบบ 
3. ร้อยละของ
นกัเรียนที8ผา่น
มาตรฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ใหทุ้กโรงเรียนมีแผนงานโครงการ 
จดัการศึกษาเพื8อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

2. ทุกโรงเรียนมีการปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา  โดยมีเนื�อหาการจดัการศึกษา
เพื8อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3. โรงเรียนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษา มีการวดั/ประเมินผล 
การจดักิจกรรมเพื8อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 

1. กาํหนดนโยบายการจดัการศึกษาเพื8อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

2. กาํหนดคุณภาพของโรงเรียนในการจดั
การศึกษาเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

3. จดัทาํคูม่ือ/เอกสารองคค์วามรู้เกี8ยวกบั 
การจดัการศึกษาเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

4. ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตรการศึกษา 
ขั�นพื�นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  
ใหส้อดคลอ้งกบัการศึกษาเพื8อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนและกรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถิ8น 
ของเขตพื�นที8การศึกษา   

5. แต่งตั�งโรงเรียนตน้แบบการจดัการศึกษาเพื8อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียนจาํนวน  ๒  โรงคือ 
- อนุบาลเพชรบูรณ์ 
- เมืองเพชรบูรณ์ 

6. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัทศันศึกษาแหล่ง 
การเรียนรู้การผลิตสินคา้ออกสู่ตลาดอาเซียน  
เอเชีย  และการคา้ระดบัโลก  ของจงัหวดั
เพชรบูรณ์  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจดัการ
ศึกษา 
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7. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจดัค่ายเยาวชน
สร้างสรรคก์า้วยา่งสู่ประชาคมอาเซียน 

8. นิทรรศการ/เวทีแลกเปลี8ยนเรียนรู้เกี8ยวกบัการ
จดัการศึกษา/การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน 

9. ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  การจดัการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพและเป็น
แบบอยา่งไดใ้น 2 ระดบั 
- ระดบัเขตพื�นที8การศึกษา 
- ระดบัสถานศึกษา 

6.โรงเรียนจดัการศึกษา
เพื8อเตรียมความพร้อม
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

1. ร้อยละของ
โรงเรียนที8จดั
กิจกรรมเพื8อเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. ผลสัมฤทธิG
ทางการเรียนเฉลี8ย
วชิาภาษาองักฤษ
เพิ8มขึ�น 
3. ร้อยละของ

1. โรงเรียนมีแผนงานโครงการส่งเสริม 
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. โรงเรียนมีการขบัเคลื8อนการจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนมีการประเมินผลคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคต์ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน 

1. จดัทาํเอกสาร/คูม่ือแนวทางการขบัเคลื8อน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

2. แจง้แนวทางการจดัการศึกษาการขบัเคลื8อน
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ส่งเสริมสถานศึกษาทุกแห่งดาํเนินการพฒันา
ทกัษะการดาํรงชีวติที8มีคุณภาพตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สพป.แต่งตั�งคณะกรรมการขบัเคลื8อน 
การดาํเนินการพฒันาทกัษะการดาํรงชีวติที8มี
คุณภาพตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
การจดัการ
ศึกษา 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 

โรงเรียนที8จดั
กิจกรรมสร้างความ
เขา้ใจในการ
เปลี8ยนแปลงและ
สังคมพหุวฒันธรรม 

พอเพียง 
5. ถอดบทเรียนตน้แบบสถานศึกษาพอเพียง 
6. การกาํกบัติดตามและประเมินผล 
7. ประกาศเชิดชูเกียรติดา้นการขบัเคลื8อน 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. เผยแพร่ผลงานการดาํเนินงานการขบัเคลื8อน

หลกัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ ที# 3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั:งระบบ 

เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ทุกคนไดร้ับการ
พฒันาและสามารถ
บริหารงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานวชิาชีพ  

1. ร้อยละของ
ผูบ้ริหารที8ผา่น
การประเมินตาม
มาตรฐาน
วชิาชีพ 

2. ร้อยละของ
ผูบ้ริหารที8ผา่น
การพฒันาตาม
หลกัสูตรที8 
สพป.กาํหนด 

 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนจะตอ้งเขา้รับ 
การประเมินมาตรฐานความรู้ 10 ดา้น 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้ารประเมินในดา้น
มาตรฐานการปฏิบตัิงานแบบหลายมิติ 

3. ผูบ้ริหารจะไดร้ับการพฒันามาตรฐานความรู้
ในดา้นที8มีผลการประเมินไม่ถึงร้อยละ 60 
ตอ้งเขา้รับการพฒันา 

4. ผูบ้ริหารทุกคนจะตอ้งพฒันาตนเองโดย
การศึกษาบทเรียนออนไลน์ ผา่นระบบ HRD  
e-learning ที8เวบ็ไซต ์http://chulaonline.com  
อยา่งนอ้ย 2 หลกัสูตร / ปีงบประมาณ 

5. ผูบ้ริหารที8ผา่นการอบรมตามเงื8อนไข 
จะไดร้ับการพิจารณาตามเงื8อนไขที8 สพป.
กาํหนดเป็นกรณีพิเศษ 

6. มีการประกาศ ยกยอ่ง มอบรางวลัเกียรติยศ 
 

1. แจง้หลกัเกณฑแ์ละวธิีการพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

2. กาํหนดหลกัสูตรการพฒันามาตรฐานความรู้ 
10 ดา้น ประกอบดว้ย 
1) หลกัและกระบวนการบริหารการศึกษา 
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
3) การบริหารจดัการการศึกษา 
4) การบริหารทรัพยากร 
5) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
6) การนิเทศการศึกษา 
7) การพฒันาหลกัสูตร 
8) การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9) การวจิยัทางการศึกษา 
10) คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
3. สพป.กาํหนดใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาเลือก

พฒันาตนเองโดยผา่นระบบ HRD e-learning  
ที8เวบ็ไซต ์http://chulaonline.com 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
4. ดาํเนินการประเมินตามมาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์วชิาชีพ 
5. ดาํเนินการประเมินตามมาตรฐาน 

การปฏิบตัิงานโดยผา่นระบบ AMSS 
6. ดาํเนินการพฒันาใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามผลการประเมิน 
7. การประเมินผลการปฏิบตัิงานหลงัจากไดร้ับ

การพฒันา 
8. สพป.คดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
9. การประกาศและมอบรางวลัเชิดชูเกียรติ 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
2. ครูผูส้อนที8ไดร้ับการ
พฒันาตามศกัยภาพ
และบริบทรอบตวั
ผูเ้รียน 

1. ร้อยละของ
ครูผูส้อนที8
ไดร้ับการ
พฒันาตาม
ศกัยภาพและ
บริบทรอบตวั
ผูเ้รียน  

2. ร้อยละของ
ครูผูส้อนที8
ไดร้ับการ
พฒันาเป็นครู
เก่ง มีคุณภาพ
และคุณธรรม 

3. ครูที8ไดร้ับการ
เตรียมดา้น
ภาษาที8 3.  เพื8อ
เขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

กาํหนดให ้รอง ผอ.สพป. รับผดิชอบและ
ขบัเคลื8อนการพฒันาทั�ง 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มครูที8สอนหลายชั�น 
2. กลุ่มครูที8สอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. กลุ่มครูที8สอนไดทุ้กเนื�อหา  (การพฒันา 

แบบเขม้) 

1. สาํรวจความตอ้งการและจาํแนกครูตามความ
ตอ้งการ/จาํเป็นในการพฒันา 
1.1. กลุ่มครูสอนหลายชั�น 
1.2. กลุ่มครูสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3. กลุ่มครูที8ตอ้งการพฒันาแบบเขม้ในราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอนไดทุ้กเนื�อหา 
2. จดัทาํแผนพฒันาและกาํหนดหลกัสูตรตาม

กลุ่มเป้าหมายในประเด็นต่อไปนี�  
2.1. กลุ่มครูสอนหลายชั�น  

2.1.1. การสอนแบบคละชั�น 
2.1.2. แบบเรียนสาํเร็จรูป 
2.1.3. โทรทศัน์ทางไกลผา่นดาวเทียม 
2.1.4. รูปแบบอื8น ๆ ที8เหมาะสม 

2.2. กลุ่มครูสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.2.1. รูปแบบ/เทคนิคการสอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที8ไมใ่ช่วชิาเอก 
2.2.2. รูปแบบอื8น ๆ ที8เหมาะสม 

 
 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
และกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จดัการศึกษา 
 



   �����������	
�����������
���������  2555       27 

 

เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
2.3. กลุ่มครูที8ตอ้งการพฒันาแบบเขม้ฯ 

2.3.1. เทคนิคการสอนในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้นั�นๆ 

2.3.2. เทคนิคอื8น ๆ ที8เหมาะสม 
2.4. แนวทางในการพฒันาที8ใชก้บัทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4.1. ศึกษาจากผูเ้ชี8ยวชาญ 
2.4.2. การใชร้ะบบเครือขา่ย 
2.4.3. ศึกษาดูงานจากโรงเรียนผูน้าํ

วทิยาการ 
2.4.4. วธิีการอื8น ๆ ที8เหมาะสม 

3. ดาํเนินงานตามแผนพฒันา 
4. การนิเทศ กาํกบั ติดตาม ประเมินผล 

การปฏิบตัิงาน 
5. แสวงหาแบบอยา่งที8ดี (Good & Best Practice) 

เพื8อแลกเปลี8ยนเรียนรู้ และยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
3. บุคลากรทางการศึกษา
ไดร้ับการพฒันา 
สามารถปฏิบตัิงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานหรือ
เกณฑท์ี8กาํหนด 

1. ร้อยละของ
บุคลากรที8ผา่น
การพมันา
สมรรถนะตามที8 
สพป.กาํหนด 

2. ร้อยละของ
บุคลากรทาง
การศึกษาที8มีผล
การปฏิบตัิงาน
ในระดบัดีขึ�นไป 

3. ร้อยละของ
ผูร้ับบริการที8มี
ความพึงพอใจใน
การปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรทาง
การศึกษา 

1. สพป.ตั�งคณะทาํงานจดัทาํคู่มือการทาํงาน
การบริการของแต่ละฝ่ายโดยเทียบเกณฑ ์
หรือมาตรฐานที8กาํหนด 

2. สพป.จดัชี�แจง ทาํความเขา้ใจในเกณฑห์รือ
มาตรฐานการทาํงาน และขั�นตอนการทาํงาน
การบริการ 

3. เลือก สพป.ที8ดีเด่นดา้นต่างๆ ส่งเจา้หนา้ที8ไป 
coaching  และBenchmarking  มีใบงานและ
แบบรายงานกาํกบัที8ชดัเจน จากสพป.ที8ดีเด่น 

4. สพป.ตั�งคณะกรรมการประเมินการทาํงาน 
แบบ 360 องศา 

5. สพป.จดัประกวดเจา้หนา้ที8ดีเด่น รายเดือน 
6. สพป.มอบรางวลัเชิดชูเกียรติ 
7. สพป.จดัอบรมพฒันาซํ� าผูไ้ม่ผา่นการ

ประเมินตามเกณฑ ์หรือมาตรฐานกาํหนด 

1. ตั�งคณะทาํงานขอบข่ายภาระงานของแต่ละ
งานตามฝ่ายต่างๆ อยา่งละเอียดเป็นรูปธรรม 

2. ประชุมเจา้หนา้ที8ตามงานแต่ละฝ่ายเพื8อ
ซกัซอ้มความเขา้ใจในรายละเอียดงานและ
ขั�นตอนบริการ 

3. สพป.คดัเลือก สพป.ที8ดีเด่นดา้นต่างๆ เพื8อส่ง
เจา้หนา้ที8ฝ่ายต่างๆไปแลกเปลี8ยนเรียนรู้ใน
ลกัษณะ coachingและ Benchmarking 

4. สพป.ประเมินผลเปรียบเทียบ การพฒันางาน
หลงัจาก coaching  และBenchmarking กบั
สพป.ดีเด่นแลว้ 

5. สพป.ใหเ้จา้หนา้ที8จบัคูพ่ฒันางานและการบริการ 
ใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที8แทนกนัไดก้รณีไม่อยู ่

6. สพป.จดัประกวดเจา้หนา้ที8ดีเด่นดา้นต่างๆ 
7. มีการประเมินศกัยภาพการทาํงานและการ

บริการของเจา้หนา้ที8  จากผูเ้กี8ยวขอ้งรอบดา้น 
360 องศา 

8. มอบรางวลัเชิดชูเกียรติเจา้หนา้ที8ดีเด่นอยา่ง
สมเกียรติ 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
และกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จดัการศึกษา 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
4. ศึกษานิเทศก ์ 
มีนวตักรรมการนิเทศ
ที8มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของ
ศึกษานิเทศกท์ี8
ไดพ้ฒันา
เทคนิคการ
ปฏิบตัิงานโดย
การ 
Benchmarking 
หรือ Coaching  
หรือเทคนิค
อื8นๆ กบั สพป. 
ต่างๆ  

2. ร้อยละของ
ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา
และครูผูส้อนมี
ความพึงพอใจ
ในการ
ปฏิบตัิงานของ
ศึกษานิเทศก ์

1. สพป.กาํหนดแนวทางการนิเทศอยา่งเป็น
ระบบและต่อเนื8อง 

2. สพป.ประสานงานกบั สพป.ต่างๆ เพื8อ 
Benchmarking หรือ Coaching 

3. จดัประกวด นวตักรรมการนิเทศ 

1. สพป.กาํหนดนโยบายใหศ้ึกษานิเทศกท์ุกคน
มีนวตักรรมในการนิเทศการศึกษา 

2. สพป.กาํหนดใหศ้ึกษานิเทศก ์สพป. สพม.อื8น ๆ  
เพื8อเป็นคู่ Benchmarking หรือCoaching 

3. สพป.กาํหนดปฏิทินในการนิเทศ ให้
ศึกษานิเทศก ์นิเทศสถานศึกษาต่างๆ โดยใช้
นวตักรรมการนิเทศ 

4. สพป.จดัประกวดนวตักรรมการินเทศ โดย
เชิญผูเ้ชี8ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ จาก
สถาบนัอุดมศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ 
 เป็นคณะกรรมการคดัเลือก 

5. ยกยอ่ง เชิดชู ลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
และกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จดัการศึกษา 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
5. ลูกจา้งประจาํทาํงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีผลการประเมิน
ผา่นเกณฑท์ี8กาํหนด  
ไมต่ ํ8ากวา่ร้อยละ 90 

1. ร้อยละของ
ลูกจา้งประจาํที8
ทาํงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
และผา่นการ
ประเมินตาม
เกณฑท์ี8กาํหนด 

2. ร้อยละของ
ลูกจา้งที8มีผล
การปฏิบตัิงาน
ระดบัดีขึ�นไป 

3. ร้อยละของ
ผูร้ับบริการมี
ความพอใจใน
การปฏิบตัิงาน
ของ
ลูกจา้งประจาํ 

1. สพป.กาํหนดปฏิทินการจดัทาํสารสนเทศ
ความตอ้งการพฒันาของลูกจา้งประจาํ 

2. สพป.กาํหนดปฏิทินการอบรมพฒันาฝีมือตาม
ความตอ้งการ 

3. สพป.และสถานศึกษากาํหนดเกณฑก์าร
ประเมิน 

4. สพป.จดัประกวดลูกจา้งประจาํดีเด่น มอง
รางวลัเชิดชูเกียรติ 

 

1. สพป. สาํรวจความตอ้งการพฒันาศกัยภาพ
ลูกจา้งประจาํตามลกัษณะงานของแต่ละ
บุคคล และตามความตอ้งการพฒันางานของ
สถานศึกษา 

2. สพป.จดัทาํสารสนเทศความตอ้งการพฒันา
ศกัยภาพของลูกจา้งประจาํและสถานศึกษา 

3. สพป.ประสานหน่วยงานที8เกี8ยวขอ้งในการ
จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาฝีมือ 

4. สพป.และสถานศึกษาร่วมกนักาํหนดเกณฑ์
ในการประเมินพฒันาผลงาน 

5. สพป.และสถานศึกษาประเมินตามเกณฑ์
อยา่งต่อเนื8อง 

6. สพป.จดัประกวดลูกจา้งประจาํดีเด่น ระดบั
อาํเภอและระดบั สพป. 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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กลยุทธ์ ที# 4  พฒันาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
1.สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบการประกนั
คุณภาพภายใน  
ระดบัดีมากขึ�นไป 

ร้อยละของ
สถานศึกษาผา่น
การประเมินระบบ
ประกนัคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาใน
ระดบัปฐมวยั และ
ระดบัขั�นพื�นฐาน 

การกาํกบัใหส้ถานศึกษาดาํเนินงานตาม
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธิีการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

1. สพป.อบรมสัมมนาใหอ้งคค์วามรู้เกี8ยวกบั 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. สพป.ร่วมกบัสถานศึกษาทุกแห่งดาํเนินการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

3. แต่งตั�งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

4. ประเมินสถานศึกษาเพื8อรับรางวลั โล่ เพชร ทอง เงิน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จดัการศึกษา 

2.สถานศึกษาทุกแห่ง 
มีการขบัเคลื8อนตาม 
กลยทุธ์ สพป.พช. 1 
ระดบัดีขึ�นไป 

ร้อยละของ
สถานศึกษามีผล
การประเมินกล
ยทุธ์ ของ สพป. 

1. กาํหนดบทบาทใหศู้นยพ์ฒันาประสิทธิภาพ
การศึกษาติดตามตรวจสอบโรงเรียนภายใน
ศูนย ์

2. ชื8นชม และเผยแพร่ ผลการดาํเนินงานที8เป็น  
Best Practices ของโรงเรียน 

1. สพป. กาํหนดกลยทุธ์ในการขบัเคลื8อน
ตลอดจนแนวดาํเนินงานใหส้ถานศึกษาทราบ
โดยทั8วกนั 

2. สถานศึกษาดาํเนินการตามแนวทางกลยทุธ์ที8 
สพป.กาํหนด 

3. สถานศึกษาดาํเนินการประเมินตนเอง 
4. เครือขา่ยศูนยพ์ฒันาประสิทธิภาพการศึกษา

ประเมินผลการขบัเคลื8อนกลยทุธ์ของ    
สพป.พช. 1 

5. สพป.ประเมินผลการขบัเคลื8อนกลยทุธ์ของ

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 



�����������	
�����������
���������  2555          32 

 

เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
สถานศึกษา 

3.สถานศึกษาผา่นการ
รับรองมาตรฐานทาง
การศึกษาจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม 

ร้อยละของ
สถานศึกษาที8เขา้
รับการประเมิน
ภายนอกรอบสาม
ไดร้ับการรับรอง
คุณภาพ 

1. ใหส้ถานศึกษาใชก้ระบวนการวงจร PDCA 
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2. ใชร้ะบบการจบัคูพ่ฒันาระหวา่งสถานศึกษา
โดยใชส้ถานศึกษาที8ผา่นการรับรองเป็น 
พี8เลี�ยง 

1. สพป.พช.1 ใหค้วามรู้เกี8ยวกบัการประกนั
คุณภาพภายในแก่สถานศึกษาติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกแห่งเพื8อเตรียมความการรองรับการ
ประเมินภายนอก 

2. สถานศึกษาทุกแห่งพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯโดย
ดาํเนินการใหค้รบทั�ง 8 ขอ้ 

3. จดัใหม้ีการแลกเปลี8ยนเรียนรู้ระหวา่ง
สถานศึกษาที8ไดร้ับการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สามกบั
สถานศึกษาที8เตรียมการประเมิน 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จดัการศึกษา 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
 

4.โรงเรียนตน้แบบ ไดแ้ก่ 
โรงเรียนผูน้าํวทิยาการ 
โรงเรียนในฝัน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
มีความย ั8งยนืและพฒันา
ในระดบัที8สูงขึ�น 

ร้อยละของ
โรงเรียนตน้แบบ 
ไดแ้ก่   
1. โรงเรียนผูน้าํ

วทิยาการมีผล
การพฒันาขึ�น 
1 ระดบั 

2. โรงเรียนในฝัน
มีผลการ
พฒันาขึ�น 1 
ระดบั 

3. โรงเรียน
คุณภาพระดบั
ตาํบลมีผลการ
พฒันาขึ�น 1 
ระดบั 

4. โรงเรียน
มาตรฐานสาก

5. สถานศึกษามีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาสู่
ความย ั8งยนืหรือแผนพฒันาแบบกา้วกระโดด 

6. สถานศึกษาเลือกโรงเรียนคูพ่ฒันา  ทาํ
ขอ้ตกลงและจดัทาํแผนพฒันา 

7.  ประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง และใหข้วญั 
กาํลงัใจแก่โรงเรียนที8มีผลการพฒันาแบบกา้ว
กระโดด 

โรงเรียนดีประจําตําบลดาํเนินการดงันี�  
1. สพป.พช. 1 ใหค้วามรู้ในการจดัทาํแผน

ยทุธศาสตร์ของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษากาํหนดเป้าหมายในการพฒันา

นกัเรียน 
3. สถานศึกษาดาํเนินการวางแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและจบัคูพ่ฒันากบัโรงเรียนในฝัน 
4. สพป.นิเทศ กาํกบั ติดตาม  
5. สพป.ประเมินผลความสาํเร็จ3 ระยะ (ระยะ 6 

เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) รับรองผล
ประกาศเผยแพร่ เป็นโรงเรียนดีประจาํตาํบล  

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จดัการศึกษา 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
ล มีการมีผล
การพฒันาขึ�น 
1 ระดบั 

 

โรงเรียนผู้นําวิทยาการดาํเนินการดงันี�  
1. สพป.กาํหนดคุณลกัษณะและบทบาท

โรงเรียนผูน้าํวทิยาการเพื8อเป็นศูนยพ์ฒันาตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษาจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ จดัทาํ
แผนในการพฒันาโรงเรียนผูน้าํวทิยาการ 

3. สถานศึกษาดาํเนินการพฒันาตามแผนที8วาง
ไว ้

4. พฒันาบุคลากรในโรงเรียนผูน้าํวทิยาการใหม้ี
ความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที8เป็นผูน้าํ
วทิยาการ 

5. สพป. นิเทศ กาํกบั ติดตาม โรงเรียนผูน้าํ
วทิยาการทุกแห่ง 

6. สพป.ส่งเสริมสนบัสนุน ดา้นบุคลากร สื8อ 
นวตักรรมฯ ให้โรงเรียนผูน้าํวทิยาการ 

7. สพป.ประเมินผลความสาํเร็จจดัเวที
แลกเปลี8ยนเรียนรู้ ประกาศเผยแพร่ เป็น
โรงเรียนตน้แบบ 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
 
โรงเรียนในฝัน  ดาํเนินการดงันี�  
1. สพป. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบโรงเรียนใน

ฝันเพื8อให้เกิดความคงสภาพยั8งยนื 
2. สพป.จดัเวทีแลกเปลี8ยนเรียนรู้ 
3. สถานศึกษาวางแผนพฒันาโรงเรียนในฝันเขา้

สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมกบัสถานศึกษา
เครือขา่ยเพื8อการพฒันาการศึกษาโดยใช้
BENCHMARKING 

4. โรงเรียนในฝันดาํเนินการตามแผนพฒันา 
5. สพป.  นิเทศ ติดตามและประเมินโรงเรียนใน

ฝันเพื8อเตรียมพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

5.พฒันาสถานศึกษา
ขนาดเล็กทุกแห่งใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

ร้อยละของ
สถานศึกษาขนาด
เล็กที8จดัการศึกษา
มีคุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน 

1. สพป. ปรับระบบการบริหารงานบุคคลให้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. ใชก้ารวจิยัและพฒันา แสวงหารูปแบบและ
แนวทางในการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก 

1. สพป. จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

2. จดัทาํแผนบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประจาํปี 

3. ทบทวน/เลือกรูปแบบการบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กที8สอดคลอ้งกบับริบท

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
และกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จดัการศึกษา 
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เป้าหมายความสาํเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 
โรงเรียน 

4. โรงเรียนขนาดเล็กจดัทาํแผนปฏิบตัิการ
ประจาํปีใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการบริหาร
จดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 

5. สพป.ดาํเนินการตามแผนการบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กในดา้นต่างๆ ต่อไปนี�  
5.1. การควบรวมโรงเรียน 
5.2. สนบัสนุนการดาํเนินงานในแต่ละ

รูปแบบการบริหารจดัการ 
5.3. สพป.จดัตั�งศูนยส์ื8อการเรียนการสอนเพื8อ

พฒันาคุณภาพ  
6. สพป.ช่วยเหลือ นิเทศ การติดตามผลการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 3, 6, 
9, 12  เดือน 

7. จดัเวทีแลกเปลี8ยนเรียนรู้ นาํเสนอผลการ
บริหารจดัการ อภิปรายผลการดาํเนินงาน 

8. สรุปผลวเิคราะห์ สังเคราะห์ผลการดาํเนินงาน
ตามแผนการบริหารในแต่ละดา้น 
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กลยทุธ์ที8 5  การจดัการศึกษาเพื8อการมีงานทาํ 
เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1. นกัเรียนที8จบ
การศึกษาภาคบงัคบั
แลว้ไมศ่ึกษาต่อมี
งานทาํทุกคน 

 
 

ร้อยละของจาํนวน
นกัเรียนที8จบ
การศึกษาภาค
บงัคบัและไมศ่ึกษา
ต่อมีงานทาํ 
 

สพป.กาํหนดแนวทางการพฒันาหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและบริบทของพื�นที8
ในระยะเร่งรัด ดาํเนินการสาํหรับนกัเรียนชั�น
มธัยมศึกษาปีที8 3  ปีการศึกษา 2554 ที8เรียนจบ
แลว้มีความประสงคเ์รียนต่อและไมเ่รียนต่อ 
 

1. จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาเพื8อการมีงานทาํ
ของ สพป. 
1.1. จดัทาํเคา้โครงการวางแผนการบริหาร

จดัการโดยยดึพื�นที8เป็นฐาน 
1.2. จดัทาํกรอบการดาํเนินงานของ สพป. 

ระยะ 4 ปี (55-58) 
2. กาํหนดความตอ้งการอาชีพเพื8อพฒันา

หลกัสูตรการเรียนการสอนตามบริบทของ
พื�นที8 
2.1. ประชุมสร้างความเขา้ใจนโยบายการ

พฒันาการศึกษาเพื8อการมีงานทาํแก่
ผูบ้ริหารสถานศึกษากรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง 

2.2. สาํรวจอาชีพในพื�นที8 
2.3. วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลอาชีพใน

พื�นที8 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และแผน และ
กลุ่มส่งเสริม
การจดั
การศึกษา 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

3. จดั Focus Group/เวทีแสดงความคิดเห็น
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. 
ผูแ้ทนสถานประกอบการ 

4. สร้างเครือขา่ยสถานศึกษา มหาวทิยาลยั 
สถานประกอบการหน่วยงานที8สนบัสนุน/
เกี8ยวขอ้งจดัทาํขอ้ตกลงในการพฒันา
หลกัสูตร 

5. กาํหนดแนวทางการพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาเพื8อการมีงานทาํ5กลุ่มอาชีพดว้ย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื8อให้
เชื8อมโยงสอดคลอ้งกบัศกัยภาพดา้นอาชีพ
ตามบริบทของพื�นที8/จงัหวดั 
5.1. จดัทาํคูม่ือการพฒันาหลกัสูตรในระดบั 

สพป. 
5.2. สถานศึกษาจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถิ8นโดย

การบูรณาการหลกัสูตรทอ้งถิ8นตาม
บริบทของสถานศึกษา 

5.3. พฒันาครู 
5.4. พฒันานกัเรียน 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

5.5. พฒันาสื8อ อุปกรณ์ 
5.6. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็น 1 ร.ร.แกนนาํ

ระดบัตาํบล 
6. ประสานงานกบัเครือขา่ยสถานประกอบการ

สถาบนัการศึกษาหน่วยงานที8เกี8ยวขอ้งกบั
ส่งเสริมพฒันา/ต่อยอดสินคา้และบริการการ
จดัการความรู้ 

7. การนิเทศ กาํกบัติดตามผลการดาํเนินงาน 
8. จดัมหกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพดา้น

อาชีพสาํหรับนกัเรียน ประกวดแสดง/
จาํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑ์นวตักรรม บริการ 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

2.  นกัเรียนที8จบ
การศึกษาภาคบงัคบั
ศึกษาต่อในระดบั
การศึกษาตอนปลาย
หรือสายอาชีพ 

 
 

ร้อยละของนกัเรียน
ที8จบการศึกษาภาค
บงัคบัที8ศึกษาต่อใน
ระดบัการศึกษาขั�น
พื�นฐาน 

ส่งเสริมประชากรที8จบการศึกษาภาคบงัคบั
และศึกษาต่อในระดบัที8สูงขึ�นตรงตาม
ทางเลือกความตอ้งการของตนเอง  โดย
ดาํเนินการในระยะระยะเร่งด่วน สาํหรับ
นกัเรียนที8เรียนจบ ชั�นมธัยมศึกษาปีที8 3  
ปีการศึกษา 2554  และมีความประสงคจ์ะ
ศึกษาต่อสายสามญั/สายอาชีพ  กาํหนด
แนวทางในการดาํเนินงานสาํหรับนกัเรียนที8จะ
ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2555 

1. สาํรวจความตอ้งการการศึกษาต่อเพื8อพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนตาม 
1.1. ประชุมสร้างความเขา้ใจนโยบายการ

พฒันาการศึกษาเพื8อการศึกษาต่อแก่
ผูบ้ริหารสถานศึกษากรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ผูป้กครอง 

1.2. สาํรวจความตอ้งการการศึกษาต่อ 
1.3. วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 

2. จดัประชุมร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน
การศึกษาที8จดัการศึกษาระดบัการศึกษาขั�น
พื�นฐานทั�งสายสามญัและสายอาชีพ 

3. สร้างเครือขา่ยการศึกษาเพื8อการศึกษาต่อ
ระหวา่งสถานศึกษา กบัหน่วยงานที8
เกี8ยวขอ้งจดัทาํขอ้ตกลงในการพฒันา
หลกัสูตร 

4. กาํหนดแนวทางการพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาเพื8อการศึกษาต่อดว้ยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายเพื8อใหเ้ชื8อมโยงและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การจดั
การศึกษา 
และกลุ่ม
ส่งเสริมการ
จดัการศึกษา 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

4.1. จดัทาํคูม่ือเพื8อการศึกษาต่อ 
4.2. สถานศึกษาจดัทาํหลกัสูตรการแนะ

แนวเพื8อการศึกษาต่อ 
5. การนิเทศ กาํกบัติดตามผลการดาํเนินงาน 
6. จดัมหกรรมการศึกษาต่อ 
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กลยุทธ์ ที# 6 พฒันาระบบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื:นที#การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 

1. มีระบบบริหาร
จดัการที8ดี 

1. ร้อยละของบุคลากรใน สพป. 
ปฏิบตัิตามคา่นิยมองคก์ร 

2. มีระบบขอ้มูลสารสนเทศที8 
ครบถว้น ถูกตอ้งและเป็น
ปัจจุบนั พร้อมใช ้

3. มีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมการบริหารจดัการครบ
ทั�ง 4 ดา้น 

4. ร้อยละของการใชท้รัพยากร
ลดลง 

5. ระดบัผลการประเมินระบบ
บริหารจดัการและการใหบ้ริการ
ตามเกณฑค์ุณภาพบริหารจดัการ
ภาครัฐ ในระดบั 4.7 ขึ�นไป 

6. สพป. มีระบบการตรวจประเมิน
ภายในที8มีประสิทธิภาพ 

 
 

มีมาตรการในการตรวจสอบ
คุณสมบตัิของขอ้มูลอยา่ง
ต่อเนื8อง 

 

1. ออกแบบระบบสารสนเทศและกาํหนดปฏิทิน
การดาํเนินงานเพื8อจดัเกบ็ขอ้มูล  ประเมินผล 
ตรวจสอบ และนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 

2. จดัตั�งศนูยป์ฏิบตัิการสารสนเทศเขตพื�นที8
การศึกษา (AOC) สาํหรับรวบรวมขอ้มูล
สารสนเทศดา้นการศึกษาและเกี8ยวขอ้งกบั
การศึกษาทุกดา้น 

3. กาํหนดใหม้ีเครือขา่ย ICT เพื8อช่วยเหลือ
สถานศึกษาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สารสนเทศ 

4. พฒันาทกัษะผูป้ฏิบตัิงานการจดัทาํขอ้มูล
สารสนเทศ 

ทุกกลุ่ม 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 

2. พฒันาองค์กรสู่

ความเป็นเลศิ 

ร้อยละของนวตักรรมยกระดบั
คุณภาพการบริหารจดัการศึกษาครบ 
4 ดา้น 

การสร้างวฒันธรรมองคก์ร 1. จดัทาํคูม่ือแนวปฏิบตัิคา่นิยมขององคก์ร 
2. ขบัเคลื8อนคา่นิยมขององคก์รสู่การปฏิบตัิ 

(บริการเด่น,เนน้สามคัคี มีความรับผดิชอบ ) 
3. ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามค่านิยม 
4. กาํหนดใหม้ีการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ 
5. มีมาตรการและแนวปฏิบตัิในการควบคุม

งบประมาณ 
6. มีมาตรการและแนวปฏิบตัิการใชพ้ลงังาน 

สาธารณูปโภค 
7. จดัประกวดหอ้งปฏิบตัิงานและบริเวณ

สาํนกังานใหน้่าอยู ่น่าทาํงานเอื�อต่อการ
ปฏิบตัิงานและเกิดความคุม้ค่า 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
และกลุ่ม
อาํนวยการ 

3. การขบัเคลื8อน
นโยบายสู่การ
ปฏิบตัิผา่นเกณฑท์ี8
กาํหนด 

ร้อยละของ สพป.และสถานศึกษาที8
ดาํเนินการขบัเคลื8อนนโยบายสู่การ
ปฏิบตัิที8ผา่นเกณฑท์ี8กาํหนด 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัชี�วดั มาตรการ แนวทางการดาํเนินงาน ผูร้ับผดิชอบ 

4. สถานศึกษาไดร้ับ
การนิเทศ ตาม
เป้าหมายและตาม
ระบบที8 สพป.
กาํหนดไว ้

ร้อยละของสถานศึกษาที8ไดร้ับการ
นิเทศ ตามเป้าหมายและตามระบบที8 
สพป.กาํหนด 

  
 
 

ทุกกลุ่ม 

5. เครือขา่ยที8 สพป.
กาํหนดไวม้ีความ
เขม้แขง็และ
สามารถส่งเสริม 
สนบัสนุน การ
จดัการศึกษาได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของเครือขา่ย ที8 สพป.กาํหนด
ไว ้มีความเขม้แขง็และสามารถ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษา
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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พฒันาและส่งเสริม 

สนบัสนุนการจดัการศึกษา

ขั�นพื�นฐานให้ประชากรวยั

เรียนทุกคนไดร้ับการศึกษา

อยา่งมีคุณภาพ  โดยพฒันา

ผูเ้รียนให้เป็นบุคคลที8มี

ความรู้คูคุ่ณธรรม  มี

ความสามารถตามมาตรฐาน

การศึกษาขั�นพื�นฐาน และ

นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ

ในระดบัสากล 

1. เพื8อพฒันาผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน ผูเ้รียนไดร้ับการศึกษา
เตม็ตามศกัยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื8อสาร การคิด การแกป้ัญหา การใชท้กัษะ
ชีวติและการใชเ้ทคโนโลย ีส่งผลให้ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที8มีความ
เชื8อมั8นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และพฒันาแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ไม่เหมือนกนั โดยเนน้ทั�งความรู้ (Literacy) และสมรรถนะ (Competency) ทั�งในทางวชิาการ
และวชิาชีพ 
2. เพื8อพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื8อให้ประชากรวยัเรียนทุกคนไดร้ับโอกาสในการศึกษาขั�นพื�นฐาน ตั�งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งมีคุณภาพและทั8วถึง 
4. เพื8อส่งเสริมสาํนกังานเขตพื�นที8การศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและ
จดัการศึกษา สอดรับกบัแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา โดยเนน้การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน และความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8นในการส่งเสริมและสนบัสนุน

1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยเีพื8อเป็นเครื8องมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสาํนึกในความเป็นชิตไทยและวิถีชีวิตตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั8วถึง  ครอบคลุม  ผูเ้รียนไดร้ับโอกาส
ในการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั�งระบบ  ให้สามารถจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

6. พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

กลยทุธ์ที8 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาอยา่งหลากหลายและ
ทั8วถึง 

กลยทุธ์ที8 2 พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดบัเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

กลยทุธ์ที8 3 พฒันาครูและบุคลกรทางการศึกษาทั�งระบบ 
กลยทุธ์ที8 4 พฒันาสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐาน 
กลยทุธ์ที8 5 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจดั

การศึกษาเพื8อการมีงานทาํ 
กลยทุธ์ที8 6  พฒันาระบบบริหารจดัการสาํนกังานเขตพื�นที8

การศึกษาให้ไดม้าตรฐาน 

 แผนภูมเิชื#อมโยงยทุธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน

เป็นองคก์รขบัเคลื8อน

คุณภาพการศึกษาขั�น

พื�นฐานของประเทศ

ไทยให้สูงเทียบเท่า

คา่เฉลี8ยของโลก

ภายในปี 2563 

สาํนกังานเขตพื�นที8

การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น

องคก์รในการขบัเคลื8อน

ให้โรงเรียนทุกแห่ง

ร่วมมือกนับริหารจดัการ 

และพฒันาขีด
ความสามารถของนกัเรียนทุก

คนให้เตม็ตามศกัยภาพ 

สพฐ. 

วสิยัทศัน ์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์

1. เพิ8มโอกาสทางการศึกษาอยา่ง
ทั8วถึง 
2. ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนตาม
มาตรฐานการศึกษาและพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน 
3. พฒันาระบบบริหารจดั
การศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
และหลกัการบริหารจดัการศึกษา
โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. ส่งเสริมการวจิยั ถ่ายทอดองค์
ความรู้และการใชเ้ทคโนโลยเีพื8อ
เพิ8มศกัยภาพและการมีงานทาํ 

สพป.

เพชรบูร

1. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดร้ับโอกาสในการศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งทั8วถึงและเพิ8มโอกาสให้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไดร้ับการศึกษาตามศกัยภาพ 
2. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
เหมาะสมกบัหลกัการบริหารจดัการศึกษาโดยยดึการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วม 
4. เขตพื�นที8การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีความเขม้แขง็  เป็นกลไกในการขบัเคลื8อน
การศึกษาขั�นพื�นฐานให้มีความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
5. ผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดองคค์วามรู้ใหม่ในการเพิ8มศกัยภาพการเรียนรู้
ทกัษะอาชีพเพื8อการมีงานทาํและการปฏิบตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กลยทุธ์ 

1. ดา้นประกนัโอกาสทางการศึกษา       2.   ดา้นประกนัคุณภาพทางการศึกษา    3.ดา้นประกนัประสิทธิภาพทางการศึกษา  4.  ดา้นประกนัความปลอดภยั สถานศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ

ที� โครงการ

  กลยุทธ์ ที< 1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลกัสูตร

ส่งเสริมเทคโนโลยเีพื<อเป็นเครื<อ

1 โครงการงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

2 โครงการการจดังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

3 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน

ที� 2 (ป.6) และช่วงชั�นที� 3 (ม.3) 

4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ประถมศึกษาปีที� 3 (NT) ปีการศึกษา 

(NT) ปีการศึกษา 2554 

5 โครงการคา่ยวชิาการภาษาองักฤษแบบเขม้เพื�อยกระดบัผลสมัฤทธิB

ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ปีงบประมาณ

6 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน

มธัยมศึกษาปีที� 2 (Pre O-net)  

7 โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

8 โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่สากล

2555  

9 โครงการการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดบัผลสมัฤทธิB

ภาษาไทย  

10 การประเมินพฒันาการนกัเรียนที�จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

การศึกษา 2554  

11 โครงการสอบแขง่ขนันกัเรียนยอดปัญญานครบาล

12 พฒันาศกัยภาพดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีาํหรับนกัเรียนและ

ครู 

13 โครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสานตอ่การคิด
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

โครงการ   งบภาระงาน  

พฒันาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลกัสูตร และ

ส่งเสริมเทคโนโลยเีพื<อเป็นเครื<องมอืในการเรียนรู้ 

  

โครงการงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ปี 2554 247,410.00 

โครงการการจดังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ปี 2555 173,35.00 

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-net) ช่วงชั�น

3) ปีการศึกษา 2554 

 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน นกัเรียนชั�น

ปีการศึกษา 2554 ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 

 

โครงการคา่ยวชิาการภาษาองักฤษแบบเขม้เพื�อยกระดบัผลสมัฤทธิB

ปีงบประมาณ  2555  

 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน นกัเรียนชั�น  

โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ปีงบประมาณ 2555  

โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่สากล แขง่ขนัวทิย-์คณิต ประจาํปี พ.ศ.  

โครงการการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดบัผลสมัฤทธิB  

การประเมินพฒันาการนกัเรียนที�จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ปี 36,700.00 

โครงการสอบแขง่ขนันกัเรียนยอดปัญญานครบาล ปีการศึกษา 2554  129,730.00 

พฒันาศกัยภาพดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีาํหรับนกัเรียนและ 80,300.00 

โครงการส่งเสริมนิสยัรักการอ่านสานตอ่การคิด   

������ !���"��	�#�������$���%��������  2555                       46 

 สพฐ.จดัสรร  
 หน่วยงาน

อื�น  

    

100,000.00  

  

 610,896.00 

 74,330.00 

65,000.00  

 63,600.00 

364,000.00  

35,000  

195,000.00  

  

  

    

  40,000.00 
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ที� โครงการ

14 โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาสาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้  

15 โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม

สาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

16 พฒันาการเรียนการสอนปฐมวยั

17 โครงการประกวดหอ้งสมุดดีเด่น

18 โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียน

ภาษาองักฤษ  ครูวทิยากรแกนนาํ ปีงบประมาณ 

19 ขบัเคลื�อนสถานศึกษาจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

20 โครงการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเลก็โดยรถ

คอมพิวเตอร์เคลื�อนที� 

21 โครงการการคดัเลือกนกัเรียนและสถานศึกษาเพื�อรับรางวลั

พระราชทาน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประจาํปีการศึกษา 

22 โครงการคดัเลือกนกัเรียนและสถานศึกษาเพื�อรับรางวลัพระราชทาน

ปี 2555 

23 โครงการพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียนดา้นการศึกษาตอ่และส่งเสริม

อาชีพในโรงเรียนเพื�อการมีงานทาํ

24 โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

25 จุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

 กลยุทธ์ที< 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็นชาตไิทยและวถิี

ชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

26 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื�อพฒันาคุณภาพชีวติ นกัเรียน

ชั�น ป.4   

27 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวนิยัในสงัคม

๒๕๕๕ 

28 การขบัเคลื�อนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษายา่งมี

คุณภาพ 
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โครงการ   งบภาระงาน  

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาสาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่อง  

โรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม และการพฒันาคุณภาพการศึกษา

สาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 

พฒันาการเรียนการสอนปฐมวยั  

โครงการประกวดหอ้งสมุดดีเด่น ประจาํปี 2555  

โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียน ครู

ครูวทิยากรแกนนาํ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕             

 

ขบัเคลื�อนสถานศึกษาจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 82,960.00 

โครงการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเลก็โดยรถ - 

โครงการการคดัเลือกนกัเรียนและสถานศึกษาเพื�อรับรางวลั

จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประจาํปีการศึกษา 2554 

 

โครงการคดัเลือกนกัเรียนและสถานศึกษาเพื�อรับรางวลัพระราชทาน  

โครงการพฒันาทกัษะชีวตินกัเรียนดา้นการศึกษาตอ่และส่งเสริม

อาชีพในโรงเรียนเพื�อการมีงานทาํ  

97,850.00 

โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ปีงบประมาณ 2555  

จุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  

ความสํานึกในความเป็นชาตไิทยและวถิี

ชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

จริยธรรม เพื�อพฒันาคุณภาพชีวติ นกัเรียน 330,855.00 

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวนิยัในสงัคม  ประจาํปี   

การขบัเคลื�อนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษายา่งมี 106,820.00 
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 สพฐ.จดัสรร  
 หน่วยงาน

อื�น  
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40,000.00  
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40,000.00 - 

29,570.00  

8,000.00  

 100,000.00 

230,000.00  
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  44,500 .00 
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ที� โครงการ

29 โครงการอบรมปฏิบติัการพฒันาและยกระดบัผลสมัฤทธิB การเรียนการ

สอนสาระเศรษฐศาสตร์ 

30 การปลูกฝังคุณธรรม โรงเรียนวถีิพทุธ

  กลยุทธ์ที< 3  ขยายโอกาสทางการศึกษา

31 โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาใหก้บัเด็กปฐมวยัจนถึงยา่งเขา้

ปีที�สิบหก  

32 โครงการการส่งเสริมการดาํเนินงานหอ้งเรียนสีขาว

33 โครงการการจดังานวนัวชิราวธุ

34 โครงการการจดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ

เพชรบูรณ์  

35 โครงการเสริมสร้างและพฒันาความเขม้แขง็ของสภานกัเรียน

36 โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น

37 โครงการพฒันากิจกรรมนกัเรียนเพื�อนที�ปรึกษา

YC) ดา้นยาเสพติด  

  กลยุทธ์ ที< 4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั=งระบบ

38 โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพิ�มประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานและการศึกษาดูงานดา้นการบริหารจดัการ

เขต 2  

39 โครงการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัสพป

40 โครงการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา

41 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาบุคลากรและครูวชิาการดา้น

เทคนิคการวดัและประเมินผลระดบัชั�นเรียน

42 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ

43 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด

44 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการประเมินวทิยฐานะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมี้หรือเลื�อนวทิยฐานะ

45 โครงการเชิดชูเกียรติยศครู  
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โครงการ   งบภาระงาน  

โครงการอบรมปฏิบติัการพฒันาและยกระดบัผลสมัฤทธิB การเรียนการ   

โรงเรียนวถีิพทุธ   

ขยายโอกาสทางการศึกษา   

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาใหก้บัเด็กปฐมวยัจนถึงยา่งเขา้ 100,380.00 

โครงการการส่งเสริมการดาํเนินงานหอ้งเรียนสีขาว 60,310.00 

โครงการการจดังานวนัวชิราวธุ ประจาํปี 2555  

โครงการการจดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2555 จงัหวดั  

โครงการเสริมสร้างและพฒันาความเขม้แขง็ของสภานกัเรียน 82,280.00 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น 34,070.00 

โครงการพฒันากิจกรรมนกัเรียนเพื�อนที�ปรึกษา (Youth Counselor - 4,240.00 

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั=งระบบ  

โครงการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพิ�มประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานและการศึกษาดูงานดา้นการบริหารจดัการ สพป.สุรินทร์ 

10,960.00 

โครงการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักดัสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  75,550.00 

โครงการประชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา 52,760.00 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาบุคลากรและครูวชิาการดา้น

เทคนิคการวดัและประเมินผลระดบัชั�นเรียน (Classroom Assessment)  

 

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 57,440.00 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด ลูกเสือ 38,975.00 

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการประเมินวทิยฐานะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมี้หรือเลื�อนวทิยฐานะ  

9,205.00 

204,180.00 
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 สพฐ.จดัสรร  
 หน่วยงาน

อื�น  
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ที� โครงการ

46 โครงการการประเมินผลการปฏิบติัราชการและการจดัทาํขอ้ตกลงการ

ปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 

47 โครงการพฒันาองคก์รของบุคลากรสงักดั

(Organization Development : OD) 

48 โครงการการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพื�อการเลื�อน

ระดบัที�สูงขึ�น  

49 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรการเลื�อนเงินเดือนขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ย

โทรทศันท์างไกล 

50 ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื�อรองรับการ

ประเมินใหเ้ลื�อนวทิยฐานะ เป็นวทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ

51 โครงการพฒันาศึกษานิเทศกแ์นวใหม่

52 การพฒันาผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชน

ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร" 

53 วนัเชิดชูเกียรติยศครู ประจาํปีงบประมาณ พ

54 โครงการพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนการสอนเพื�อสร้างแรง

บนัดาลทางวทิยาศาสตร์ 

55 การเตรียมความพร้อมผูเ้รียนสู่การประเมินผลนกัเรียน

56 อบรมครูกลุ่มสูงวชิาวทิยาศาสตร์

อบรมครูระดบักลาง 

57 โครงการการสอบครูธุรการตามโครงการคืนครูใหน้กัเรียน

2555  

58 โครงการชวนครูเขา้วดัวนัอาทิตย์

59 รายงานผลการปฏิบติังานของบุคลากร

60 คา่ตอบแทนการปฏิบติังานล่วงเวลา

การเงินฯ 17,400) 

61 คา่ใชจ่้ายในการตรวจและประเมินขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
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โครงการ   งบภาระงาน  

โครงการการประเมินผลการปฏิบติัราชการและการจดัทาํขอ้ตกลงการ

ประจาํปีงบประมาณ 2555 การศึกษา  

173,650.00 

โครงการพฒันาองคก์รของบุคลากรสงักดั สพป.เพชรบุรณ์ เขต 1 

(Organization Development : OD)  

87,120.00 

โครงการการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพื�อการเลื�อน  

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรการเลื�อนเงินเดือนขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาดว้ย ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบ

6,400.00 

ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื�อรองรับการ

เป็นวทิยฐานะชาํนาญการพิเศษ 

17,500.00 

โครงการพฒันาศึกษานิเทศกแ์นวใหม่  

การพฒันาผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชน หลกัสูตร "การสอน  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 57,000.00 

โครงการพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนการสอนเพื�อสร้างแรง - 

การเตรียมความพร้อมผูเ้รียนสู่การประเมินผลนกัเรียน (Pisa)  

อบรมครูกลุ่มสูงวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา  

โครงการการสอบครูธุรการตามโครงการคืนครูใหน้กัเรียน ประจาํปี 26,200.00 

โครงการชวนครูเขา้วดัวนัอาทิตย ์ 53,500.00 

รายงานผลการปฏิบติังานของบุคลากร รอบที� 2 ( 1 ม.ย.- 30 ก.ย. 55) 13,000.00 

คา่ตอบแทนการปฏิบติังานล่วงเวลา (กลุ่ม บค. 17,040 และกลุ่ม 35,000.00 

คา่ใชจ่้ายในการตรวจและประเมินขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ 2,550.00 
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 สพฐ.จดัสรร  
 หน่วยงาน

อื�น  
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ที� โครงการ

62 คา่ใชจ่้ายในการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน

ภาครัฐ 

63 คา่ใชจ่้ายในการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน

ภาครัฐ 

64 อบรมครูกลุ่มสูงวชิาวทิยาศาสตร์

อบรมครูระดบักลาง 

65 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนสงัคมศึกษา

วฒันธรรม 

  กลยุทธ์ ที< 5  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

ตามแนวการกระจายอาํนาจเน้นการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน

66 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

67 โครงการจดัตั�งศูนยก์ารเรียนรู้ สพป

68 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานของ

สถานศึกษาในสงักดั ประจาํปีงบประมาณ 

69 โครงการ การยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเลก็

70 โครงการตรวจติดตามการดาํเนินงานการใชจ่้ายเงินอุดหนุนของ

โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2555

71 โครงการการศึกษาปัญหาการยบุเลิกโรงเรียนขนาดเลก็

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

72 การจดัการสว้มสุขสนัต ์

73 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจดัการศึกษาเพื�อการมีงานทาํ

(นนทบุรี เขต 1) 

74 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจดัการศึกษาเพื�อการมีงานทาํ

(นครศรีธรรมราช เขต 2) 

75 โครงการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

76 โครงการการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ
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โครงการ   งบภาระงาน  

คา่ใชจ่้ายในการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน 9,900.00 

คา่ใชจ่้ายในการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายใน 25,530.00 

อบรมครูกลุ่มสูงวชิาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา  

โครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนสงัคมศึกษา ศาสนา และ  

พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

นาจเน้นการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  34,500.00 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   39,950.00 

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานของ

ประจาํปีงบประมาณ 2555 

36,650.00 

การยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเลก็ 409,820.00 

โครงการตรวจติดตามการดาํเนินงานการใชจ่้ายเงินอุดหนุนของ

2555 

 

โครงการการศึกษาปัญหาการยบุเลิกโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดั สพป. 144,200.00 

12,100.00 

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจดัการศึกษาเพื�อการมีงานทาํ 33,620.00 

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจดัการศึกษาเพื�อการมีงานทาํ  10,720.00 

โครงการรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 123,860.00 

โครงการการจดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 138,900.00 
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 สพฐ.จดัสรร  
 หน่วยงาน

อื�น  

  

  

70,000.00  

40,000.00  

  

  

  

  

  

17,300.00  

  

 - 
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ที� โครงการ

77 การขบัเคลื�อนกลยทุธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 

78 โครงการประชุมคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

79 โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาของ

เพชรบูรณ์ เขต 1  

80 โครงการส่งเสริมสถาบนัหลกัและเอกลกัษณ์ไทย

81 โครงการงานตรวจสอบภายใน 

82 โครงการพฒันากระบวนการปฏิบติังานระบบธุรการของเจา้หนา้ที�

ธุรการศูนยป์ระสานงานธุรการโรงเรียนและเจา้หนา้ที�

83 โครงการการประชาสมัพนัธ์การจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน

84 โครงการประกวดหอ้งทาํงานน่าอยู่

85 โครงการขบัเคลื�อนการบริหารจดัการงานนโยบาย

ของ สพป เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจาํปีงบประมาณ พ

86 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการควบคุมภายใน

พ.ศ. 2555 

87 โครงการการบริหารงบประมาณ

การเงิน) 

88 การประชุมเชิงปฏิบติัการรายงานผลการบริหารดว้ยตวัชี�วดั

ความสาํเร็จ (Indicator Base Administrator Report System : IRS )

89 การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

90 โครงการพฒันาศกัยภาพทีมงานเพื�อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

91 โครงการการบริหารงบประมาณพื�นฐาน

92 โครงการการบริหารงบประมาณพื�นฐาน

93 การบริหารงบประมาณพื�นฐาน 

(ไตรมาสที� 4) 

94 โครงการโรงเรียนคุณภาพดว้ยแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง
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โครงการ   งบภาระงาน  

เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจาํปี 2555 120,480.00 

โครงการประชุมคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ 68,760.00 

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาของ สพป. 338,520.00 

โครงการส่งเสริมสถาบนัหลกัและเอกลกัษณ์ไทย 41,000.00 

  30,000.00 

โครงการพฒันากระบวนการปฏิบติังานระบบธุรการของเจา้หนา้ที�

ธุรการศูนยป์ระสานงานธุรการโรงเรียนและเจา้หนา้ที� สพป.  

14,810.00 

โครงการการประชาสมัพนัธ์การจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน  125,100.00 

โครงการประกวดหอ้งทาํงานน่าอยู ่ น่าทาํงาน 8,800.00 

โครงการขบัเคลื�อนการบริหารจดัการงานนโยบาย กลยทุธ์ จุดเนน้ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

98,560.00 

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการควบคุมภายใน ประจาํปีงบประมาณ  

โครงการการบริหารงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2555 (คลีนิค 19,480.00 

การประชุมเชิงปฏิบติัการรายงานผลการบริหารดว้ยตวัชี�วดั

(Indicator Base Administrator Report System : IRS ) 

108,500.00 

การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

โครงการพฒันาศกัยภาพทีมงานเพื�อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 859,560.00 

โครงการการบริหารงบประมาณพื�นฐาน พ.ศ. 2555  ครั� งที� 1 670,630.00 

โครงการการบริหารงบประมาณพื�นฐาน พ.ศ. 2555  ครั� งที� 2 1,672,260.00 

 พ.ศ. 2555 ครั� งที� 3  163,000.00 

โครงการโรงเรียนคุณภาพดว้ยแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง 30,550 
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 สพฐ.จดัสรร  
 หน่วยงาน

อื�น  

  

60,000.00  

  

  

  

  

  

  

  

24,000.00  

  

  

 37,280.00 

  

  

  

 - 

 - 
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ที� โครงการ

95 พฒันาโรงเรียนตน้แบบการจดัการเรียนรวม

96 คา่ซ่อมแซมยานพาหนะของ สพป

97 คา่จา้งกาํจดัปลวก อาคาร 1 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

98 ซ่อมแซมบ่อบาดาล 

99 คา่ซ่อมรถยนต ์นข 1302 

100 ซ่อมแซมท่อประปา  

101 คา่เบี�ยประชุมกรรมการสอบสวน

102 คา่เบี�ยเลี�ยงและคา่พาหนะ สพป

103 คา่นํ� ามนัเชื�อเพลิง 

104 รางวลัการประกวด "หอ้งทาํงานน่าอยู ่น่าทาํงาน

105 กาํจดัปลวก 
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โครงการ   งบภาระงาน  

พฒันาโรงเรียนตน้แบบการจดัการเรียนรวม  

สพป. นข 1302 60,032.38 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 16,852.50 

39,055.00 

43,000 

19,800 

คา่เบี�ยประชุมกรรมการสอบสวน 10,000 

สพป. 40,000 

50,000 

หอ้งทาํงานน่าอยู ่น่าทาํงาน" 71,750 

99,900 

7,878,005.00 
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 สพฐ.จดัสรร  
 หน่วยงาน

อื�น  

100,000.00  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

2,853,170.00 1,538,046.00 
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การจดัการศึกษาของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
2555 ได้กาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตวัชี� วดัเป็นแนวทาง ในการดาํเนินงาน
ตามภารกิจ บทบาทหน้าที� ที�สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี� ว ัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน
ภาคบงัคบั ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ไดรั้บการศึ
มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการนาํวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ จุดเนน้  สู่การปฏิบติัดงันี�

1. สื� อสารทิศทางองค์กร ทั� งวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และ
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน  ใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งทุกระดบัรับรู้ ตระหนกั 

2. จดัโครงสร้างกระบวนการทาํงาน  และมอบหมายผูรั้บผดิชอบปฏิบติังานทั�งเจา้ภาพหลกั  
เจา้ภาพรอง  และผูส้นบัสนุน  พร้อมกาํหนดบทบาทความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน

3. วเิคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบนั  และเป้าหมายตามนโยบายเพื�อกาํหนดกลยุทธ์และ
จดัทาํแผนปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  วตัถุประสงค์

4. ดาํเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบติัการที�กาํหนด
5.  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื�อให้การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบติัอย่างเป็น

รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจาํปี  การประเมินผลระยะครึ� งปี  และการประเมินผล เมื�อสิ�นสุด
ปีงบประมาณ 

6. สร้างกลไกการขบัเคลื�อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบติังาน
ประจาํปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ปัจจัยความสําเร็จ 
1. ปรับวฒันธรรมองค์กรที�มุ่งผลสัมฤทธิ> ในการปฏิบติังานและการทาํงานแบบมีส่วนร่วมที�

เอื�อต่อการพฒันา   ความคิดริเริ�มสร้างสรรคก์ารปฏิบติังานให้บรรลุ  ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�พฒันาไว้
ในจุดเนน้การพฒันา 

2. ส่งเสริมการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพฒันาปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ  
และใชว้งจรการพฒันา PDCA  ต่อเนื�อง

3. เชื�อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่
การประเมินผลการปฏิบติัอยา่งชดัเจน

4. บริหารจดัการโดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมและยดึหลกัธรรมาภิบาล
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การจดัการศึกษาของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
ได้กาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตวัชี� วดัเป็นแนวทาง ในการดาํเนินงาน

ตามภารกิจ บทบาทหน้าที� ที�สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี� ว ัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผูจ้บการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผูจ้บการศึกษา
ภาคบงัคบั ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ไดรั้บการศึ

โดยมีกระบวนการนาํวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ จุดเนน้  สู่การปฏิบติัดงันี�  
สื� อสารทิศทางองค์กร ทั� งวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และ

ป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน  ใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งทุกระดบัรับรู้ ตระหนกั และเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั
จดัโครงสร้างกระบวนการทาํงาน  และมอบหมายผูรั้บผดิชอบปฏิบติังานทั�งเจา้ภาพหลกั  

เจา้ภาพรอง  และผูส้นบัสนุน  พร้อมกาํหนดบทบาทความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 
วเิคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบนั  และเป้าหมายตามนโยบายเพื�อกาํหนดกลยุทธ์และ

บติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย  วตัถุประสงค ์
ดาํเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบติัการที�กาํหนด 
ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื�อให้การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบติัอย่างเป็น

รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจาํปี  การประเมินผลระยะครึ� งปี  และการประเมินผล เมื�อสิ�นสุด

สร้างกลไกการขบัเคลื�อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบติังาน
ประจาํปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ปรับวฒันธรรมองค์กรที�มุ่งผลสัมฤทธิ> ในการปฏิบติังานและการทาํงานแบบมีส่วนร่วมที�
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคก์ารปฏิบติังานให้บรรลุ  ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�พฒันาไว้

ส่งเสริมการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพฒันาปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ  
ต่อเนื�อง 

เชื�อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี� ว ัดระดับบุคคลและมี
การประเมินผลการปฏิบติัอยา่งชดัเจน 

บริหารจดัการโดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมและยดึหลกัธรรมาภิบาล
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การจดัการศึกษาของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจาํปีงบประมาณ 
ได้กาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตวัชี� วดัเป็นแนวทาง ในการดาํเนินงาน 

ตามภารกิจ บทบาทหน้าที� ที�สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี� ว ัดของสํานักงาน
ศึกษาก่อนประถมศึกษา ผูจ้บการศึกษา 

ภาคบงัคบั ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ไดรั้บการศึกษาอยา่งทั�วถึงและ 

สื� อสารทิศทางองค์กร ทั� งวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และ
และเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั 

จดัโครงสร้างกระบวนการทาํงาน  และมอบหมายผูรั้บผดิชอบปฏิบติังานทั�งเจา้ภาพหลกั  

วเิคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบนั  และเป้าหมายตามนโยบายเพื�อกาํหนดกลยุทธ์และ

ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื�อให้การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจาํปี  การประเมินผลระยะครึ� งปี  และการประเมินผล เมื�อสิ�นสุด

สร้างกลไกการขบัเคลื�อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบติังาน

ปรับวฒันธรรมองค์กรที�มุ่งผลสัมฤทธิ> ในการปฏิบติังานและการทาํงานแบบมีส่วนร่วมที�
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคก์ารปฏิบติังานให้บรรลุ  ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�พฒันาไว้

ส่งเสริมการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพฒันาปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ  

ายทอดตัวชี� ว ัดระดับบุคคลและมี 

บริหารจดัการโดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมและยดึหลกัธรรมาภิบาล 
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ปฏทินิการบริหารแผนปฏบัิติการ 

ระยะเวลา 

1 – 22  ตุลาคม  2554 
 
 

25 ตุลาคม 2554 
 

 
พฤศจิกายน 2554 
 
31 มีนาคม 2555 
30 มิถุนายน 2555 
15 ตุลาคม 2555 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  และสภาพการจดัการศึกษา
ของ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
ประกาศนโยบาย เผยแพร่แนวทางการดาํเนินงานให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทราบและ
ขบัเคลื�อนการดาํเนินงาน
วเิคราะห์ความเสี�ยง  ปรับโครงการ  ปรับเป้าหมาย  ใหส้อดคลอ้งกบัวงเงิน
งบประมาณ
รายงานผลการดาํเนินงานรอบ 
รายงานผลการดาํเนินงานรอบ 
รายงานผลการดาํเนินงานรอบ 

 

 การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
ปีงบประมาณ 2554 ไดด้าํเนินการตามภารกิจ 
ดงันี�  
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แนวปฏิบติั 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2555  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  และสภาพการจดัการศึกษา
ของ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
ประกาศนโยบาย เผยแพร่แนวทางการดาํเนินงานให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทราบและ
ขบัเคลื�อนการดาํเนินงาน 
วเิคราะห์ความเสี�ยง  ปรับโครงการ  ปรับเป้าหมาย  ใหส้อดคลอ้งกบัวงเงิน
งบประมาณ 
รายงานผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดือน( ต.ค. 54- มี.ค. 
รายงานผลการดาํเนินงานรอบ 9 เดือน ( ต.ค. 54- มิ.ย
รายงานผลการดาํเนินงานรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 54- ก.ย

การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 
ไดด้าํเนินการตามภารกิจ โดยเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไดป้รากฏผล
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2555  ตามกรอบ  กลยุทธ์ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  และสภาพการจดัการศึกษา
ของ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประกาศนโยบาย เผยแพร่แนวทางการดาํเนินงานให้ผูเ้กี�ยวขอ้งทราบและ

วเิคราะห์ความเสี�ยง  ปรับโครงการ  ปรับเป้าหมาย  ใหส้อดคลอ้งกบัวงเงิน

. 55) 
ย. 55) 
ย. 55) 

การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
โดยเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนไดป้รากฏผล
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กลยุทธ์ที� 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลายและทั�วถงึ

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 

ใหป้ระชากรวยัเรียนและนกัเรียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาดงันี�

1.  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กปฐมวัย  จนถึงปีที�สิบหก

กจิกรรมการดําเนินงาน 

1.1  ทบทวนเขตพื�นที�บริการและจดัทาํฐานขอ้มูลเด็กวยัเรียน

1.2  จดัประชุมอาสาสมคัรการศึกษาหมูบ่า้น

เครือขา่ยช่วยเหลือติดตามเด็กออกกลางคนัและเด็กตกหล่น กลบัเขา้มาเรียน 

ทุกอาํเภอ  คือ อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์  จาํนวน 

และอาํเภอวงัโป่ง  45  คน  รวม  288  

ใหแ้ก่อาสาสมคัรการศึกษาหมูบ่า้นดีเด่น  หมูที่�

คือ  นายประสิทธิ>   คุม้ทรัพย ์

1.3  ประกาศจดัตั�งศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษา  จาํนวน  

เขตพื�นที�และระดบัศูนย ์ ประกอบดว้ย

1) ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นโพธิ> ทอง

2) ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นห้วยสะแก

3) ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นเขาชะโงก

4) ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นวงัขอนมิตรภาพที�  

5) ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นใหมว่งัตะเคียน

6) ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นโคกยาว

7) ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นวงัหิน

มีหนา้ที�ติดตามเด็กออกกลางคนัและเด็กตกหล่

การศึกษาทางเลือกให้แก่เด็กออกกลางคนัและเด็กตกหล่นจนจบการศึกษาภาคบงัคบัหรือส่งไปยงัหน่วยงานที�

จดัการศึกษาภาคบงัคบัในสังกดัอื�น
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สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลายและทั�วถงึ 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ไดด้าํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหป้ระชากรวยัเรียนและนกัเรียนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาดงันี�  

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กบัเด็กปฐมวัย  จนถึงปีที�สิบหก 

ทบทวนเขตพื�นที�บริการและจดัทาํฐานขอ้มูลเด็กวยัเรียน 

จดัประชุมอาสาสมคัรการศึกษาหมูบ่า้น (อกม.) ที�ทาํหนา้ที�เป็น 

เครือขา่ยช่วยเหลือติดตามเด็กออกกลางคนัและเด็กตกหล่น กลบัเขา้มาเรียน  

ทุกอาํเภอ  คือ อาํเภอเมืองเพชรบูรณ์  จาํนวน 127  คน  อาํเภอชนแดน 116 คน  

288  คน  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�และไดรั้บมอบเกียรติบตัร

ใหแ้ก่อาสาสมคัรการศึกษาหมูบ่า้นดีเด่น  หมูที่�   1      ตาํบลทา่ขา้ม   อาํเภอชนแดนจงัหวดัเพชรบูรณ์   

ประกาศจดัตั�งศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษา  จาํนวน  7  ศูนย ์และแต่งตั�งคณะกรรมการระดบั

เขตพื�นที�และระดบัศูนย ์ ประกอบดว้ย 

ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นโพธิ> ทอง 

ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นห้วยสะแก 

ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นเขาชะโงก 

ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นวงัขอนมิตรภาพที�  137 

ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นใหมว่งัตะเคียน 

ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นโคกยาว 

ศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบา้นวงัหิน 

มีหนา้ที�ติดตามเด็กออกกลางคนัและเด็กตกหล่นที�อยูใ่นวยัการศึกษาภาคบงัคบั

การศึกษาทางเลือกให้แก่เด็กออกกลางคนัและเด็กตกหล่นจนจบการศึกษาภาคบงัคบัหรือส่งไปยงัหน่วยงานที�

จดัการศึกษาภาคบงัคบัในสังกดัอื�น 
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ไดด้าํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�และไดรั้บมอบเกียรติบตัร

จงัหวดัเพชรบูรณ์    

งตั�งคณะกรรมการระดบั 

นที�อยูใ่นวยัการศึกษาภาคบงัคบักลบัเขา้มาเรียนโดยจดั

การศึกษาทางเลือกให้แก่เด็กออกกลางคนัและเด็กตกหล่นจนจบการศึกษาภาคบงัคบัหรือส่งไปยงัหน่วยงานที�
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1.4  จดัทาํป้ายรณรงคก์ารติดตามเด็กตกหล่น 

เด็กออกกลางคนัใหเ้ขา้เรียนใหก้บัศูนยส่์ง

 “ใครพบเด็กหนีเรียน เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคนัแจง้

จากผลการดาํเนินงานดงักล่าว พบวา่ เด็กที�มีอายถึุง

เกณฑเ์ขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบัในปีการศึกษา 

(เกิดปี พ.ศ. 2548)  ในเขตบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

เขต 1  มีอตัราการเขา้เรียนร้อยละ 100  

92.29  ไมเ่รียนต่อร้อยละ 7.71    เนื�องจากมีฐานะยากจนต้

การศึกษา  2554  แยกตามระดบัการศึกษา  พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีอตัราการออกกลางคนั  

ร้อยละ 0.78   ระดบัประถมศึกษา   ร้อยละ 

กลางคนัมากที�สุด  ร้อยละ 1  รองลงมา  ไดแ้ก่ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 

ร้อยละ 0.61  ตามลาํดบั 

2.  การส่งเสริมการดําเนินงานห้องเรียนสีขาว

กจิกรรมดําเนินงาน 

จดัให้มีการประเมินผลการดาํเนินงาน

ชมเชย  ซึ� งปรากฏว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดาํเนินงานห้องเรียนสีขาวผ่านเกณฑ์ในระดบัดีขึ�นไป  และ

โรงเรียนที�ไดรั้บโล่รางวลัหอ้งเรียนสีขาวดีเด่น  คือ  โรงเรียนบา้น
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จดัทาํป้ายรณรงคก์ารติดตามเด็กตกหล่น  

เด็กออกกลางคนัใหเ้ขา้เรียนใหก้บัศูนยส่์งเสริมโอกาสทางการศึกษา  

ใครพบเด็กหนีเรียน เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคนัแจง้..........” 

จากผลการดาํเนินงานดงักล่าว พบวา่ เด็กที�มีอายถึุง 

เกณฑเ์ขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบัในปีการศึกษา 2555  

ในเขตบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

100  อตัราการเรียนต่อของเด็กการศึกษาขั�นพื�นฐาน ปีการศึกษา 

เนื�องจากมีฐานะยากจนตอ้งไปประกอบอาชีพ อตัราการออกกลางคนันกัเรียนปี

แยกตามระดบัการศึกษา  พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีอตัราการออกกลางคนั  

ระดบัประถมศึกษา   ร้อยละ 0.15  แยกเป็นรายชั�นพบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

รองลงมา  ไดแ้ก่ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 1  ร้อยละ 0.73  และชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

การส่งเสริมการดําเนินงานห้องเรียนสีขาว 

การดาํเนินงานห้องเรียนสีขาว  เพื�อมอบโล่รางวลัและประกาศนียบตั

ชมเชย  ซึ� งปรากฏว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดาํเนินงานห้องเรียนสีขาวผ่านเกณฑ์ในระดบัดีขึ�นไป  และ

โรงเรียนที�ไดรั้บโล่รางวลัหอ้งเรียนสีขาวดีเด่น  คือ  โรงเรียนบา้นป่าบง 
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ในเขตบริการของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  

อตัราการเรียนต่อของเด็กการศึกษาขั�นพื�นฐาน ปีการศึกษา 2555  ร้อยละ 

องไปประกอบอาชีพ อตัราการออกกลางคนันกัเรียนปี

แยกตามระดบัการศึกษา  พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มีอตัราการออกกลางคนั  

แยกเป็นรายชั�นพบวา่ นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  ออก

และชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2  

เพื�อมอบโล่รางวลัและประกาศนียบตัรยกยอ่ง

ชมเชย  ซึ� งปรากฏว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนมีการดาํเนินงานห้องเรียนสีขาวผ่านเกณฑ์ในระดบัดีขึ�นไป  และ
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3. การพฒันากจิกรรมนักเรียนเพื�อนที�ปรึกษา 

กจิกรรมดําเนินงาน 

จดักิจกรรมพฒันานักเรียนเพื�อนที�ปรึกษา 

ตามหลกัสูตรการอบรม (Modules)  

1) โมดูลที�  1  กิจกรรมนกัเรียนและโครงการ 

2) โมดูลที� 2  วยัรุ่นกบัเพื�อน

3) โมดูลที� 3  ทกัษะชีวติ

4) โมดูลที� 4 การใหค้าํปรึกาเพื�อน

5) โมดูลที� 5  สัญญาใจ 
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การพฒันากจิกรรมนักเรียนเพื�อนที�ปรึกษา (Youth Counselor-YC)  ด้านยาเสพติด

จดักิจกรรมพฒันานักเรียนเพื�อนที�ปรึกษา (Youth Counselor-YC) จาํนวน  

Modules)  ของสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  จาํแนกเป็น  

กิจกรรมนกัเรียนและโครงการ YC 

วยัรุ่นกบัเพื�อน 

ทกัษะชีวติ 

การใหค้าํปรึกาเพื�อน 
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ด้านยาเสพติด 

จาํนวน  90  คน  ได้มีความรู้ 

จาํแนกเป็น  5  ชุด  ดงันี�  
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กลยทุธ์ที�  2  พฒันาผู้เรียนให้มคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียน 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดงันี�

1. การพฒันาการเรียนการสอนปฐมวยั  

กจิกรรมดําเนินงาน 

1.1. จดัทาํแผนปฎิบติัการพฒันาการเรียนการสอนปฐมวยั 

ประจาํปีงบประมาณ 2555   

1.1.1. การอบรมครูผูส้อนโรงเรียนนาํร่อง โรงเรียนละ 

จาํนวน  20  โรงเรียน 

1.2. ดาํเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย ในปีงบประมาณ 

1.2.1. อบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวยั 

ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  จาํนวน  

1.2.2. คดัเลือกโรงเรียนนาํร่องในปี

จาํนวน  20  โรงเรียน   

1.2.3. จดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนระดบัปฐมวั

สภาพแวดลอ้ม/สนามเด็กเล่น จาํนวน 

 เป็นเงิน  50,000  บาท 

1.2.4. จดัสรรงบประมาณในการจดัซื�อสื�อ

1.2.5. จดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนศูนยป์ฐมวยัตน้แบบและเครือข่ายพฒันาตนเอง  

จาํนวน  8  โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000  

1.2.6. พฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนที�จดัการศึกษา

1.2.7. ระดบัปฐมวยั โดยการประชุมร่วมกบัโรงเรียนอนุบาลประจาํจงัหวดั 

ที�ยกระดบัคุณภาพให้มีความเขม้แข็งจงัหวดัละ 

ภายนอกรอบสองและรอบสาม ระดบัปฐมวยั ดว้ยวธีิการอบรมใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการ
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พฒันาผู้เรียนให้มคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เตรียมความพร้อม

 

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ไดมี้การส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียน

ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดงันี�  

การพฒันาการเรียนการสอนปฐมวยั   

จดัทาํแผนปฎิบติัการพฒันาการเรียนการสอนปฐมวยั  

การอบรมครูผูส้อนโรงเรียนนาํร่อง โรงเรียนละ 2  คน  

ดาํเนินงานตามโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์นอ้ย ในปีงบประมาณ 2555  

อบรมเชิงปฏิบติัการเพื�อเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวยั  

ในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  จาํนวน  2  วนั 

คดัเลือกโรงเรียนนาํร่องในปีงบประมาณ 2555   

ให้โรงเรียนระดบัปฐมวยัพฒันา 

จาํนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ  10,000  บาท  

จดัสรรงบประมาณในการจดัซื�อสื�อ/อุปกรณ์วทิยาศาสตร์โรงเรียนละ  5,000  

จดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนศูนยป์ฐมวยัตน้แบบและเครือข่ายพฒันาตนเอง  

000  บาท 

พฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนที�จดัการศึกษา 

ระดบัปฐมวยั โดยการประชุมร่วมกบัโรงเรียนอนุบาลประจาํจงัหวดั คดัเลือกโรงเรียนปฐมวยั

ที�ยกระดบัคุณภาพให้มีความเขม้แข็งจงัหวดัละ 30  โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที�ไม่ผา่นการประเมินคุณ

ภายนอกรอบสองและรอบสาม ระดบัปฐมวยั ดว้ยวธีิการอบรมใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการ
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พฒันาผู้เรียนให้มคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เตรียมความพร้อม 

การส่งเสริมสนบัสนุนผูเ้รียน 

000  บาท   

จดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนศูนยป์ฐมวยัตน้แบบและเครือข่ายพฒันาตนเอง   

คดัเลือกโรงเรียนปฐมวยั

โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที�ไม่ผา่นการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสองและรอบสาม ระดบัปฐมวยั ดว้ยวธีิการอบรมใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการ 
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1.2.8. อบรมให้ความรู้พ่อแม่ผูป้กครองเกี�ยวกบัการพฒันาการสร้างเสริม

โดยมอบหมายใหโ้รงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบศูนยล์ะ 

1.2.9. จดัอบรมครูที�ไม่จบสาขาการศึกษาปฐมวยัและไมมี่ประสบการณ์สอน  จาํนวน 

1.2.10. จดัทาํแผนประสบการณ์แบบบูรณาการ

สาํหรับครูสอนรวมชั�นอนุบาล 1 และอนุบาล 

1.2.11. พฒันารูปแบบการปฏิบติัใหเ้ป็นเลิศ  

ระดบัปฐมวยัมีโรงเรียนที�ดาํเนินการไดเ้ป็นแบบอยา่ง  ไดแ้ก่  

- โรงเรียนบา้นเนินสง่า  

ดา้นการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวยั

- โรงเรียนบา้นยางลาด  

ผลไมแ้สนอร่อย 

- โรงเรียนบ้านคลองห้วยนาพัฒนาการ  

เพื�อเตรียมความพร้อมเด็กอนุบาล 

- โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  

- โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก  

ปั� นแป้งขา้วโพด 

1.3 ประเมินพฒันาการนกัเรียนที�จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัปีการศึกษา 

ผลสาํเร็จของการดาํเนินงานส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเนื�อง 

ให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที� 

ดีมาก  14  โรงเรียน และระดบัดี 25 

2.  โครงการอบรมพฒันาบุคลากรครูวชิาการด้านเทคนิคการวดัและประเมินผลระดับชัGนเรียน

(Classroom Assessment)   

กจิกรรมดําเนินงาน 

อบรมใหค้รูวชิาการโรงเรียนในสังกดั สพป

ครูวชิาการของโรงเรียนเอกชน จาํนวน 

จาํนวน  17  คน รวม 186  
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อบรมให้ความรู้พ่อแม่ผูป้กครองเกี�ยวกบัการพฒันาการสร้างเสริมคุณลกัษณะที�ดีระดบัปฐมวยั

โดยมอบหมายใหโ้รงเรียนศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบศูนยล์ะ 19,000  บาท   

จดัอบรมครูที�ไม่จบสาขาการศึกษาปฐมวยัและไมมี่ประสบการณ์สอน  จาํนวน 

จดัทาํแผนประสบการณ์แบบบูรณาการ 

และอนุบาล 2  

พฒันารูปแบบการปฏิบติัใหเ้ป็นเลิศ  (Best Practices)  

ระดบัปฐมวยัมีโรงเรียนที�ดาํเนินการไดเ้ป็นแบบอยา่ง  ไดแ้ก่   

โรงเรียนบา้นเนินสง่า  “การจดักิจกรรมการพฒันาวนิยั 

ดา้นการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวยั 

โรงเรียนบา้นยางลาด  “การพฒันากลา้มเนื�อมือของเด็กปฐมวยัโดยจั

 

โรงเรียนบ้านคลองห้วยนาพัฒนาการ  “การผลิตสื� อผสมสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวยั

เพื�อเตรียมความพร้อมเด็กอนุบาล 1” 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  “เกมการเล่นเพื�อพฒันาพฤติกรรมดา้นสังคมเด็กปฐมวยั

โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก  “การพฒันากล้ามเนื�อมือของเด็กปฐมวยัโดยการใช้กิจกรรม

 

ประเมินพฒันาการนกัเรียนที�จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัปีการศึกษา 2554 

ผลสาํเร็จของการดาํเนินงานส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเนื�อง 

ให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที� 3 ปีการศึกษา 2554  จาํนวน  39 โรงเรียน  ผา่นการประเมินระดบั

25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

โครงการอบรมพฒันาบุคลากรครูวชิาการด้านเทคนิคการวดัและประเมินผลระดับชัGนเรียน

อบรมใหค้รูวชิาการโรงเรียนในสังกดั สพป. 159 คน  

ครูวชิาการของโรงเรียนเอกชน จาํนวน 7 คน  ศึกษานิเทศก ์  

186  คน  ดาํเนินการอบรมโดยวทิยากร 
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คุณลกัษณะที�ดีระดบัปฐมวยั

จดัอบรมครูที�ไม่จบสาขาการศึกษาปฐมวยัและไมมี่ประสบการณ์สอน  จาํนวน 80 คน 

การพฒันากลา้มเนื�อมือของเด็กปฐมวยัโดยจดักิจกรรมการเรียนหน่วย

การผลิตสื� อผสมสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวยั 

เกมการเล่นเพื�อพฒันาพฤติกรรมดา้นสังคมเด็กปฐมวยั” 

การพฒันากล้ามเนื�อมือของเด็กปฐมวยัโดยการใช้กิจกรรม 

2554 จาํนวน 150 โรงเรียน 

ผลสาํเร็จของการดาํเนินงานส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเนื�อง จึงทาํ

โรงเรียน  ผา่นการประเมินระดบั 

โครงการอบรมพฒันาบุคลากรครูวชิาการด้านเทคนิคการวดัและประเมินผลระดับชัGนเรียน 
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จาก สพฐ. ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และเขา้ใจการวดัและประเมินผลโดยมุ่งเนน้การประเมินผลที�สอดรับการ

จุดเนน้คุณภาพผูเ้รียน จุดเปลี�ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาตลอดจนสร้างเครื�องมือที�มีรูปแบบของเครื�องมือที�

ใกลเ้คียงกบัแบบทดสอบที�ใช้ในการสอบ 

เพื�อใหเ้ด็กไดคุ้น้เคยกบัรูปแบบการทดสอบระดบัชาติที�มุง่เนน้ทกัษะการคิดขั�นสูง

3. การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

กจิกรรมดําเนินงาน 

3.1   การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  โดยดาํเนินการดงันี�

3.1.1 มอบหมายให้ศูนย ์

บา้นดงขยุ  และโรงเรียนอนุบาลวงัโป่ง  

- จัดค่ายภาษาอังกฤษสําหรับครูผูส้อน  ภาษาอังกฤษชั�นประถมศึกษาปีที�  

จาํนวน 150  คน  

- อบรมครูสอนภาษาองักฤษชั�นป

- จดัคา่ยภาษาองักฤษภาคฤดูร้อนใหน้กัเรียนชั�นม

- จดัค่ายวิชาการแบบเข้มเพื�อยกระดับผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนนักเรียนชั�น ป

จาํนวน 407  คน  และชั�นม.3  จาํนวน  

3.1.2  สพป.เพชรบูรณ์  เขต 

- จดัคา่ยภาษาองักฤษนกัเรียนชั�น ม

ขยายโอกาส จาํนวน100 คน ระยะเวลา 

- จดักิจกรรมคา่ยภาษาองักฤษครูผูส้อน ชั�น ม

โรงเรียนขยายโอกาส  44  คน  ระยะเวลา 

- อบรมภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรทางการศึกษาภายใน 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  จาํนวน 35 คน ระยะเวลา 

3.1.3  แขง่ขนัพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนมีนกัเรียนเขา้ร่วมแขง่ขนัจาํนวน 

ช่วงชั�นที� 1 จาํนวน 12 คน ช่วงชั�นที� 2  

3.1.4  อบรมการใชสื้�อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ

สาํหรับครูระดบัประถมศึกษา (Teacher’s Kit) 
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ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และเขา้ใจการวดัและประเมินผลโดยมุ่งเนน้การประเมินผลที�สอดรับการ

จุดเนน้คุณภาพผูเ้รียน จุดเปลี�ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาตลอดจนสร้างเครื�องมือที�มีรูปแบบของเครื�องมือที�

ใกลเ้คียงกบัแบบทดสอบที�ใช้ในการสอบ O-Net ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

เพื�อใหเ้ด็กไดคุ้น้เคยกบัรูปแบบการทดสอบระดบัชาติที�มุง่เนน้ทกัษะการคิดขั�นสูง 

การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

การพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  โดยดาํเนินการดงันี�  

มอบหมายให้ศูนย ์RRIC Network ทุกศูนย ์ ไดแ้ก่  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โรงเรียน

บา้นดงขยุ  และโรงเรียนอนุบาลวงัโป่ง  ดาํเนินการดงันี�  

จัดค่ายภาษาอังกฤษสําหรับครูผูส้อน  ภาษาอังกฤษชั�นประถมศึกษาปีที�  

อบรมครูสอนภาษาองักฤษชั�นป.1-6 จาํนวน 300 คน  

จดัคา่ยภาษาองักฤษภาคฤดูร้อนใหน้กัเรียนชั�นม.3 จาํนวน 200 

จดัค่ายวิชาการแบบเข้มเพื�อยกระดับผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนนักเรียนชั�น ป

จาํนวน  246  คน 

เพชรบูรณ์  เขต 1  ดาํเนินการดงันี�  

จดัคา่ยภาษาองักฤษนกัเรียนชั�น ม.1-3 โรงเรียน 

ระยะเวลา 3 วนั 

จกรรมคา่ยภาษาองักฤษครูผูส้อน ชั�น ม.1-3  

คน  ระยะเวลา 1  วนั 

อบรมภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรทางการศึกษาภายใน  

คน ระยะเวลา 20 ชั�วโมง 

แขง่ขนัพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนมีนกัเรียนเขา้ร่วมแขง่ขนัจาํนวน 29 

2  จาํนวน  17  คน 

อบรมการใชสื้�อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

(Teacher’s Kit) ชั�น ป.1-3 
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ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้และเขา้ใจการวดัและประเมินผลโดยมุ่งเนน้การประเมินผลที�สอดรับการ

จุดเนน้คุณภาพผูเ้รียน จุดเปลี�ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาตลอดจนสร้างเครื�องมือที�มีรูปแบบของเครื�องมือที�

แห่งชาติ (องคก์รมหาชน)

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ โรงเรียน

จัดค่ายภาษาอังกฤษสําหรับครูผูส้อน  ภาษาอังกฤษชั�นประถมศึกษาปีที�  1-6  

200 คน  

จดัค่ายวิชาการแบบเข้มเพื�อยกระดับผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนนักเรียนชั�น ป.6  

29 คน  
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 ครู จาํนวน 157 คน และนกัเรียน จาํนวน 

3.1.5  จดัสรรบตัรการใชสื้�อการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบออนไลน์เพื�อใหค้รูผูส้อนให้พฒันาความรู้

และทกัษะภาษาองักฤษของตนเองทั�งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนและนาํไปใช้ประโยชน์ในการ

จดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

4.  การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิMภาษาไทย

กจิกรรมดําเนินงาน 

4.1 จดัทาํคูมื่อการพฒันามาตรฐานและตวัชี�วดัที�ตอ้ง

ปรับปรุงในชั�น ป.3 และชั�นป.6  ใหโ้รงเรียนจาํนวน 

และชั�น ม.3 จาํนวน 45  โรงเรียน  เพื�อใชเ้ป็น

ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�น ป

4.2 ปรับปรุง/พฒันาด้านการอ่านการเขียนของนกัเรียนชั�น ป

โรงเรียน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีทุกคน และปรับปรุง

อ่าน การเขียนเฉลี�ยตํ�ากวา่ร้อยละ 60   

4.3 จดัประกวดแขง่ขนัความสามารถดา้นภาษาไทย นกัเรียนชั�น ป

4.4 นิเทศติดตามและประเมินการอ่าน การเขียนโรงเรียนละ 

ออก เขียนได ้ 100%  ไดรั้บเกียรติบตัร  
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คน และนกัเรียน จาํนวน 157 คน 

จดัสรรบตัรการใชสื้�อการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบออนไลน์เพื�อใหค้รูผูส้อนให้พฒันาความรู้

และทกัษะภาษาองักฤษของตนเองทั�งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนและนาํไปใช้ประโยชน์ในการ

พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิMภาษาไทย 

จดัทาํคูมื่อการพฒันามาตรฐานและตวัชี�วดัที�ตอ้ง 

ใหโ้รงเรียนจาํนวน 157 โรงเรียน  

โรงเรียน  เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการยกระดบั 

ผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนรู้ภาษาไทย ชั�น ป.3 ป.6 และ ม.3 

พฒันาด้านการอ่านการเขียนของนกัเรียนชั�น ป.3 ที�อยู่ระดบัปรับปรุง จาํนวน 

โรงเรียน มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีทุกคน และปรับปรุง/พฒันานกัเรียนชั�น ป.3 ที�มีผลการประเมินดา้นการ

60   จาํนวน  59 โรงเรียน 

จดัประกวดแขง่ขนัความสามารถดา้นภาษาไทย นกัเรียนชั�น ป.1-3 ,ป

นิเทศติดตามและประเมินการอ่าน การเขียนโรงเรียนละ 2  ครั� ง  โรงเรียนที�พฒันานกัเรียนอ่าน

ไดรั้บเกียรติบตัร   
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จดัสรรบตัรการใชสื้�อการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบออนไลน์เพื�อใหค้รูผูส้อนให้พฒันาความรู้

และทกัษะภาษาองักฤษของตนเองทั�งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนและนาํไปใช้ประโยชน์ในการ

ที�อยู่ระดบัปรับปรุง จาํนวน 40

ที�มีผลการประเมินดา้นการ

ป.1-6 และ ม.1-3  

ครั� ง  โรงเรียนที�พฒันานกัเรียนอ่าน
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5. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วเิคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ 

ปีการศึกษา 2554  

กจิกรรมดําเนินงาน 

ประชุมเชิงปฏิบติัการครูกลุ่มสาระภาษาไทย  

ความเขา้ใจสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินระดบัชาติไดแ้ละวางแผนการยกระดบัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน

ระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดสู้งขึ�น

6. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   

กจิกรรมดําเนินงาน 

จดักิจกรรมประกวดผลงานส่งเสริมการอ่าน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 

การปฏิบติัที�ดีการพฒันาการอ่าน (Good Practice) 

1.ผูบ้ริหารรักการอ่าน 

ระดบัยอดเยี�ยม   นายไพรวลัย ์ พุทธารัตน์  

2.ครูรักการอ่าน 

-โรงเรียนขนาดกลาง   

   ระดบัยอดเยี�ยม นางบุญสนอง  บุญทบั

-โรงเรียนขนาดเล็ก 

   ระดบัยอดเยี�ยม นางระณณั  มินพิมาย

    นางวฒันาพร  ศิลกุล

    นางศิริรักษ ์ พุชชงค์

3.นกัเรียนรักการอ่าน 

-โรงเรียนขนาดกลาง 

  ระดบัยอดเยี�ยม ด.ญ

-โรงเรียนขนาดเล็ก 

ระดบัยอดเยี�ยม ด.ญ

   ด.ญ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วเิคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ 

ประชุมเชิงปฏิบติัการครูกลุ่มสาระภาษาไทย   จาํนวน 157  คน ครูผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้

ความเขา้ใจสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินระดบัชาติไดแ้ละวางแผนการยกระดบัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน

ระดบัชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไดสู้งขึ�น 

ผลงานส่งเสริมการอ่าน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน โรงเรียนรักการอ่านและผล

Good Practice) ปีการศึกษา 2555  ซึ� งผลการประกวด ดงันี�

นายไพรวลัย ์ พุทธารัตน์   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหว้ยตูม

นางบุญสนอง  บุญทบั  ครูโรงเรียนบา้นทา่กกตาล

นางระณณั  มินพิมาย  ครูโรงเรียนบา้นกกจั�น

นางวฒันาพร  ศิลกุล  ครูโรงเรียนบา้นไร่เหนือ

นางศิริรักษ ์ พุชชงค ์  ครูโรงเรียนบา้นโนนตะแบก

ญ.สุพิชา  หงิมสูงเนิน  นกัเรียนโรงเรียนบา้นสะเดียง

ญ.ศรสวรรค ์ ขมุทอง  นกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่เหนือ

ญ.ศิริยาพร  บูราณ  นกัเรียนโรงเรียนบา้นโป่งตาเป้า
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ประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วเิคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ (O-Net)  

คน ครูผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้

ความเขา้ใจสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินระดบัชาติไดแ้ละวางแผนการยกระดบัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียน

โรงเรียนรักการอ่านและผล 

ซึ� งผลการประกวด ดงันี�  

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหว้ยตูม 

ครูโรงเรียนบา้นทา่กกตาล 

ครูโรงเรียนบา้นกกจั�น 

ครูโรงเรียนบา้นไร่เหนือ 

ครูโรงเรียนบา้นโนนตะแบก 

นกัเรียนโรงเรียนบา้นสะเดียง 

นกัเรียนโรงเรียนบา้นไร่เหนือ 

นกัเรียนโรงเรียนบา้นโป่งตาเป้า 
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4.โรงเรียนรักการอ่าน 

-โรงเรียนขนาดกลาง

  ระดบัยอดเยี�ยม  

   

-โรงเรียนขนาดเล็ก 

ระดบัยอดเยี�ยม 

5.โรงเรียนที�มีผลการปฏิบติัที�ดี  

-โรงเรียนขนาดเล็ก 

ระดบัดี  

7.จัดกจิกรรมประกวดห้องสมุดโรงเรียน

กจิกรรมดําเนินงาน 

7.1  จดัประกวดหอ้งสมุดโรงเรียน มีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหก้บัโรงเรียนที�ชนะการประกวด  

1)  โรงเรียนบา้นวงัขอนมิตรภาพที�  

2) โรงเรียนบา้นสักแหง้

3)  โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม

7.2  จดัประเมินการคงสภาพการบริหารงานห้องสมุดดีเด่นเพื�อการเป็นแบบอยา่งที�ดี

 1) โรงเรียนบา้นถํ�านํ�าบงั                

2)  โรงเรียนบา้นขมวด

3)  โรงเรียนบา้นยาวี

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                         ������ !���"��	�#�������$���%��������  

���������	
�������������������������	��������  	
� 1 

โรงเรียนขนาดกลาง 

   โรงเรียนบา้นสะเดียง 

  โรงเรียนบา้นวงัโคง้ 

   โรงเรียนบา้นกกจั�น 

โรงเรียนที�มีผลการปฏิบติัที�ดี  (Good Practice) 

  โรงเรียนบา้นโป่งตาเป้า 

จัดกจิกรรมประกวดห้องสมุดโรงเรียน 

จดัประกวดหอ้งสมุดโรงเรียน มีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหก้บัโรงเรียนที�ชนะการประกวด  

โรงเรียนบา้นวงัขอนมิตรภาพที�  137  รางวลัดีเยี�ยมอนัดบั 1  ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก  

โรงเรียนบา้นสักแหง้            รางวลัดีเยี�ยมอนัดบั 1  ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง

โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม            รางวลัดีเยี�ยมอนัดบั 1  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

จดัประเมินการคงสภาพการบริหารงานห้องสมุดดีเด่นเพื�อการเป็นแบบอยา่งที�ดี

โรงเรียนบา้นถํ�านํ�าบงั                        รางวลัดีเยี�ยม ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนบา้นขมวด           รางวลัชมเชย ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง

โรงเรียนบา้นยาว-ีหว้ยโป่ง                รางวลัดีเยี�ยม ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
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จดัประกวดหอ้งสมุดโรงเรียน มีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหก้บัโรงเรียนที�ชนะการประกวด  คือ 

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก   

ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 

ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

จดัประเมินการคงสภาพการบริหารงานห้องสมุดดีเด่นเพื�อการเป็นแบบอยา่งที�ดี 

ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 

ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 



 

                                                        
 

���������	
�������������������������	��������  	
� 
 

 

 

 

8.การพฒันาการเรียนรู้สู่สากลแข่งขันวทิย์

กจิกรรมดําเนินงาน 

จดัแขง่ขนัและทดสอบนกัเรียนกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ประเภทเหรียญทอง 

1.  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

2. โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม 

3. โรงเรียนบา้นโป่งหวา้ 

4. โรงเรียนเสรีศึกษา  

5. โรงเรียนบา้นชยัมงคล 

 
 
ที� 

 
 

ชื�อโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ

1 ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ 12 

2 ร.ร.บา้นทา่ขา้ม 9 

3 ร.ร.เสรีศึกษา 2 

4 ร.ร.บา้นชยัมงคล 1 

5 ร.ร.บา้นวงัหิน  

6 ร.ร.บา้นหนองใหญ่  

7 ร.ร.บา้นโป่งหวา้  

8 ร.ร.โลมนิลวงคฯ์  

 ร.ร.บา้นไร่เหนือ   

 ร.ร.บา้นเขาชะโงก   

 ร.ร.บา้นโนนสะอาด   

 ร.ร.บา้นหวันา   
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การพฒันาการเรียนรู้สู่สากลแข่งขันวทิย์-คณติ  

จดัแขง่ขนัและทดสอบนกัเรียนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์   จาํนวน  12   เหรียญ 

   จาํนวน  9   เหรียญ 

   จาํนวน  2  เหรียญ 

  จาํนวน  2  เหรียญ 

   จาํนวน  1  เหรียญ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ระดับประถม 

เหรียญ
เงนิ 

เหรียญ
ทองแดง 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงนิ 

เหรียญ
ทองแดง 

25 25 10 18 19 

13 17 1 3 2 

3 13 2 6 10 

1 4   1 

1 1   1 

1     

1 1   1 

 3  1 3 

 1    

 2   1 

 1 1  1 

 1  1  
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คณิตศาสตร์  ซึ� งปรากฏผลดงันี�  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษา 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงนิ 

เหรียญ
ทองแดง 

   

1 4 16 

 1 4 

   

  1 

   

   

   

   

 1  

  1 
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ที� 

 
 

ชื�อโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประถมศึกษา

เหรียญ
ทอง 

 ร.ร.บา้นดงมูลเหล็ก  

 ร.ร.บา้นสักแหง้  

 ร.ร.เซนตโ์ยเซฟศรี
เพชรบูรณ์ 

 

   

9.  การพฒันาคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนที�มีความบกพร่องทางกา

กจิกรรมดําเนินงาน 

สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1  

เพชรบูรณ์ และโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม  ดงันี�

9.1  ดา้นการบริหารจดัการเรียนร่วมเพื�อสร้างความเขม้แข็ง

1) จดัทาํแผนปฏิบติังานตารมกรอบแนวทางการบริหารจดัการเรียนร่วม

2) คดักรอง วนิิจฉยัและจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะโดยมีโรงเรียนที�มีการจดัการเรียนร่วม  

3)  ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการผลิต

เป็นเงิน 94,500  บาท 

9.2  ดาํเนินการประเมินผลการเรียนรู้เด็กที�

โดยประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํเครื�องมือประเมิน นิเทศ ใหค้วามช่วยเหลือและมีผลการประเมิน  ดงันี�

10  การพฒันาและยกระดับผลสัมฤทธิMทางการเรียนและการสอนเศรษฐศาสตร์

กจิกรรมดําเนินงาน  

จดัอบรมครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  

จาํนวน 202 คน  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการพฒันากระบวนการ

ต่าง ๆ ที�เชื�อมโยงกนัทั�งกระบวนการดา้นหลกัสูตร การจดัการ

เรียนรู้ และการวดัประเมินผล เพื�อเตรียมรองรับการประเมินผล

สัมฤทธิ> ทางการเรียน ในปีการศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์

ระดับประถมศึกษา ระดับประถม 

เหรียญ
เงนิ 

เหรียญ
ทองแดง 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงนิ 

เหรียญ
ทองแดง

   1 3 

    1 

     

     

การพฒันาคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  

1  ได้ดาํเนินการร่วมกบัศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 

รงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วม  ดงันี�  

ดา้นการบริหารจดัการเรียนร่วมเพื�อสร้างความเขม้แข็ง 

จดัทาํแผนปฏิบติังานตารมกรอบแนวทางการบริหารจดัการเรียนร่วม

คดักรอง วนิิจฉยัและจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะโดยมีโรงเรียนที�มีการจดัการเรียนร่วม  

ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการผลิต/จดัหาสื�อ นวตักรรม  จาํนวน  63  โรงเรียน ๆ  ละ 

ดาํเนินการประเมินผลการเรียนรู้เด็กที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จาํนวน 

ยประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํเครื�องมือประเมิน นิเทศ ใหค้วามช่วยเหลือและมีผลการประเมิน  ดงันี�

การพฒันาและยกระดับผลสัมฤทธิMทางการเรียนและการสอนเศรษฐศาสตร์  

จดัอบรมครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา   

คน  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจการพฒันากระบวนการ 

ต่าง ๆ ที�เชื�อมโยงกนัทั�งกระบวนการดา้นหลกัสูตร การจดัการ 

เรียนรู้ และการวดัประเมินผล เพื�อเตรียมรองรับการประเมินผล 

สัมฤทธิ> ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2555 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษา 

เหรียญ
ทองแดง 

เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงนิ 

เหรียญ
ทองแดง 

   

 1  

3  1 

   

ได้ดาํเนินการร่วมกบัศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ประจาํจงัหวดั

จดัทาํแผนปฏิบติังานตารมกรอบแนวทางการบริหารจดัการเรียนร่วม 

คดักรอง วนิิจฉยัและจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะโดยมีโรงเรียนที�มีการจดัการเรียนร่วม   

โรงเรียน ๆ  ละ 1,500  บาท  

รเรียนรู้  จาํนวน 63 โรงเรียน   

ยประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํเครื�องมือประเมิน นิเทศ ใหค้วามช่วยเหลือและมีผลการประเมิน  ดงันี�  
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11. การพฒันาด้านเทคโนโลย ี

กจิกรรมดําเนินงาน 

11.1  การพฒันาศกัยภาพดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาํหรับนกัเรียน

- ประเมินความรู้ตามมาตรฐานความรู้ดา้น

�จาํนวน  2,410  

ไมผ่า่น  จาํนวน  

- ประเมินความรู้ตามมาตรฐานความรู้ดา้น

�จาํนวน  

ไมผ่า่น  จาํนวน  

- ประเมินความรู้ตามมาตรฐานความรู้ดา้น

�จาํนวน  

ไมผ่า่น  จาํนวน  

11.2  พฒันาบุคลากรเพื�อการใชค้อมพิวเตอร์พกพา 

จดัการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและนกัเรียนใชจ้ดัการเรียนการสอนได้

11.2.1 พฒันาวทิยากรแกนนาํเครือขา่ยกลุ่มโรงเรียนละ 

11.2.2 รองผูอ้าํนวยการ สพป

ศึกษานิเทศกทุ์กคน  จาํนวน 22  คน 

11.2.3  ผูบ้ริหารโรงเรียนทุกสังกดั  

   - ผูบ้ริหารโรงเรียนในสัง

   - ผูบ้ริหารสังกดัอื�น  จาํนวน  

11.2.4  ครูผูส้อนชั�นประถมศึกษาปีที� 
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การพฒันาศกัยภาพดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาํหรับนกัเรียน ดงันี�  

มาตรฐานความรู้ดา้น ICT ของนกัเรียนชั�น ป.3  

410  คน   ผา่นการประเมิน  จาํนวน  2,403  คน  คิดเป็นร้อยละ  

ไมผ่า่น  จาํนวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.30  

ประเมินความรู้ตามมาตรฐานความรู้ดา้น ICT ของนกัเรียนชั�น ป.6 

จาํนวน  2,568  คน   ผา่นการประเมิน  จาํนวน  2,566  คน  คิดเป็นร้อยละ  

ไมผ่า่น  จาํนวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.08   

ประเมินความรู้ตามมาตรฐานความรู้ดา้น ICT ของนกัเรียนชั�น ม.3 

จาํนวน  1,178  คน   ผา่นการประเมิน  จาํนวน  1,177  คน  คิดเป็นร้อยละ  

ไมผ่า่น  จาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.09 

พฒันาบุคลากรเพื�อการใชค้อมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื�อให้มีความรู้ความสามารถบริหาร

จดัการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและนกัเรียนใชจ้ดัการเรียนการสอนได ้

พฒันาวทิยากรแกนนาํเครือขา่ยกลุ่มโรงเรียนละ 2  คน จาํนวน  

รองผูอ้าํนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  และผูอ้าํนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและ

ผูบ้ริหารโรงเรียนทุกสังกดั  166  คน ประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดั  จาํนวน  151  คน   

ผูบ้ริหารสังกดัอื�น  จาํนวน  15  คน 

สอนชั�นประถมศึกษาปีที� 1  ทุกสังกดั  จาํนวน  362  คน 

������ !���"��	�#�������$���%��������  2555                 66 

 

คน  คิดเป็นร้อยละ  99.70 

 

คน  คิดเป็นร้อยละ  99.92 

คน  คิดเป็นร้อยละ  99.91 

เพื�อให้มีความรู้ความสามารถบริหาร

คน จาํนวน  22  คน 

และผูอ้าํนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและ
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12.  การแข่งขันนักเรียนยอดปัญญานครบาลปีการศึกษา 

กจิกรรมดําเนินงาน 

สอบแขง่ขนัคดัเลือกนกัเรียนทุกชั�นประเภทรายบุคคลและประเภททีม 

ความพร้อมในการสอบระดบัชาติ  

ประเภทรายบุคคล  ระดบัประถมศึกษา

1) ด.ญ.ปริษา  อ่อนปาน

 2)  ด.ญ.นฎัฐนนั  ปัญญาดี

 3)  ด.ช.กอ้งภพ  ทิพยจนัทร์

4) ด.ญ.อริสรา  สมสุข

5) ด.ญ.ธีรนนัท ์ ทวทีรัพย์

6) ด.ญ.พชัรพร  พรมนาม

ประเภทรายบุคคล  ระดบัมธัยมศึกษา

1) ด.ญ.จนัทิมา  พรีพรม

2) ด.ญ.ปานจิต 

3) ด.ญ.ณัฐวรา  แสงวจิิตร  

ประเภททีม 3 คน ระดบัประถมศึกษา

1) ทีมโรงเรียนบา้นกม

 2) ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

3) ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

4) ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

5) ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

6) ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ประเภททีม ระดบัมธัยมศึกษา

1) ทีมโรงเรียนบา้นทรัพยพ์ุทรา

2) ทีมโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์

3) ทีมโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์

13.  การประเมินผลคุณภาพการศึกษา
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การแข่งขันนักเรียนยอดปัญญานครบาลปีการศึกษา 2554   

สอบแขง่ขนัคดัเลือกนกัเรียนทุกชั�นประเภทรายบุคคลและประเภททีม เพื�อให้นกัเรียนไดมี้การเตรียม

ความพร้อมในการสอบระดบัชาติ  ซึ� งมีผลการคดัเลือกดงันี�  

ประเภทรายบุคคล  ระดบัประถมศึกษา 

ปริษา  อ่อนปาน    ชั�นประถมศึกษาปีที� 1   โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์

นฎัฐนนั  ปัญญาดี ชั�นประถมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

กอ้งภพ  ทิพยจนัทร์ ชั�นประถมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนบา้นวงัหิน

อริสรา  สมสุข ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

ธีรนนัท ์ ทวทีรัพย ์ ชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

พชัรพร  พรมนาม ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนอนุ

ประเภทรายบุคคล  ระดบัมธัยมศึกษา 

จนัทิมา  พรีพรม     ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1    โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม

ปานจิต  อุ่นใจ        ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2    โรงเรียนเซนต์

ณัฐวรา  แสงวจิิตร  ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3    โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์

คน ระดบัประถมศึกษา 

ทีมโรงเรียนบา้นกม.2   ชั�นประถมศึกษาปีที� 

ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  ชั�นประถมศึกษาปีที� 

ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  ชั�นประถมศึกษาปีที� 

ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  ชั�นประถมศึกษาปีที�

ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  ชั�นประถมศึกษาปีที�

ทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  ชั�นประถมศึกษาปีที�

ประเภททีม ระดบัมธัยมศึกษา 

ทีมโรงเรียนบา้นทรัพยพ์ุทรา  ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  

ทีมโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  

ทีมโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  

การประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
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เพื�อให้นกัเรียนไดมี้การเตรียม

โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

โรงเรียนบา้นวงัหิน 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

นอนุบาลเพชรบูรณ์ 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม 

โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 

โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 1  

ชั�นประถมศึกษาปีที� 2   

ชั�นประถมศึกษาปีที� 3   

ชั�นประถมศึกษาปีที� 4 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5 

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  1 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  2 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที�  3 
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กจิกรรมดําเนินงาน 

13.1  การทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติขั�นพื�นฐาน 

มธัยมศึกษาปีที� 3  ปรากฏผลดงันี�

สาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  
วทิยาศาสตร์  
ภาษาองักฤษ  
สังคมศึกษา  
การงานพื�นฐานฯ 
ศิลปศึกษา 
สุขศึกษา 

 

13.2  ประเมินคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐานนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  
 

สาระ 
การเรียนรู้ 

ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  
วทิยาศาสตร์  
การอ่าน 
การเขียน 
การคิดคาํนวณ 

 

 

 

 

 

                                                         ������ !���"��	�#�������$���%��������  

���������	
�������������������������	��������  	
� 1 

การทดสอบทางการศึกษา ระดบัชาติขั�นพื�นฐาน O-Net ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 

ปรากฏผลดงันี�  

ระดบัประถมศึกษาปีท ี6 ระดบัมธัยมศึกษาปีที�  

44.65 
45.90 
34.74 
34.76 
47.49 
47.44 
42.07 
53.69 

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐานนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  3 (NT)  
 

ผลการประเมิน 

52.59 
44.27 
35.87 
86.41 
62.70 
69.47 
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ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 และ

ระดบัมธัยมศึกษาปีที�  6 

46.46 
31.42 
31.45 
31.00 
40.50 
45.35 
42.15 
49.96 

NT)  ปรากฏผลดงันี�  
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14.  การขับเคลื�อนจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฎบิัติ

กจิกรรมดําเนินงาน 

14.1  อบรมเชิงปฏิบติัการจดัการเรียนรู้โดยวิธีจดัทาํโครง

จาํนวน  100  โรงเรียน  โรงเรียนละ 

14.2  จดัทาํระบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

15.  การพฒันาทกัษะชีวตินักเรียนด้านการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนเพื�อการมีงานทาํ

กจิกรรมดําเนินงาน 

จดัตลาดนดัเพื�อการมีงานทาํของนกัเรียนในงานศิลปหตัถกรรม

16.  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

กจิกรรมดําเนินงาน 

16.1 จดัเขา้คา่ยคุณธรรมจริยธรรมเพื�อพฒันาคุณภาพชีวติ แบง่กิจกรรมเป็น 

   - อาํเภอเมือง จาํนวน  

  - อาํเภอชนแดน  จาํนวน  

  - อาํเภอวงัโป่ง  จาํนวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

    นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  

เ ป็นพุทธมามกะ อบรมคุณธรรม 

ที�ดี 

                                                         ������ !���"��	�#�������$���%��������  

���������	
�������������������������	��������  	
� 1 

การขับเคลื�อนจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฎบิัต ิ

อบรมเชิงปฏิบติัการจดัการเรียนรู้โดยวิธีจดัทาํโครงงานให้กบัครูผูส้อนระดับประถมศึกษา  

โรงเรียน  โรงเรียนละ 2  คน  รวม  200  คน 

จดัทาํระบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามจุดเนน้ผา่นระบบออนไลน์และดาํเนินการ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาทกัษะชีวตินักเรียนด้านการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนเพื�อการมีงานทาํ

จดัตลาดนดัเพื�อการมีงานทาํของนกัเรียนในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

จดัเขา้คา่ยคุณธรรมจริยธรรมเพื�อพฒันาคุณภาพชีวติ แบง่กิจกรรมเป็น 8  

อาํเภอเมือง จาํนวน  5  จุด 

อาํเภอชนแดน  จาํนวน  2  จุด 

อาํเภอวงัโป่ง  จาํนวน  1  จุด 

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�  4  ในสังกดั  จาํวน  2,510  คน  โดยให้นกัเรียนเขา้ร่วมพิธีแสดงตน

เป็นพุทธมามกะ อบรมคุณธรรม 8 ประการ และร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิ
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ให้กบัครูผูส้อนระดับประถมศึกษา  

ามจุดเนน้ผา่นระบบออนไลน์และดาํเนินการ

การพฒันาทกัษะชีวตินักเรียนด้านการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนเพื�อการมีงานทาํ 

นกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2555 

8  จุด ไดแ้ก่  

คน  โดยให้นกัเรียนเขา้ร่วมพิธีแสดงตน

ประการ และร่วมกิจกรรมการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชน 
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16.2  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโร

กลุ่มโรงเรียนละ 3  คน  รวม 33  คน  เขา้รับการพฒันากิจกรรมเทคนิค 

การเรียนรู้จากภายใน  ไดแ้ก่ ตาดู หูฟัง การคิดอยา่งเป็นกุศล เขา้ถึงระบบคุณค่าและการพฒันาการคิดเชิงระบบ

ตลอดจนการทาํงานเป็นทีมอยา่งพร้อมเพรียงกนั

ไปดาํเนินการพฒันาคุณธรรมใหก้บัครูและบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนของตน

16.3 การพฒันาเยาวชนในดา้นของระเบียบวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมดงันี�

16.3.1 ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ

มีระเบียบวนิยัในสังคม  โดยจดัส่งโรงเรียนเขา้รับการแขง่ขนั

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-ยวุกาชาด ชนะเลิศระดบั

เขตพื�นที�การศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์

16.3.2 จดังานวชิาวชิราวธุ  ประจาํปี 

เพื�อนอ้มรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรัชการที� 

และถวายความจงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั

พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผูบ้งัคบั

บญัชาลูกเสือ ลูกเสือ –เนตรนารี และลูกเสือชาวบา้น  

จาํนวน  1,614  คน  ร่วมกิจกรรมกล่าวคาํถวายราชสดุดี

และบาํเพญ็ประโยชน์สถานที�สาธารณะต่าง ๆ 

16.3.3 จดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ  ประจาํปี  

ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีเด็กและเยาวชน เขา้ร่วมกิจกรรม  

จาํนวน  4,000  คน  เด็กและเยาวชนไดมี้โอกาสแสดง

ออกทางดา้นความรู้ ความสามารถ ความคิ

ในกิจกรรมต่าง ๆ ที�จดัขึ�นและสร้าง ปลูกฝังใหมี้ความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์มีจิตสาธารณะในการอยูร่่วมกนัในสังคม
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เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ อบรมผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกกลุ่มโรงเรียน 

คน  เขา้รับการพฒันากิจกรรมเทคนิค Coaching Team 

การเรียนรู้จากภายใน  ไดแ้ก่ ตาดู หูฟัง การคิดอยา่งเป็นกุศล เขา้ถึงระบบคุณค่าและการพฒันาการคิดเชิงระบบ

ดจนการทาํงานเป็นทีมอยา่งพร้อมเพรียงกนั  ตามหลกัสูตรในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื�อให้ผูบ้ริหารได้

เนินการพฒันาคุณธรรมใหก้บัครูและบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนของตน 

การพฒันาเยาวชนในดา้นของระเบียบวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมดงันี�

ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ-ยวุกาชาด   

โรงเรียนเขา้รับการแขง่ขนั 

ยวุกาชาด ชนะเลิศระดบั 

เขตพื�นที�การศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 

จดังานวชิาวชิราวธุ  ประจาํปี 2555 

เพื�อนอ้มรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรัชการที� 6  

และถวายความจงรักภกัดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผูบ้งัคบั 

เนตรนารี และลูกเสือชาวบา้น   

ร่วมกิจกรรมกล่าวคาํถวายราชสดุดี 

และบาํเพญ็ประโยชน์สถานที�สาธารณะต่าง ๆ  

จดังานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ  ประจาํปี  2555   

ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีเด็กและเยาวชน เขา้ร่วมกิจกรรม   

คน  เด็กและเยาวชนไดมี้โอกาสแสดง 

ออกทางดา้นความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์

ในกิจกรรมต่าง ๆ ที�จดัขึ�นและสร้าง ปลูกฝังใหมี้ความรักชาติ  

ศาสนา พระมหากษตัริย ์มีจิตสาธารณะในการอยูร่่วมกนัในสังคม 
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งเรียนวิถีพุทธ อบรมผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกกลุ่มโรงเรียน  

Coaching Team ซึ� งเป็นเครื�องมือ 

การเรียนรู้จากภายใน  ไดแ้ก่ ตาดู หูฟัง การคิดอยา่งเป็นกุศล เขา้ถึงระบบคุณค่าและการพฒันาการคิดเชิงระบบ

ตามหลกัสูตรในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื�อให้ผูบ้ริหารได้

การพฒันาเยาวชนในดา้นของระเบียบวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมดงันี�  
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16.3.4  เสริมสร้างและพฒันาความเขม้แขง็ของสภานกัเรียน 

ไดด้าํเนินการจดัทาํคูมื่อการจดักิจกรรมสภานกัเรียนมอบใหโ้รงเรียนใชเ้ป็น

แนวทางจดักิจกรรมสภานกัเรียน คดัเลือกสภานกัเรียนระดบักลุ่มโรงเรียน 

ระดบัอาํเภอและระดบัเขตพื�นที�การศึกษา  ประกวดสภานกัเรียนดีเด่น 

ประจาํปี 2555  โรงเรียนที�ไดรั้บรางวงั ดงันี�

ระดบัประถมศึกษา รางวลัชมเชย

-โรงเรียนบา้นทางขา้ม

-โรงเรียนบา้นใหมว่งัตะเคียน

-โรงเรียนบา้นสามแยกวงัชมพู

ระดบัขยายโอกาสทางการศึกษา

16.3.5  ส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น  ดาํเนินการประกวดโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่

เพื�อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและ

นาํหลกัวถีิประชาธิปไตยมาใชใ้นชีวติประจาํวนั ผลการประกวด  ดงันี�

ระดบัประถมศึกษา

ชนะเลิศ   

รองชนะเลิศอนัดบั 

รองชนะเลิศอนัดบั 

รางวลัชมเชย

  

ระดบัขยายโอกาสทางการศึกษา

ชนะเลิศ   

รองชนะเลิศอนัดบั 

รองชนะเลิศอนัดบั 

รางวลัชมเชย
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และพฒันาความเขม้แขง็ของสภานกัเรียน  

ไดด้าํเนินการจดัทาํคูมื่อการจดักิจกรรมสภานกัเรียนมอบใหโ้รงเรียนใชเ้ป็น 

แนวทางจดักิจกรรมสภานกัเรียน คดัเลือกสภานกัเรียนระดบักลุ่มโรงเรียน  

ระดบัอาํเภอและระดบัเขตพื�นที�การศึกษา  ประกวดสภานกัเรียนดีเด่น  

โรงเรียนที�ไดรั้บรางวงั ดงันี�  

ระดบัประถมศึกษา รางวลัชมเชย 

โรงเรียนบา้นทางขา้ม 

โรงเรียนบา้นใหมว่งัตะเคียน 

โรงเรียนบา้นสามแยกวงัชมพ ู

ระดบัขยายโอกาสทางการศึกษา    รางวลัชนะเลิศ  โรงเรียนบา้นสามแยกวงัชมภู

ส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น  ดาํเนินการประกวดโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่

เพื�อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและ

นาํหลกัวถีิประชาธิปไตยมาใชใ้นชีวติประจาํวนั ผลการประกวด  ดงันี�  

ระดบัประถมศึกษา 

   โรงเรียนบา้นโคกยาว 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนบา้นยางลาด 

รองชนะเลิศอนัดบั 2 โรงเรียนบา้นป่าบง 

รางวลัชมเชย  1.โรงเรียนบา้นลาํป่าสักมูล   2.โรงเรียนบา้นใหมว่งัตะเคียน

  3.โรงเรียนบา้นเชิงชาย          4.โรงเรียนบา้นทุง่แค

ระดบัขยายโอกาสทางการศึกษา 

   โรงเรียนบา้นหว้ยสะแก 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 โรงเรียนอนุบาลวงัโป่ง 

รองชนะเลิศอนัดบั 2 โรงเรียนบา้นสักแหง้ 

รางวลัชมเชย  1.โรงเรียนบา้นสะแกงาม           2.

  3.โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม 
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รางวลัชนะเลิศ  โรงเรียนบา้นสามแยกวงัชมภู 

ส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น  ดาํเนินการประกวดโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่น 

เพื�อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขและ 

โรงเรียนบา้นใหมว่งัตะเคียน 

โรงเรียนบา้นทุง่แค 

.โรงเรียนบา้นหนองกลอย 
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17. การขับเคลื�อนหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษา

กจิกรรมดําเนินงาน 

17.1 ประเมินสถานศึกษาต้นแบบพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียง  ในปีงบประมาณ 

จาํนวน  31  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 

ประสบผลสาํเร็จและเป็นแบบอยา่ง  จาํนวน  

ที� 
ชื�อโรงเรียน 

  
1 บา้นปากนํ�า 
2 บา้นเนินสง่า 
3 คลองหว้ยนาพฒันาการ 
4 บา้นถํ�านํ�าบงั 
5 บา้นกกจั�น 
6 บา้นหนองแดง 
7 บา้นผาทอง 
8 บา้นอนุบาลชนแดน 
9 บา้นคลองปลาหมอ 
10 บา้นดงขยุ 
11 บา้นวงัรวก 
12 บา้นซบัเปิบ 
13 บา้นวงัศาล 
14 บา้นหว้ยผกัไล 
15 บา้นโป่งหวา้ 
16 บา้นชยัมงคล 
17 บา้นสักแหง้ 
18 บา้นชอนไพร 
19 บา้นสะเดียง 
20 บา้นนางั�ว 
21 บา้นสามแยกวงัชมภู 
22 บา้นยาว-ีหว้ยโป่ง 
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การขับเคลื�อนหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษา 

ประเมินสถานศึกษาต้นแบบพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียง  ในปีงบประมาณ 

โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 65.96 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั�งหมด และมีโรงเรียนที�ดาํเนินการ

ประสบผลสาํเร็จและเป็นแบบอยา่ง  จาํนวน  33  โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

กจิกรรมสําคัญที�โรงเรียนฯ ดําเนินการประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่าง

การปั� นปูน ธนาคารออมทรัพย ์
ผลิตภณัฑจ์ากมะขาม ธนาคารขยะ 
ยวุเกษตรโรงเรียน ,โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 
กบคอนโด เกษตรผสมผสานแปรรูปผลิตภณัฑเ์กษตร
กิจกรรมมคันายกนอ้ยทาํดีถวายในหลวง 
ปลูกกลว้ยนํ�าวา้ สมุดออมทรัพยน์กัเรียน 
บาํเพญ็ประโยชน์งานศพ 
ออมทรัพยน์กัเรียน 
ผกัสวนครัว ปลูกกุย้ฉ่ายขาว 
คุณธรรมจริยธรรม ,โครงการเฒ่าแก่นอ้ย 
สหกรณ์ร้านคา้ 
เลี�ยงปลา,ไก่พนัธ์ุไข ่สวนเกษตร 
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ผลิตภณัฑม์ะรุม 
กิจกรรมวทิยาศาสตร์  
นกับญัชีรุ่นจิvว 
กิจกรรมดนตรีสากล 
กิจกรรมนํ�าพริกสูตรโบราณ 
กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรม 
กิจกรรมธนาคารขยะ 
กิจกรรมตลาดนดันกัเรียน 
กิจกรรมพน่ทรายบนกระจก 
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ประเมินสถานศึกษาต้นแบบพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียง  ในปีงบประมาณ 2555   

ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั�งหมด และมีโรงเรียนที�ดาํเนินการ

กจิกรรมสําคัญที�โรงเรียนฯ ดําเนินการประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่าง 

เกษตรผสมผสานแปรรูปผลิตภณัฑเ์กษตร 
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ที� 
ชื�อโรงเรียน 

  
23 บา้นอมกง 
24 บา้นนาป่า 
25 บา้นนํ�าเดื�อใต ้
26 บา้นพี�  
27 บา้นลาํป่าสักมูล 
28 บา้นโพธิ> ทอง 
29 บา้นวงัหิน 
30 บา้นวงัแช่กลอย 
31 อนุบาลวงัโป่ง 
32   บา้นหนองระมาน 
33 บา้นโนนสะอาด 

17.2  จดัตั�งศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง ณ  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

สาํหรับใหส้ถานศึกษาไดศึ้กษาหาความรู้ สนบัสนุนสื�อต่าง ๆ เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง นิเทศแลกเปลี�ยนเรียนรู้
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กจิกรรมสําคัญที�โรงเรียนฯ ดําเนินการประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่าง

ผลิตภณัฑข์า้วกลอ้งงอก 
กิจกรรมออมวนัละบาทมาดเศรษฐี 
กิจกรรมเลี�ยงปลาและกบในบอ่ซีเมนต ์
กิจกรรมประหยดัและออมวนันี�มั�งมีวนัหนา้ 
ผลิตภณัฑพ์วงหรีดหนงัสือ 
การนวดฝ่าเทา้ อบสมุนไพรไทย 
หตัถกรรมงานประดิษฐ ์
กระบอกไผอ่อมทรัพย ์
โครงงานอาชีพทาํขนมไทย 
กิจกรรมเลี�ยงปลา  ปลูกผกัปลอดสารพิษ อนุรักษผ์กัพื�นบา้น ธนาคารขยะ
การเลี�ยงปลา  การแปรรูปสมุนไพร 

จดัตั�งศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง ณ  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

สาํหรับใหส้ถานศึกษาไดศึ้กษาหาความรู้ สนบัสนุนสื�อต่าง ๆ เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง นิเทศแลกเปลี�ยนเรียนรู้
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กจิกรรมสําคัญที�โรงเรียนฯ ดําเนินการประสบความสําเร็จเป็นแบบอย่าง 

กิจกรรมเลี�ยงปลา  ปลูกผกัปลอดสารพิษ อนุรักษผ์กัพื�นบา้น ธนาคารขยะ 

จดัตั�งศูนยเ์ศรษฐกิจพอเพียง ณ  สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

สาํหรับใหส้ถานศึกษาไดศึ้กษาหาความรู้ สนบัสนุนสื�อต่าง ๆ เกี�ยวกบัเศรษฐกิจพอเพียง นิเทศแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 
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18.  การขับเคลื�อนสถานศึกษาจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  

กจิกรรมดําเนินงาน 

18.1  ประชุมเชิงปฏิบติัการผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อน ศึกษานิเทศก ์รวม 323  คน เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน แนวทางการดาํเนินงานเตรียม

ความพร้อมภายในสถานศึกษาใหก้บันกัเรียนทุกระดบั และ

กาํหนดใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเขา้สู่

ประชาคมอาเซียนอยา่งนอ้ยโรงเรียนละ 

18.2  จดัตั�งศูนยศึ์กษาอาเซียน ทุกอาํเภอ  ไดแ้ก่

- อาํเภอเมือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

- อาํเภอชนแดน โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม

- อาํเภอวงัโป่ง โรงเรียนอนุบาลวงัโป่ง

19. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กจิกรรมดําเนินงาน 

จดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 

การศึกษา  ระหว่างวนัที�  28-30  กนัยายน 

เพื�อส่งเสริมนกัเรียนและครู ไดแ้สดงความสามารถดา้นวชิาการและวิชาชีพ และคดัเลือกผูที้�มีความสามารถเป็น

เลิศในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตวัแทนเขา้ร่วมการประกว

วนัที�  21 – 23  พฤศจิกายน 2555  ณ  จงัหวดัเชียงใหม ่ ซึ� งผลการแขง่ขนัสรุปไดด้งันี�

 
ที� 

 
หมวด เหรียญ

ทอง
1 ภาษาไทย 
2 คณิตศาสตร์ 
3 วทิยาศาสตร์ 
4 สังคมศึกษา 
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การขับเคลื�อนสถานศึกษาจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน   

ประชุมเชิงปฏิบติัการผูบ้ริหารสถานศึกษาและ 

คน เพื�อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ 

เกี�ยวกบัประชาคมอาเซียน แนวทางการดาํเนินงานเตรียม 

ความพร้อมภายในสถานศึกษาใหก้บันกัเรียนทุกระดบั และ 

กาํหนดใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเขา้สู่ 

ประชาคมอาเซียนอยา่งนอ้ยโรงเรียนละ 2 กิจกรรม 

จดัตั�งศูนยศึ์กษาอาเซียน ทุกอาํเภอ  ไดแ้ก่ 

โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม 

โรงเรียนอนุบาลวงัโป่ง 

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

จดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 “มหัศจรรยก์ารเรียนรู้ ครั� งที� 4”  ระดบัสํานักงานขต

กนัยายน 2555  ณ  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  

เพื�อส่งเสริมนกัเรียนและครู ไดแ้สดงความสามารถดา้นวชิาการและวิชาชีพ และคดัเลือกผูที้�มีความสามารถเป็น

เลิศในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตวัแทนเขา้ร่วมการประกวด/แข่งขนัระดบัภาคเหนือ 17  จงัหวดั ครั� งที�  

ณ  จงัหวดัเชียงใหม ่ ซึ� งผลการแขง่ขนัสรุปไดด้งันี�  

ประเภทเหรียญรางวลั 
เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

ประเภท 
เขา้ร่วมแขง่ขนั 

4 5 3  
3 3 1 3 
3 7  5 
11 6   
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ระดบัสํานักงานขตพื�นที�

ณ  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อาํเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์   

เพื�อส่งเสริมนกัเรียนและครู ไดแ้สดงความสามารถดา้นวชิาการและวิชาชีพ และคดัเลือกผูที้�มีความสามารถเป็น

จงัหวดั ครั� งที�  62  ระหวา่ง

 
รวม ประเภท

อื�น ๆ 
 12 
 10 
 15 
 17 
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ที� 

 
หมวด 

5 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

6 ภาษาต่างประเทศ 
7 ศิลปะ 
8 การงานอาชีพฯ 
9 พฒันาผูเ้รียน 
10 เรียนร่วม 
11   ปฐมวยั 

จากการแขง่ขนักิจกรรมดา้นวชิาการและดา้นวชิาชีพดงักล่าว ทาํใหมี้ตวัแทนนกัเรียน ไปเขา้ร่วม

ประกวด/แขง่ขนัในระดบัชาติ ในวนัที�  

จาํนวน  16  กิจกรรม  ดงันี�  

1.  กลุ่มสาระภาษาไทย 

1.1 เรียงความและคดัลายมือ ชั�น ป

1.2  การทอ่งอาชยานทาํนองเสนาะ  ชั�น ป

2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.1  สร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม 

เพชรบูรณ์ 

3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

3.1  เขียนภาพไทยสีเอกรงค ์ชั�น ม

3.2  ฆอ้งวงใหญ่ ชั�น ป

3.3  ขบัร้องเพลงไทย ชั�น ม

3.4  วงปี� พาทยไ์มน้วมผสม เครื�องสายเครื�องเดี�ยว ชั�

3.5  ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  ชั�น ป

3.6  ศิลป์สร้างสรรค ์ชั�น ม

3.7  ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ชั�น ม
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ประเภทเหรียญรางวลั 
เหรียญ
ทอง 

เหรียญ
เงิน 

เหรียญ
ทองแดง 

ประเภท 
เขา้ร่วมแขง่ขนั

2 2 2  

4 3  5 
26 23 9  
16 12 2 3 
5 5 1 2 
20 5 1 1 
2 1   

จากการแขง่ขนักิจกรรมดา้นวชิาการและดา้นวชิาชีพดงักล่าว ทาํใหมี้ตวัแทนนกัเรียน ไปเขา้ร่วม

แขง่ขนัในระดบัชาติ ในวนัที�  15  กุมภาพนัธ์ 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี  

 

เรียงความและคดัลายมือ ชั�น ป.1-3    โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 

การทอ่งอาชยานทาํนองเสนาะ  ชั�น ป.1-2  โรงเรียนโลมนิลวงคอ์นุสรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ชั�น ป.4-ป.6   โรงเรีย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เขียนภาพไทยสีเอกรงค ์ชั�น ม.1-3  โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม 

ฆอ้งวงใหญ่ ชั�น ป.1-6  โรงเรียนบา้นสายสมร 

ขบัร้องเพลงไทย ชั�น ม.1-3  โรงเรียนบา้นเนินสง่า 

วงปี� พาทยไ์มน้วมผสม เครื�องสายเครื�องเดี�ยว ชั�น ม.1-3  โรงเรียนบา้นเนินสง่า

ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย  ชั�น ป.1-6  โรงเรียนบา้นดงขยุใต้

ศิลป์สร้างสรรค ์ชั�น ม.1-3  โรงเรียนบา้นคลองปลาหมอ 

ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ชั�น ม.1-3   โรงเรียนบา้นยาวี
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รวม 

เขา้ร่วมแขง่ขนั 
ประเภท
อื�น ๆ 
 6 

 12 
1 59 
 33 
1 14 
 27 
 3 

จากการแขง่ขนักิจกรรมดา้นวชิาการและดา้นวชิาชีพดงักล่าว ทาํใหมี้ตวัแทนนกัเรียน ไปเขา้ร่วม

ณ อิมแพคเมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี   

โรงเรียนโลมนิลวงคอ์นุสรณ์ 

โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนบา้นเนินสง่า 

โรงเรียนบา้นดงขยุใต ้

โรงเรียนบา้นยาว-ีหว้ยโป่ง 
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4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

4.1  การแขง่ขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือ  ชั�น ม

4.2  การแขง่ขนัประดิษฐพ์านพุม่สักการะ ชั�น ป

5.  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

5.1  นกัเรียนเพื�อนที�ปรึกษา  ชั�น ม

6.  กิจกรรมการแขง่ขนัของนกัเรียนเรียนร่วม

6.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6.1.1  วาดภาพระบายสี ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา ชั�น ป

สามแยกวงัชมภู 

6.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

6.2.1  มารยาทงามอยา่งไทย ป

6.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

6.3.1  การวาดภาพโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กาํหนดช่วงชั�น  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  

การแขง่ขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือ  ชั�น ม.1-3  โรงเรียนบา้นทา่ขา้ม 

การแขง่ขนัประดิษฐพ์านพุม่สักการะ ชั�น ป.4-6  โรงเรียนบา้นไร่ฝาย

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

นกัเรียนเพื�อนที�ปรึกษา  ชั�น ม.1-3  โรงเรียนบา้นหนองใหญ่ 

กิจกรรมการแขง่ขนัของนกัเรียนเรียนร่วม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วาดภาพระบายสี ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา ชั�น ป.

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

มารยาทงามอยา่งไทย ประเภทออทิสติกไมก่าํหนดช่วงชั�น โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

การวาดภาพโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติกไม่

กาํหนดช่วงชั�น  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 
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โรงเรียนบา้นไร่ฝาย 

.1-3  โรงเรียนบา้น

ระเภทออทิสติกไมก่าํหนดช่วงชั�น โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 

ประเภทออทิสติกไม่
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กลยทุธ์ที�  3  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัGงระบบ

1. การพฒันาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

กจิกรรมดําเนินงาน 

1) จัดประชุมผู ้บริหารสถานศึกษา ประจํา เดือน เดือนละ 

จาํนวน  200  คน เพื�อเป็นกลไกในการขบัเคลื�อนการดาํเนินงานตามนโยบายของเขตพื�

ความเขา้ใจในการปฏิบติังานระหวา่งเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษา

2) พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดั

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยดาํเนินการใหค้วามรู้

 แนวทางการดาํเนินงานในสถานศึกษาและนาํพา

จงัหวดัเพชรบูรณ์สู่การเป็นอาเซียน 

ผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยาย คือ  ดร.ดิเรก  ถึงฝั�ง วฒิุสมาชิกสภา  

และ ดร.รังสรรค ์ มณีเล็ก  ที�ปรึกษาของ สพฐ

ประชุมสัมมนา  จาํนวน  200  คน  ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์

3) ประชุมเชิงปฏิบติัการผูบ้ริหารเพื�

กระบวนการจดัทาํผลงานเพื�อรับการประเมินวทิยฐานะเชียวชาญ

2.  พฒันาครูผู้สอน 

กจิกรรมดําเนินงาน 

2.1 อบรมตามโครงการพฒันาครูทั�งระบบ  
การพฒันาฝึกอบรมดว้ยระบบ  e-Training  
สรุปขอ้มูลการอบรม UTQ Online 

1) ขา้ราชการครู                 จาํนวน   
 -  ผา่นเกณฑก์ารอบรม  จาํนวน 

2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา         จาํนวน   
 - ผา่นเกณฑก์ารอบรม  จาํนวน  

3)   ศึกษานิเทศก ์                
  - ผา่นเกณฑก์ารอบรม  จาํนวน  

4)  ผูบ้ริหารการศึกษา           จาํน
- ผา่นเกณฑก์ารอบรม  จาํนวน  
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พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัGงระบบ 

การพฒันาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 

จัดประชุมผู ้บริหารสถานศึกษา ประจํา เดือน เดือนละ 2 ครั� ง มีผู ้บริหารเข้าร่วมประชุม

คน เพื�อเป็นกลไกในการขบัเคลื�อนการดาํเนินงานตามนโยบายของเขตพื�

ความเขา้ใจในการปฏิบติังานระหวา่งเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษา 

พฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัเพื�อเตรียม 

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยดาํเนินการใหค้วามรู้ 

แนวทางการดาํเนินงานในสถานศึกษาและนาํพา 

จงัหวดัเพชรบูรณ์สู่การเป็นอาเซียน โดยเชิญวทิยากร 

ดิเรก  ถึงฝั�ง วฒิุสมาชิกสภา   

รังสรรค ์ มณีเล็ก  ที�ปรึกษาของ สพฐ. มีผูเ้ขา้ร่วม 

คน  ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์

ประชุมเชิงปฏิบติัการผูบ้ริหารเพื�อรองรับการประเมินวิทยฐานะผูบ้ริหาร   เพื�อให้ความรู้และ

กระบวนการจดัทาํผลงานเพื�อรับการประเมินวทิยฐานะเชียวชาญ 

ตามโครงการพฒันาครูทั�งระบบ  ดาํเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและครูเขา้รับ
Training   (UTQ  Online)  ระยะที� 2    และการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ช่วยเหลือ

UTQ Online ปี พ.ศ. 2555  ตั�งแต่  20  เมษายน 2555- 20 กนัยายน 
ขา้ราชการครู                 จาํนวน   1,423   คน 
ผา่นเกณฑก์ารอบรม  จาํนวน 1,344 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา         จาํนวน   144   คน 
ผา่นเกณฑก์ารอบรม  จาํนวน  130  คน คิดเป็นร้อยละ 90.28 

                 จาํนวน   17   คน 
ผา่นเกณฑก์ารอบรม  จาํนวน  10  คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 

ผูบ้ริหารการศึกษา           จาํนวน   9     คน 
ผา่นเกณฑก์ารอบรม  จาํนวน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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ครั� ง มีผู ้บริหารเข้าร่วมประชุม 

คน เพื�อเป็นกลไกในการขบัเคลื�อนการดาํเนินงานตามนโยบายของเขตพื�นที�การศึกษาและสร้าง

คน  ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

อรองรับการประเมินวิทยฐานะผูบ้ริหาร   เพื�อให้ความรู้และ

ดาํเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ผูบ้ริหารและครูเขา้รับ 
และการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ช่วยเหลือ  

กนัยายน 2555 
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2.2 อบรมครูคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ดว้ยระบบทางไกล  ดงันี�

-  อบรมครูทางไกลดว้ยระบบออนไลน์ ระดบัพื�นฐาน  จาํนวน  

ประถมศึกษา  จาํนวน  103  คน และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน 

2.3 อบรมครูระบบทางไกลผา่นสถานีโทรทศัน์เพื�อการศึกษา 

-ครูประถมระดบัพื�นฐาน

-ครูประถมระดบักลาง

-ครูมธัยมศึกษาตอนตน้ระดบัพื�นฐาน

-ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ระดบักลาง

ผลการอบรมทาํใหค้รูผูส้อนที�เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาทางสาระคณิตศาสตร์

และวทิยาศาสตร์ สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

1) การพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนการสอน

เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์  โดยพฒันาครูผูส้อน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้

ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนตามโปรแกรมเพื�อสร้างแรง

บนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 

เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนรู้สาระวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาใหสู้งขึ�น

2) อบรมครูกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

4.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการประชุมสัมมนามีความรู้ 

ความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการลูกเสือและสามารถจดัการการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ  

4.2 อบรมเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบักระบวนการสอนยวุกาชาด และเป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ� งกนัและกนั มีครูผูร่้วมการ

อบรม  จาํนวน 71  คน 
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อบรมครูคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ดว้ยระบบทางไกล  ดงันี�  

อบรมครูทางไกลดว้ยระบบออนไลน์ ระดบัพื�นฐาน  จาํนวน  114  คน  แยกเป็นครูระดบั

คน และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน  11  คน 

อบรมครูระบบทางไกลผา่นสถานีโทรทศัน์เพื�อการศึกษา ETV  จาํนวน  166  คน  แยกเป็น

ครูประถมระดบัพื�นฐาน  จาํนวน  27  คน 

ครูประถมระดบักลาง   จาํนวน  124  คน 

ครูมธัยมศึกษาตอนตน้ระดบัพื�นฐาน จาํนวน  6  คน 

ครูระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ระดบักลาง จาํนวน  9  คน 

ารอบรมทาํใหค้รูผูส้อนที�เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาทางสาระคณิตศาสตร์

และวทิยาศาสตร์ สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนการสอน 

เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจทางวิทยาศาสตร์  โดยพฒันาครูผูส้อน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนตามโปรแกรมเพื�อสร้างแรง 

บนัดาลใจทางวทิยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาปีที� 1 -3 (Inspiving Seiencs)  

เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ> ทางการเรียนรู้สาระวทิยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาใหสู้งขึ�น 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน   

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการประชุมสัมมนามีความรู้ 

ความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการลูกเสือและสามารถจดัการการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ� งมีครูเขา้รับการประชุมสัมมนา  จาํนวน 157  คน

เชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบักระบวนการสอนยวุกาชาด และเป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ� งกนัและกนั มีครูผูร่้วมการ
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คน  แยกเป็นครูระดบั

คน  แยกเป็น 

ารอบรมทาํใหค้รูผูส้อนที�เขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจเนื�อหาทางสาระคณิตศาสตร์

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการประชุมสัมมนามีความรู้ 

ความเขา้ใจเกี�ยวกบักระบวนการลูกเสือและสามารถจดัการการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใหเ้ป็นไป 

คน 

เชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด เพื�อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบักระบวนการสอนยวุกาชาด และเป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ� งกนัและกนั มีครูผูร่้วมการ
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3. การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา

กจิกรรมดําเนินงาน 

1) พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพื�อการเลื�อนระดบัที�สูงขึ�น เพื�อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัการพฒันาตนเอง  การเขียนผลงานเพื�อเลื�อนตาํแหน่ง  ซึ� งมีบุคลากรทางการศึกษา 

 เขา้ร่วมอบรม  จาํนวน  85  คน   

2) พฒันาศกัยภาพทีมงานเพื�อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยการจดักิจกรรม

ประชุมสัมมนาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ นาํเสนอผลการปฏิบติังานที�เป็นเลิศ 

-กลุ่มนโยบายและแผน

   

-กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา

   

-กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  การจดัการศึกษาปฐมวยั

-กลุ่มอาํนวยการ 

-กลุ่มบริหารงานบุคคล

-กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรั

   

-กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

-หน่วยตรวจสอบภายใน
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การพฒันาบุคลากรทางการศึกษา 

พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพื�อการเลื�อนระดบัที�สูงขึ�น เพื�อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัการพฒันาตนเอง  การเขียนผลงานเพื�อเลื�อนตาํแหน่ง  ซึ� งมีบุคลากรทางการศึกษา 

พฒันาศกัยภาพทีมงานเพื�อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยการจดักิจกรรม

ประชุมสัมมนาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ นาํเสนอผลการปฏิบติังานที�เป็นเลิศ (Best Practies) กลุ่มละ 

กลุ่มนโยบายและแผน  ระบบรายงานผลดว้ยตวัชี�วดั (IRS)

  ระบบงานสารบรรณออนไลน์ 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ศูนยส์ร้างโอกาสทางการศึกษา 

  อาสาสมคัรหมูบ่า้น (อ.ก.ม.) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  การจดัการศึกษาปฐมวยั 

รูปแบบการพฒันาภาษาไทย (Model) 9 

  การรวบรวมระเบียบการบริหารราชการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล  การใหบ้ริการสาํเนา กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ การบริหารงานการเงิน 

   คลินิกการเงิน 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน การดาํเนินงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

หน่วยตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจาํปี
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พฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาเพื�อการเลื�อนระดบัที�สูงขึ�น เพื�อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัการพฒันาตนเอง  การเขียนผลงานเพื�อเลื�อนตาํแหน่ง  ซึ� งมีบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 

พฒันาศกัยภาพทีมงานเพื�อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยการจดักิจกรรม

กลุ่มละ 1  เรื�อง ดงันี�  

(IRS) 

Model) 9 ขยบัรับความสาํเร็จ 

การรวบรวมระเบียบการบริหารราชการ 

อิเล็กทรอนิกส์ 

การดาํเนินงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

การตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจาํปี 
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4. โครงการชวนครูเข้าวดัวนัอาทติย์ 

กจิกรรมดําเนินงาน 

เชิญชวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที�มีวนัเกิดในเดือนต่าง ๆ 

ทุกคน ไดเ้ขา้วดัปฏิบติัธรรมทุกวนัอาทิตย ์เดือนละ 

การศึกษาหมุนเวยีนเป็นเจา้ภาพในการจดักิจกรรม  ทาํให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนประชาชน

ที�อยูใ่กลเ้คียงไดมี้โอกาสเขา้วดัปฏิบติัธรรม ร่วมกนัทาํกิจกรรมอยา่งพร้อมเพรียง

4. โครงการเชิดชูเกยีรติยศครู  

กจิกรรมดําเนินงาน 

จดังานวนัเชิดชูเกียรติยศครู ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูที�มีการปฏิบติังานดว้ยความวริิยะ 

อุตสาหะ เสียสละ จนเกิดผลดีต่อการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนและสถานศึกษาเป็นที�ประจกัษ ์สมควร

เป็นแบบอยา่งและประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่สาธารณชนไดรั้บทราบ

ดงันี�  

1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 

- ผูบ้ริหารสถานศึกษาคุณภาพยอดเยี�ยม

- ผูบ้ริหารสถานศึกษาคุณธรรมยอดเยี�ยม

2) ครูผูส้อนมี  11  รางวลั

2.1 ครูผูส้อนคุณภาพ มี 

- ครูผูส้อนปฐมวยัยอดเยี�ยม

- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยอดเยี�ยม

- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยอดเยี�ยม

- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ยอดเยี�ยม

- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมยอดเยี�ยม

- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษ

- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะยอดเยี�ยม
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เชิญชวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที�มีวนัเกิดในเดือนต่าง ๆ 

ทุกคน ไดเ้ขา้วดัปฏิบติัธรรมทุกวนัอาทิตย ์เดือนละ 1  ครั� ง โดยมีการกาํหนดใหก้ลุ่มโรงเรียน และเขตพื�นที�

การศึกษาหมุนเวยีนเป็นเจา้ภาพในการจดักิจกรรม  ทาํให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนประชาชน

ที�อยูใ่กลเ้คียงไดมี้โอกาสเขา้วดัปฏิบติัธรรม ร่วมกนัทาํกิจกรรมอยา่งพร้อมเพรียง 

จดังานวนัเชิดชูเกียรติยศครู ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูที�มีการปฏิบติังานดว้ยความวริิยะ 

ตสาหะ เสียสละ จนเกิดผลดีต่อการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนและสถานศึกษาเป็นที�ประจกัษ ์สมควร

เป็นแบบอยา่งและประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่สาธารณชนไดรั้บทราบ โดยจดัประเภทของรางวลัเป็น 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 2  รางวลั 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาคุณภาพยอดเยี�ยม 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาคุณธรรมยอดเยี�ยม 

รางวลั 

ครูผูส้อนคุณภาพ มี 10  รางวลั 

ครูผูส้อนปฐมวยัยอดเยี�ยม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยอดเยี�ยม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยอดเยี�ยม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ยอดเยี�ยม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมยอดเยี�ยม

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษายอดเยี�ยม 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะยอดเยี�ยม 
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เชิญชวนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที�มีวนัเกิดในเดือนต่าง ๆ  

ครั� ง โดยมีการกาํหนดใหก้ลุ่มโรงเรียน และเขตพื�นที�

การศึกษาหมุนเวยีนเป็นเจา้ภาพในการจดักิจกรรม  ทาํให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนประชาชน 

จดังานวนัเชิดชูเกียรติยศครู ใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูที�มีการปฏิบติังานดว้ยความวริิยะ 

ตสาหะ เสียสละ จนเกิดผลดีต่อการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนและสถานศึกษาเป็นที�ประจกัษ ์สมควร 

ดยจดัประเภทของรางวลัเป็น 2 ประเภท 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมยอดเยี�ยม 
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- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยยีอดเยี�ยม

- ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- ครูผูส้อนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนยอดเยี�ยม

2.2 ครูผูส้อนคุณธรรม มี 

- ครูผูส้อนคุณธรรมยอดเยี�ยม
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ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยยีอดเยี�ยม

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

ครูผูส้อนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนยอดเยี�ยม 

ครูผูส้อนคุณธรรม มี 1  รางวลั 

ครูผูส้อนคุณธรรมยอดเยี�ยม 
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ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยยีอดเยี�ยม 

) ยอดเยี�ยม 
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กลยทุธ์ที� 4  พฒันาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

1. ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเลก็

กจิกรรมดําเนินงาน 

1) ดา้นการบริหารจดัการ 

1.1 แต่งตั�งคณะทาํงานบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 

- ทีมบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก

- ทีมพฒันารูปแบบการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก

- ทีมพฒันาคุณภาพ 

- ทีมควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

- ทีมติดตาม ประเมินผล 

1.2  ประชุมคณะทาํงานจดัทาํแผนบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ทั�ง 

1.3  ประชุมคณะทาํงานทีมควบรวมและขา้ราชการครูโรง

40 คน ลงมาที�ไมมี่ผูบ้ริหาร เพื�อใหเ้ลือกรูปแบบการบริหารจดัการและทาํ 

1.4  ประชุมคณะทาํงานทีมควมรวมและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กที�มีนกัเรียนตํ�ากวา่ 

เพื�อจดัทาํ MOU 

1.5  ประชุมคณะทาํงานมีพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

1.6  ประชุมสัมมนาผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 4 ทีม 

1.7  ดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลเพื�อสนบัสนุนใหโ้รงเรียนขนาดเล็กที�มีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

บริหารจดัการในรูปแบบที�เหมาะสม 

- โรงเรียนสาขา  จาํนวน 

โรงเรียนบา้นสาํนกัหมนั  และโรงเรียนบา้นหว้ยงาชา้ง 

- การเลิกสถานศึกษา จาํนวน 

โรงเรียนบา้นโป่งเจด็หวั และโรงเรียนบา้นซบัมว่ง 

- โรงเรียนที�จดัรูปแบบการเรียนรวม จาํนวน 

2) ดา้นการพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
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พฒันาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเลก็ 

แต่งตั�งคณะทาํงานบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ทีม  ดงันี�  

ทีมบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ทีมพฒันารูปแบบการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก 

ทีมควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ประชุมคณะทาํงานจดัทาํแผนบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ทั�ง 4 ทีม 

ประชุมคณะทาํงานทีมควบรวมและขา้ราชการครูโรงเรียนขนาดเล็กที�มีจาํนวนนกัเรียนตํ�ากวา่ 

คน ลงมาที�ไมมี่ผูบ้ริหาร เพื�อใหเ้ลือกรูปแบบการบริหารจดัการและทาํ MOU 

ประชุมคณะทาํงานทีมควมรวมและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กที�มีนกัเรียนตํ�ากวา่ 

ประชุมคณะทาํงานมีพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชุมสัมมนาผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 98 โรงเรียนและคณะทาํงานบริหารจดัการ

ดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลเพื�อสนบัสนุนใหโ้รงเรียนขนาดเล็กที�มีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

โรงเรียนสาขา  จาํนวน 4  โรงเรียน  ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นซบัมว่ง โรงเรียนบา้นโป่งเจ็ดหวั

โรงเรียนบา้นสาํนกัหมนั  และโรงเรียนบา้นหว้ยงาชา้ง (บา้นนํ�าพ)ุ 

การเลิกสถานศึกษา จาํนวน 4 โรงเรียน  ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นชอน  โรงเรียนบา้นหนองนารี 

งเจด็หวั และโรงเรียนบา้นซบัมว่ง (หลงัจากเป็นสาขา) 

โรงเรียนที�จดัรูปแบบการเรียนรวม จาํนวน 1 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นไร่เหนือ

การพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
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เรียนขนาดเล็กที�มีจาํนวนนกัเรียนตํ�ากวา่  

ประชุมคณะทาํงานทีมควมรวมและผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กที�มีนกัเรียนตํ�ากวา่ 40 คนลงมา 

โรงเรียนและคณะทาํงานบริหารจดัการ

ดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลเพื�อสนบัสนุนใหโ้รงเรียนขนาดเล็กที�มีผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ

โรงเรียน  ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นซบัมว่ง โรงเรียนบา้นโป่งเจ็ดหวั 

โรงเรียน  ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นชอน  โรงเรียนบา้นหนองนารี 

โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นไร่เหนือ 
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2.1 จดัทาํแนวทางโรงเรียนสาขา

-ประชุมคณะทาํงานจัดทาํคู่มือแนวทางโรงเรียนสาขามอบให้สถานศึกษาที�ดํา

รูปแบบสาขา 

-จดัทาํแผนบริหารจดัการโรงเรียนสาขา

2.2  ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนที�มีนกัเรียน 

สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 

2.3  จดักลุ่มพฒันาคุณ

 -จดัประชุมสัมมนากลุ่มพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

การประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง นาํเสนอวิธีการปฏิบติัที�ดี 

เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เรียกวา่การ Shopping

2.4 สนับสนุนกิจกรรม

จาํนวน 24 กลุ่ม 
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จดัทาํแนวทางโรงเรียนสาขา 

ประชุมคณะทาํงานจัดทาํคู่มือแนวทางโรงเรียนสาขามอบให้สถานศึกษาที�ดํา

จดัทาํแผนบริหารจดัการโรงเรียนสาขา 

ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนที�มีนกัเรียน 40 คนลงมา ทาํขอ้ตกลงการพฒันาคุณภาพ

ณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมี้การบริหารจดัการร่วมกนั

จดัประชุมสัมมนากลุ่มพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 24 กลุ่ม โดยให้โรงเรียนที�มี

ภาพทางการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง นาํเสนอวิธีการปฏิบติัที�ดี 

Shopping 

สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ/นวตักรรมของกลุ่มพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ประชุมคณะทาํงานจัดทาํคู่มือแนวทางโรงเรียนสาขามอบให้สถานศึกษาที�ดําเนินการ

คนลงมา ทาํขอ้ตกลงการพฒันาคุณภาพ (MOU) กบั

ภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมี้การบริหารจดัการร่วมกนั 

กลุ่ม โดยให้โรงเรียนที�มี 

ภาพทางการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สูง นาํเสนอวิธีการปฏิบติัที�ดี (Best Practies)  

รรมของกลุ่มพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  
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2. การคัดเลอืกนักเรียนและสถานศึกษาเพื�อรับรางวลัพระราชทานระดับการศึกษาขัGนพืGนฐาน

กจิกรรมดําเนินงาน 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไดก้ระตุน้ใหส้ถานศึกษา 

ไดพ้ฒันาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พฒันาครู พฒันานกัเรียน 

สิ�งแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 

เพื�อสมคัรเขา้รับการคดัเลือกนกัเรียน และสถานศึกษาเขา้รับรางวลั

พระราชทานและสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1  ไดเ้ป็นคณะกรรมการป

การศึกษา ไดเ้ป็นหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�ประเมินระดบัจงัหวดัและระดบัภาค

3.  โครงการส้วมสุขสันต์ 

กจิกรรมดําเนินงาน 

1) จดักิจกรรมรณรงคล์า้งส้วมพร้อมกนัในวนัเปิดภาคเรียน

2) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกโรงเรียนดาํเนินการจดัการส้วมสุขสันตต์ามเกณฑ์มาตรฐาน 

สะอาด (Healty)  เพียงพอ  

3) ดาํเนินการประเมินส้วมสันต์ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดบัเขตพื�นที�การศึกษาผลการประเมิน  

ดงันี�  

-โรงเรียนขนาดใหญ่ 

-โรงเรียนขนาดกลาง 

-โรงเรียนขนาดเล็ก  
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การคัดเลอืกนักเรียนและสถานศึกษาเพื�อรับรางวลัพระราชทานระดับการศึกษาขัGนพืGนฐาน

ไดก้ระตุน้ใหส้ถานศึกษา  

ไดพ้ฒันาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พฒันาครู พฒันานกัเรียน  

สิ�งแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมาตรฐาน  

เพื�อสมคัรเขา้รับการคดัเลือกนกัเรียน และสถานศึกษาเขา้รับรางวลั 

พระราชทานและสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

ไดเ้ป็นคณะกรรมการประเมินในระดบัเขตพื�นที� 

การศึกษา ไดเ้ป็นหน่วยงานที�ทาํหนา้ที�ประเมินระดบัจงัหวดัและระดบัภาค 

จดักิจกรรมรณรงคล์า้งส้วมพร้อมกนัในวนัเปิดภาคเรียน 

ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกโรงเรียนดาํเนินการจดัการส้วมสุขสันตต์ามเกณฑ์มาตรฐาน 

เพียงพอ  (Acessibility)  และปลอดภยั  (Safety) 

ดาํเนินการประเมินส้วมสันต์ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดบัเขตพื�นที�การศึกษาผลการประเมิน  

 ชนะเลิศ  ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นยาว-ีหว้ยโป่ง

 ชนะเลิศ  ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นสักแหง้ 

ชนะเลิศ  ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นถํ�านํ�าบงั 

 

 

 

 

 

 

������ !���"��	�#�������$���%��������  2555                 84 

การคัดเลอืกนักเรียนและสถานศึกษาเพื�อรับรางวลัพระราชทานระดับการศึกษาขัGนพืGนฐาน 

ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกโรงเรียนดาํเนินการจดัการส้วมสุขสันตต์ามเกณฑ์มาตรฐาน HAS  คือ 

ดาํเนินการประเมินส้วมสันต์ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดบัเขตพื�นที�การศึกษาผลการประเมิน  

หว้ยโป่ง 
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กลยทุธ์ที� 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมอืทกุภาคส่วนจัดการศึกษาเพื�อการมงีานทาํ

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 

การดาํเนินงานการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนเพื�อการมีงานทาํดงันี�

1.ระยะเร่งด่วน ดาํเนินการสําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

มีความประสงคจ์ะเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ

2.ระยะเร่งรัด  ดาํเนินการสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

นกัเรียนเป็นรายบุคคล เพื�อใหเ้ป็นขอ้มูลทางการเลือกในการศึกษาต่อสายสามญั

3.ระยะรองรับ  สาํหรับนกัเรียนที�กาํลงัศึกษาชั�นอนุบาล

หลกัสูตรบูรณาการดา้นอาชีพและจดัการเรียนการสอนเพื�อการ

ในการดาํเนินงานไดแ้จง้นโยบายใหส้ถานศึกษาไดรั้บทราบและไดด้าํเนินการดงันี�

1.จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ผา่นระบบ 

โปรแกรม F-Study Carter 

2.ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนก

เพื�อการมีงานทาํสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 

3.แนะแนวการศึกษาสายสามญัและสายอาชีพโดยร่วมมือกบัโรงเรียนที�เปิดระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลายและอาชีวศึกษา 

4.ดาํเนินการขบัเคลื�อนพฒันาการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยสีาระการงานอาชีพ

ในโรงเรียน  ไดแ้ก่ 

4.1 จดักิจกรรมมินิคอมพานี  

4.2 รวบรวมงานอาชีพนกัเรียนและเผยแพร่เอกสาร 

“108 อาชีพสู่อาเซียน” 

4.3 จดักิจกรรมตลาดนดันกัเรียน หนึ�งโรงเรียน

หนึ�งอาชีพ หนึ�งผลิตภณัฑ ์ (One Product
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สร้างเครือข่ายความร่วมมอืทกุภาคส่วนจัดการศึกษาเพื�อการมงีานทาํ

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้กาํหนดนโยบายกรอบแนวทาง

การดาํเนินงานการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนเพื�อการมีงานทาํดงันี�  

ระยะเร่งด่วน ดาํเนินการสําหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  ปีการศึกษา  

มีความประสงคจ์ะเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ 

ระยะเร่งรัด  ดาํเนินการสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 1 -2 ปีการศึกษา 

นกัเรียนเป็นรายบุคคล เพื�อใหเ้ป็นขอ้มูลทางการเลือกในการศึกษาต่อสายสามญั/สายอาชีพ

ระยะรองรับ  สาํหรับนกัเรียนที�กาํลงัศึกษาชั�นอนุบาล-ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 

หลกัสูตรบูรณาการดา้นอาชีพและจดัการเรียนการสอนเพื�อการมีงานทาํตามความเหมาะสมระดบัช่วงชั�น

ในการดาํเนินงานไดแ้จง้นโยบายใหส้ถานศึกษาไดรั้บทราบและไดด้าํเนินการดงันี�

จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ผา่นระบบ Online  

ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัทาํแผนการศึกษา 

เพื�อการมีงานทาํสาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ปีการศึกษา 2554 

แนะแนวการศึกษาสายสามญัและสายอาชีพโดยร่วมมือกบัโรงเรียนที�เปิดระดบัมธัยมศึกษา

ดาํเนินการขบัเคลื�อนพฒันาการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยสีาระการงานอาชีพ 

จดักิจกรรมมินิคอมพานี  (Mini Company)  

รวบรวมงานอาชีพนกัเรียนและเผยแพร่เอกสาร  

จดักิจกรรมตลาดนดันกัเรียน หนึ�งโรงเรียน 

One Product One School) 
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สร้างเครือข่ายความร่วมมอืทกุภาคส่วนจัดการศึกษาเพื�อการมงีานทาํ 

ได้กาํหนดนโยบายกรอบแนวทาง 

ปีการศึกษา  2554 ที�เรียนจบและ 

การศึกษา 2554 ดาํเนินการวดัแวว

สายอาชีพ 

3 เพื�อวางแผนการกาํหนด

มีงานทาํตามความเหมาะสมระดบัช่วงชั�น 

ในการดาํเนินงานไดแ้จง้นโยบายใหส้ถานศึกษาไดรั้บทราบและไดด้าํเนินการดงันี�  

แนะแนวการศึกษาสายสามญัและสายอาชีพโดยร่วมมือกบัโรงเรียนที�เปิดระดบัมธัยมศึกษา 
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กลยทุธ์ที� 6  พฒันาระบบบริหารจัดการสํานักงานเขตพืGนที�การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

1.พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสํานักงานเขตพืGนที�การศึกษา

กจิกรรมดําเนินการ 

1.1  จัดทาํห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การดําเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ 

ในการตดัสินใจและประชุมเชิงปฏิบติัการ

1.2 จดัใหมี้หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

พร้อมอุปกรณ์ระบบเชื�อมโยงเครือขา่ย ใหมี้ความพร้อม

สาํหรับใชใ้นการฝึกอบรม การเรียนรู้ดา้น 

ที�มีความจาํเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์และสาํหรับสถานศึกษา

ที�มาติดต่องานที�มีความจาํเป็นในการใชค้อมพิวเตอร์หรือ

เครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

1.3 จดัศูนยส่์งเสริม สนบัสนุน บริการและ

จดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

ในรูปแบบหอ้งสมุด หอ้งสื�อภาพและเสียง หอ้งแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 

และมีการจดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ 

และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นลูกเสือเนตรนารี

1.4 กาํหนดใหทุ้กกลุ่มมีเวบ็ไซต ์เพื�อใชเ้ป็นช่องทาง

ในการเผยแพร่ขอ้มูล ขา่วสารใหก้บัผูรั้บบริการและบุคคลทั�วไป

2.การจัดทาํแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง  

กจิกรรมดําเนินการ 

จดัทาํแหล่งเรียนรู้และขอ้มูลการบริหารของ

โรงเรียน 4 ดา้น  โดยศูนยพ์ฒันาประสิทธิภาพอาํเภอชนแดน 

ไดด้าํเนินการใหโ้รงเรียนต่าง ๆ จดัทาํ ไดแ้ก่  ดา้นวชิาการ 

ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงานการเงิน และ

ดา้นบริหารทั�วไป  ผา่นระบบออนไลน์ 
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พฒันาระบบบริหารจัดการสํานักงานเขตพืGนที�การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

พฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสํานักงานเขตพืGนที�การศึกษา 

จัดทาํห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การดําเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ 

ในการตดัสินใจและประชุมเชิงปฏิบติัการ 

จดัใหมี้หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  

พร้อมอุปกรณ์ระบบเชื�อมโยงเครือขา่ย ใหมี้ความพร้อม 

สาํหรับใชใ้นการฝึกอบรม การเรียนรู้ดา้น ICT  การปฏิบติัการ 

ที�มีความจาํเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์และสาํหรับสถานศึกษา 

ที�มาติดต่องานที�มีความจาํเป็นในการใชค้อมพิวเตอร์หรือ 

จดัศูนยส่์งเสริม สนบัสนุน บริการและ 

จดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 

ในรูปแบบหอ้งสมุด หอ้งสื�อภาพและเสียง หอ้งแลกเปลี�ยนเรียนรู้  

และมีการจดักิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ  

และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนดา้นลูกเสือเนตรนารี 

กาํหนดใหทุ้กกลุ่มมีเวบ็ไซต ์เพื�อใชเ้ป็นช่องทาง 

ในการเผยแพร่ขอ้มูล ขา่วสารใหก้บัผูรั้บบริการและบุคคลทั�วไป 

จดัทาํแหล่งเรียนรู้และขอ้มูลการบริหารของ 

ศูนยพ์ฒันาประสิทธิภาพอาํเภอชนแดน  

ไดด้าํเนินการใหโ้รงเรียนต่าง ๆ จดัทาํ ไดแ้ก่  ดา้นวชิาการ  

ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงานการเงิน และ 

ดา้นบริหารทั�วไป  ผา่นระบบออนไลน์  
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พฒันาระบบบริหารจัดการสํานักงานเขตพืGนที�การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

จัดทาํห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การดําเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศ  
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3. การขับเคลื�อนวสัิยทัศน์ กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  

กจิกรรมดําเนินงาน 

3.1 กาํหนดกรอบนโยบายและจุดเนน้แนวทางการ

ดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามีการประชุม

เชิงปฏิบติัการโดยมีทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วม

3.2 จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 

เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการปฏิบติังาน

3.3 การขบัเคลื�อนกลยทุธ์ของสพป

สู่การปฏิบติัโดยดาํเนินการดงันี�  

- แจง้กรอบนโยบาย จุดเนน้ แผนงาน 

โครงการ ใหเ้จา้หนา้ที�ในสาํนกังานและผูบ้ริหารสถานศึกษา

ไดรั้บทราบการดาํเนินงาน 

-กาํหนดรูปแบบรายงานผา่นระบบรายงาน

ผลการบริหารดว้ยตวัชี�วดัความสาํเร็จ 

Administrator Report System : IRS) 

ไดป้ระชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา รอง ผอ

เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง  จาํนวน 180  

การดาํเนินงาน ประชุมธุรการโรงเรียน เพื�อดาํเนินการรายงานผลการดาํเนินงานตามระยะเวลาที�กาํหนด 

จาํนวน  70  คน  และใหโ้รงเรียนรายงานผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดที�กาํหนดซึ� งมีคณะกรรก

ตวัชี�วดัเขา้ไปตรวจสอบและรับรองผล

3.4  การบริหารงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 

- คลีนิคการเงินและสินทรัพย ์ทุกวนัพุธ ใหบ้ริหาร

- บริการการเงินและสินทรัพยส์ัญจร โดยใหบ้ริการดา้นเบิกจ่ายใหค้าํแนะนาํปรึกษา

การเงินและพสัดุ 

- ติดตามการเบิกจ่ายโดยคณะกรรกมาประชุมติดตามทุกเดือนและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นได้

ทนัทว่งที 
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การขับเคลื�อนวสัิยทัศน์ กลยุทธ์สู่การปฏิบัติ   

กาํหนดกรอบนโยบายและจุดเนน้แนวทางการ 

ดาํเนินงานของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามีการประชุม 

เชิงปฏิบติัการโดยมีทุกภาคส่วนที�เกี�ยวขอ้งมีส่วนร่วม 

จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 2555  

เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการปฏิบติังาน 

การขบัเคลื�อนกลยทุธ์ของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

แจง้กรอบนโยบาย จุดเนน้ แผนงาน  

โครงการ ใหเ้จา้หนา้ที�ในสาํนกังานและผูบ้ริหารสถานศึกษา 

กาํหนดรูปแบบรายงานผา่นระบบรายงาน 

ผลการบริหารดว้ยตวัชี�วดัความสาํเร็จ (Inchicator Base  

: IRS) ซึ� งในการดาํเนินการ 

ไดป้ระชุมผูบ้ริหารสถานศึกษา รอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม/หน่วย  

180  คน ไดรั้บทราบแนวทาง 

ารดาํเนินงาน ประชุมธุรการโรงเรียน เพื�อดาํเนินการรายงานผลการดาํเนินงานตามระยะเวลาที�กาํหนด 

คน  และใหโ้รงเรียนรายงานผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดที�กาํหนดซึ� งมีคณะกรรก

ตวัชี�วดัเขา้ไปตรวจสอบและรับรองผล 

การบริหารงบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ 2555  ไดด้าํเนินการ 

คลีนิคการเงินและสินทรัพย ์ทุกวนัพุธ ใหบ้ริหารใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่ผูรั้บบริการ

บริการการเงินและสินทรัพยส์ัญจร โดยใหบ้ริการดา้นเบิกจ่ายใหค้าํแนะนาํปรึกษา

ติดตามการเบิกจ่ายโดยคณะกรรกมาประชุมติดตามทุกเดือนและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นได้
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ารดาํเนินงาน ประชุมธุรการโรงเรียน เพื�อดาํเนินการรายงานผลการดาํเนินงานตามระยะเวลาที�กาํหนด  

คน  และใหโ้รงเรียนรายงานผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดที�กาํหนดซึ� งมีคณะกรรการผูดู้แล

ใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่ผูรั้บบริการ 

บริการการเงินและสินทรัพยส์ัญจร โดยใหบ้ริการดา้นเบิกจ่ายใหค้าํแนะนาํปรึกษา  ดา้น

ติดตามการเบิกจ่ายโดยคณะกรรกมาประชุมติดตามทุกเดือนและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นได้
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4.  การพฒันาด้านอาคารสถานที�    

กจิกรรมดําเนินการ 

4.1  จดัประกวดหอ้งทาํงานน่าอยูน่าทาํงาน เพื�อกระตุน้

ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน ไดมี้การปรับปรุงพฒันาหอ้งปฏิบติังาน

ใหมี้ความพร้อมและสะดวกในการปฏิบติังานตลอดจนผูรั้บบริการ

มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการโดยการประกวดเดือนละ 

มอบรางวลัใหส้าํหรับหอ้งทาํงานที�ชนะการประกวดรางวลัละ 

5,000  บาท  ต่อเดือน และมอบป้ายประกาศรางวลัชนะเลิศ

4.2  ประกวดบริเวณอาคารสถานที�น่าอยู ่สาํห

ทุกเดือน 

4.3  การพฒันาระบบการดาํเนินงานภายในและภายนอกองคก์ร ไดด้าํเนินการพฒันากระบวนการ

ปฏิบติังานระบบธุรการของโรงเรียนและสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาโดยจดัตั�งศูนยป์ระสานงานธุรการ

โรงเรียนเพื�อเป็นศูนยป์ระสานงานเกี�ยวกบัขอ้ราชการต่าง ๆ ระหวา่งสาํนกังานและโรงเรียนใหเ้กิดความ

คล่องตวัในการบริหารจดัการ  โดยมีกิจกรรมดาํเนินการดงันี�

- ประชุมชี�แจงกรอบการปฏิบติังานธุรการของศูนยป์ระสานงานธุรการโรงเรียน

- สร้างกระบวนการปฏิบติังานตามภารกิจของระบบธุรการ

- ปรับปรุงระบบ E-Office 

5.  จัดระบบควบคุมภายใน    

กจิกรรมดําเนินการ 

ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในใหก้บั

ผูบ้ริหารและครู ในสถานศึกษา  จาํนวน  

สถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2554 
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จดัประกวดหอ้งทาํงานน่าอยูน่าทาํงาน เพื�อกระตุน้ 

ใหบุ้คลากรในหน่วยงาน ไดมี้การปรับปรุงพฒันาหอ้งปฏิบติังาน 

ใหมี้ความพร้อมและสะดวกในการปฏิบติังานตลอดจนผูรั้บบริการ 

มีความพึงพอใจในการใหบ้ริการโดยการประกวดเดือนละ 1  ครั� ง  

มอบรางวลัใหส้าํหรับหอ้งทาํงานที�ชนะการประกวดรางวลัละ  

ต่อเดือน และมอบป้ายประกาศรางวลัชนะเลิศ 

ประกวดบริเวณอาคารสถานที�น่าอยู ่สาํหรับลูกจา้งและมอบรางวลัผูป้ฏิบติังานดีเด่นประจาํ

การพฒันาระบบการดาํเนินงานภายในและภายนอกองคก์ร ไดด้าํเนินการพฒันากระบวนการ

ปฏิบติังานระบบธุรการของโรงเรียนและสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาโดยจดัตั�งศูนยป์ระสานงานธุรการ

ยวกบัขอ้ราชการต่าง ๆ ระหวา่งสาํนกังานและโรงเรียนใหเ้กิดความ

คล่องตวัในการบริหารจดัการ  โดยมีกิจกรรมดาํเนินการดงันี�  

ประชุมชี�แจงกรอบการปฏิบติังานธุรการของศูนยป์ระสานงานธุรการโรงเรียน

สร้างกระบวนการปฏิบติังานตามภารกิจของระบบธุรการ 

Office และเชื�อมโยงระบบขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ

ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในใหก้บั

ผูบ้ริหารและครู ในสถานศึกษา  จาํนวน  163  คน  เพื�อให้สามารถดาํเนินการจดัทาํระบบควบคุมภายในของ

สถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุม
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รับลูกจา้งและมอบรางวลัผูป้ฏิบติังานดีเด่นประจาํ 

การพฒันาระบบการดาํเนินงานภายในและภายนอกองคก์ร ไดด้าํเนินการพฒันากระบวนการ

ปฏิบติังานระบบธุรการของโรงเรียนและสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาโดยจดัตั�งศูนยป์ระสานงานธุรการ

ยวกบัขอ้ราชการต่าง ๆ ระหวา่งสาํนกังานและโรงเรียนใหเ้กิดความ

ประชุมชี�แจงกรอบการปฏิบติังานธุรการของศูนยป์ระสานงานธุรการโรงเรียน 

และเชื�อมโยงระบบขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในใหก้บั

บบควบคุมภายในของ

สถานศึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุม
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ในรอบปีงบประมาณ 

ได้ขับเคลื�อนนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น 

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  สรุปผลการดาํเนินงาน  ดงันี1

กลยุทธ์ที	  1  สร้างโอกาสทางการศึกษา

สํานกังานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 

โอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวยั 

การดาํเนินงานหอ้งเรียนสีขาว การพฒันากิจกรรมเพื�อนที�ปรึกษา ในการดาํเนินงานดงักล่าว มีหน่วยงานและ

ผูเ้กี�ยวขอ้ง ทั1งภาครัฐและภาคเอกชน หลายส่วนเขา้มาช่วยดาํเนินการจนทาํให้ประชากรในวยัเรียน

ในเขตพื1นที�บริการไดรั้บการศึกษาขั1นพื1นฐาน 

มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 99

ขั1นพื1นฐาน 

กลยุทธ์ที	  2  พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ประชาคมอาเซียน 

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การจดัการเรียนการสอนปฐมวยั  ไดพ้ฒันาการเรียนการสอนให้กบัผู ้

การสอนปฐมวยั  โดยจดัอบรมครู อบรมพอ่แม่ ผูป้กครอง แลกเปลี�ยนเรียนรู้ให้กบัครูผูส้อน โดยการพฒันา

รูปแบบปฏิบติัให้เป็นเลิศ (Best Practies) 

ปีการศึกษา 2554 

การส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

โดยการจัดอบรมครู เข้าค่ายครู  เข้าค่ายนักเรียน แข่งขันทักษะการพูด การเรียนการ

โดยการจัดทําคู่มือพฒันามาตรฐานตัวชี1 วดั ปรับปรุง

จดัประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย  นิเทศติดตามและประเมินการอ่าน การเขียน  อบรม
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ในรอบปีงบประมาณ 2555  สํานักงานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 

ได้ขับเคลื�อนนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น สํานักงานเขตพื1นที�การศึกษา

สรุปผลการดาํเนินงาน  ดงันี1  

สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลายและทั	วถึง 

สํานกังานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ไดมี้กิจกรรม

โอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวยั จนจบการศึกษาปีที� 6  รณรงค์การติดตามเด็กหกหล่น การส่งเสริม

เรียนสีขาว การพฒันากิจกรรมเพื�อนที�ปรึกษา ในการดาํเนินงานดงักล่าว มีหน่วยงานและ

ผูเ้กี�ยวขอ้ง ทั1งภาครัฐและภาคเอกชน หลายส่วนเขา้มาช่วยดาํเนินการจนทาํให้ประชากรในวยัเรียน

นที�บริการไดรั้บการศึกษาขั1นพื1นฐาน (ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้)  ทุกคน และเขา้เรียนต่อในระดบั

99.29  ซึ� งเป็นไปตามเป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เตรียมความพร้อมสู่

ละมาตรฐาน 

การจดัการเรียนการสอนปฐมวยั  ไดพ้ฒันาการเรียนการสอนให้กบัผู ้

การสอนปฐมวยั  โดยจดัอบรมครู อบรมพอ่แม่ ผูป้กครอง แลกเปลี�ยนเรียนรู้ให้กบัครูผูส้อน โดยการพฒันา

Best Practies) ตลอดจนมีการประเมินพฒันาการนักเรียนที�จบหลักสูตร 

การส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอนภาษาองักฤษ  

โดยการจัดอบรมครู เข้าค่ายครู  เข้าค่ายนักเรียน แข่งขันทักษะการพูด การเรียนการ

โดยการจัดทําคู่มือพฒันามาตรฐานตัวชี1 วดั ปรับปรุง/พัฒนาการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั1 นป

จดัประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย  นิเทศติดตามและประเมินการอ่าน การเขียน  อบรม
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สํานักงานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1   

สํานักงานเขตพื1นที�การศึกษา

ไดมี้กิจกรรม/โครงการส่งเสริม

รณรงค์การติดตามเด็กหกหล่น การส่งเสริม 

เรียนสีขาว การพฒันากิจกรรมเพื�อนที�ปรึกษา ในการดาํเนินงานดงักล่าว มีหน่วยงานและ

ผูเ้กี�ยวขอ้ง ทั1งภาครัฐและภาคเอกชน หลายส่วนเขา้มาช่วยดาํเนินการจนทาํให้ประชากรในวยัเรียน ที�อยู ่

ทุกคน และเขา้เรียนต่อในระดบั

ซึ� งเป็นไปตามเป้าหมายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

มความพร้อมสู่ 

การจดัการเรียนการสอนปฐมวยั  ไดพ้ฒันาการเรียนการสอนให้กบัผูเ้รียนตั1งแต่การเรียน

การสอนปฐมวยั  โดยจดัอบรมครู อบรมพอ่แม่ ผูป้กครอง แลกเปลี�ยนเรียนรู้ให้กบัครูผูส้อน โดยการพฒันา

ตลอดจนมีการประเมินพฒันาการนักเรียนที�จบหลักสูตร  

การส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอนภาษาองักฤษ   

โดยการจัดอบรมครู เข้าค่ายครู  เข้าค่ายนักเรียน แข่งขันทักษะการพูด การเรียนการสอนภาษาไทย  

เขียน ของนักเรียนชั1 นป.3   

จดัประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย  นิเทศติดตามและประเมินการอ่าน การเขียน  อบรม 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินระดบัชาติ จดัประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประกวดห้

โรงเรียน พฒันาการเรียนรู้สู่สากล แข่งขนัวิทย์

ผลสัมฤทธิM การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์

การพฒันาศกัยภาพดา้นคอมพิวเตอร์

ของนกัเรียนชั1นป.3  ป.6  และม

ที�เกี�ยวขอ้ง 

พฒันาคุณภาพการศึกษาสาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดร่้วมมือกบัศูนย์

การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ประจาํจงัหวดัเพชรบูรณ์

พฒันาด้านการวดัประเมินผลระดับชั1 นเรียน 

ศึกษานิเทศกทุ์กคน 

เตรียมความพร้อมในการจดัและประเมินผลคุณภาพการศึกษา โดยจดัแข่งขนันักเรียน

ยอดปัญญานครบาล ปีการศึกษา 2554 

ประจาํปี 

การขับเคลื�อนจุดเน้นการพฒันาคุณภาพขอ

ผา่นระบบออนไลน์และดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน โดยนาํนกัเรียนชั1นป

เป็นพุทธมามกะทุกคน   จดักิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ พฒันาเยาวชนลูกเสือ

โดยเข้า ร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์มีจิตสาธารณะ และเขา้ใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การประเมินสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง เพื�อให้โรงเรียนได้มีการขบัเคลื�อนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็น

การขับเคลื	อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบติัการให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ศึกษานิเทศก ์เขา้ใจในการจดัการเรียน

การสอน การจดักิจกรรมและการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอา

อาํเภอ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินระดบัชาติ จดัประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประกวดห้

โรงเรียน พฒันาการเรียนรู้สู่สากล แข่งขนัวิทย-์คณิต  ดา้นวิชาสังคมศึกษา จดัอบรมครูผูส้อนเพื�อยกระดบั

ผลสัมฤทธิM การเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ 

การพฒันาศกัยภาพดา้นคอมพิวเตอร์โดยจดัประเมินความรู้ตามมาตรฐานความรู้ดา้น 

และม.3  พฒันาบุคลากรเพื�อการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 

พฒันาคุณภาพการศึกษาสาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดร่้วมมือกบัศูนย์

การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ประจาํจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

พฒันาด้านการวดัประเมินผลระดับชั1 นเรียน โดยอบรมครูวิชาการของโรงเรียนและ

เตรียมความพร้อมในการจดัและประเมินผลคุณภาพการศึกษา โดยจดัแข่งขนันักเรียน

2554 เพื�อให้นกัเรียนไดมี้ความรู้และทกัษะในการสอบ 

การขับเคลื�อนจุดเน้นการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนสู่การปฏิบัติโดยให้มีการรายงาน

ผา่นระบบออนไลน์และดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน โดยนาํนกัเรียนชั1นป.4  เขา้ค่ายคุณธรรมแสดงตน

เป็นพุทธมามกะทุกคน   จดักิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ พฒันาเยาวชนลูกเสือ

โดยเข้า ร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์มีจิตสาธารณะ และเขา้ใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

การประเมินสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง เพื�อให้โรงเรียนได้มีการขบัเคลื�อนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็นรูปธรรม 

การขับเคลื	อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

การประชุมเชิงปฏิบติัการให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ศึกษานิเทศก ์เขา้ใจในการจดัการเรียน

การสอน การจดักิจกรรมและการเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และจดัตั1งศูนยอ์าเซียนระดบั
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การวิเคราะห์ผลการประเมินระดบัชาติ จดัประกวดโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประกวดห้องสมุด

คณิต  ดา้นวิชาสังคมศึกษา จดัอบรมครูผูส้อนเพื�อยกระดบั

โดยจดัประเมินความรู้ตามมาตรฐานความรู้ดา้น ICT 

บุคลากรเพื�อการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ทุกระดบั 

พฒันาคุณภาพการศึกษาสาํหรับนกัเรียนที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไดร่้วมมือกบัศูนย์

โดยอบรมครูวิชาการของโรงเรียนและ

เตรียมความพร้อมในการจดัและประเมินผลคุณภาพการศึกษา โดยจดัแข่งขนันักเรียน 

เพื�อให้นกัเรียนไดมี้ความรู้และทกัษะในการสอบ O-Net  และ NT  

งผูเ้รียนสู่การปฏิบัติโดยให้มีการรายงาน 

เขา้ค่ายคุณธรรมแสดงตน

เป็นพุทธมามกะทุกคน   จดักิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ พฒันาเยาวชนลูกเสือ-ยุวกาชาด  

โดยเข้า ร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ ศาสนา 

การประเมินสถานศึกษาต้นแบบพอเพียง เพื�อให้โรงเรียนได้มีการขบัเคลื�อนตามหลัก

การประชุมเชิงปฏิบติัการให้ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ศึกษานิเทศก ์เขา้ใจในการจดัการเรียน

เซียน และจดัตั1งศูนยอ์าเซียนระดบั
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การจัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้และการแสดงความสามารถของนักเรียนโดยการจัดงาน

มหศัจรรยก์ารเรียนรู้ ครั1 งที� 4  ประจาํปี 

และระดบัประเทศ 

กลยุทธ์ที	  3  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั3งระบบ

- สํานักงานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 

สถานศึกษา เพื�อรับทราบนโยบาย แนวปฏิบติัแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เดือนละ 

อบรมสัมมนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ที�เป็นตน้แบบในการบริหารจดัการ และการเตรียมความพร้อมนาํพาจงั

เพชรบูรณ์สู่การเป็นประชาคมอาเซียน

- อบรมพฒันาครู โดยดาํเนินการอบรมและพฒันาครูดว้ยระบบ 

ดว้ยระบบ Online  อบรมครูระบบทางไกล ผ่านสถานีโทรทศัน์เพื�อการศึกษา  

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ อบรมเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบั

- พฒันาบุคลากรทางการศึกษา โดยดาํเนินการอบรมพฒันาตนเองดา้นการเขียนผลงาน การจดั

กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ นาํเสนอผลการปฏิบติังานที�เป็นเลิศ 

- พฒันาคุณธรรมจริยธรรม ให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยจดัทาํโครงการชวนครู

เขา้วดัวนัอาทิตย ์ เพื�อร่วมทาํบุญเดือนเกิด

- การสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัผูบ้

เพื�อเป็นการเชิดชูเกียรติยศครู แบง่เป็น 

กลยุทธ์ที	 4  พฒันาสถานศึกษาให้ได้รับมาตรฐาน

สํานกังานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 

โรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมสนบัสนุนให้โรงเรียนเขา้ร่วมแข่งขนันกัเรียนและสถานศึกษา เพื�อเขา้รับรางวลั

พระราชทานการศึกษาขั1นพื1นฐาน และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนดาํเนินการจดัการส้วมสุขสัน

มาตรฐาน  HAS 

กลยุทธ์ที	 5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดการศึกษาเพื	อการมีงานทาํ

ประสานงานเครือข่ายในสถานศึกษา

การศึกษาเพื�อการมีงานทาํให้กบันกัเรียนในระดบัชั1นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

หนึ�งโรงเรียน หนึ�งอาชีพ หนึ�งผลิตภณัฑ์
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การจัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้และการแสดงความสามารถของนักเรียนโดยการจัดงาน

ประจาํปี 2555 และนาํผลการแข่งขนัทกัษะต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนัระดบัภาค

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั3งระบบ 

สํานักงานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ได้จดัประชุมผูบ้ริหาร

เพื�อรับทราบนโยบาย แนวปฏิบติัแลกเปลี�ยนเรียนรู้ เดือนละ 1 ครั1 ง พฒันาผูบ้ริหารโดยการ

อบรมสัมมนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ที�เป็นตน้แบบในการบริหารจดัการ และการเตรียมความพร้อมนาํพาจงั

เพชรบูรณ์สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

อบรมพฒันาครู โดยดาํเนินการอบรมและพฒันาครูดว้ยระบบ E-Training 

อบรมครูระบบทางไกล ผ่านสถานีโทรทศัน์เพื�อการศึกษา  ETV 

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ อบรมเชิงปฏิบติัการผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด 

พฒันาบุคลากรทางการศึกษา โดยดาํเนินการอบรมพฒันาตนเองดา้นการเขียนผลงาน การจดั

กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ นาํเสนอผลการปฏิบติังานที�เป็นเลิศ (Best Practies) 

พฒันาคุณธรรมจริยธรรม ให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยจดัทาํโครงการชวนครู

วมทาํบุญเดือนเกิด 

การสร้างขวญักาํลงัใจให้กบัผูบ้ริหารและครู  โดยการจดังานเชิดชูเกียรติยศครู มอบรางวลั

เพื�อเป็นการเชิดชูเกียรติยศครู แบง่เป็น 2 ประเภท คือ  รางวลัคุณภาพยอดเยี�ยมและรางวลัคุณธรรมยอดเยี�ยม

พฒันาสถานศึกษาให้ได้รับมาตรฐาน 

สํานกังานเขตพื1นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  ไดด้าํเนินการยกระดบัคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมสนบัสนุนให้โรงเรียนเขา้ร่วมแข่งขนันกัเรียนและสถานศึกษา เพื�อเขา้รับรางวลั

พระราชทานการศึกษาขั1นพื1นฐาน และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนดาํเนินการจดัการส้วมสุขสัน

สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดการศึกษาเพื	อการมีงานทาํ 

ประสานงานเครือข่ายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ศูนยฝึ์กอาชีพ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  ในการจดั

การศึกษาเพื�อการมีงานทาํให้กบันกัเรียนในระดบัชั1นมธัยมศึกษาตอนตน้ และจดักิจกรรมตลาดนดันกัเรียน 

หนึ�งอาชีพ หนึ�งผลิตภณัฑ ์
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การจัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้และการแสดงความสามารถของนักเรียนโดยการจัดงาน

และนาํผลการแข่งขนัทกัษะต่าง ๆ เขา้ร่วมแข่งขนัระดบัภาค

ได้จดัประชุมผูบ้ริหาร

ครั1 ง พฒันาผูบ้ริหารโดยการ

อบรมสัมมนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ที�เป็นตน้แบบในการบริหารจดัการ และการเตรียมความพร้อมนาํพาจงัหวดั

Training อบรมครูทางไกล

ETV ประชุมสัมมนา

พฒันาบุคลากรทางการศึกษา โดยดาํเนินการอบรมพฒันาตนเองดา้นการเขียนผลงาน การจดั

พฒันาคุณธรรมจริยธรรม ให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยจดัทาํโครงการชวนครู

จดังานเชิดชูเกียรติยศครู มอบรางวลั

ประเภท คือ  รางวลัคุณภาพยอดเยี�ยมและรางวลัคุณธรรมยอดเยี�ยม 

ไดด้าํเนินการยกระดบัคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก ส่งเสริมสนบัสนุนให้โรงเรียนเขา้ร่วมแข่งขนันกัเรียนและสถานศึกษา เพื�อเขา้รับรางวลั

พระราชทานการศึกษาขั1นพื1นฐาน และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนดาํเนินการจดัการส้วมสุขสันต์ตามเกณฑ์

 

อาชีวศึกษา ศูนยฝึ์กอาชีพ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  ในการจดั

และจดักิจกรรมตลาดนดันกัเรียน 
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กลยุทธ์ที	  6  พฒันาระบบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื3นที	การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

กาํหนดกรอบนโยบายวสิัยทศัน์ กลยุทธ์ จุดเนน้ ตวัชี1 วดัและแผนปฏิบติัการประจาํปี ตลอดจน

ระบบกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ ที�ชดัเจน

การบริหารงบประมาณ กาํหนดให้มีคณะกรรมการกาํกบัติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ทาํใหส้ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามกาํหนดเวลา

ดาํเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบติัการต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพื1นที�การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

ขอ้ราชการต่าง ๆ   จดัให้มีแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจดัการทั1ง 

ผา่นเวบ็ไซตศ์ูนยป์ระถมอาํเภอชนแดน
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พฒันาระบบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื3นที	การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

กาํหนดกรอบนโยบายวสิัยทศัน์ กลยุทธ์ จุดเนน้ ตวัชี1 วดัและแผนปฏิบติัการประจาํปี ตลอดจน

ที�ชดัเจน 

การบริหารงบประมาณ กาํหนดให้มีคณะกรรมการกาํกบัติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ทาํใหส้ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามกาํหนดเวลา 

ดาํเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบติัการต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพื1นที�การศึกษา

1  จดัทาํช่องทางการสื�อสาร เช่น เวบ็ไซต์กลุ่ม/หน่วย เพื�อแจง้ขอ้มูลหรือ

ขอ้ราชการต่าง ๆ   จดัให้มีแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจดัการทั1ง 

ผา่นเวบ็ไซตศ์ูนยป์ระถมอาํเภอชนแดน 
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กาํหนดกรอบนโยบายวสิัยทศัน์ กลยุทธ์ จุดเนน้ ตวัชี1 วดัและแผนปฏิบติัการประจาํปี ตลอดจน

การบริหารงบประมาณ กาํหนดให้มีคณะกรรมการกาํกบัติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ดาํเนินการพฒันาแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบติัการต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพื1นที�การศึกษา

หน่วย เพื�อแจง้ขอ้มูลหรือ 

ขอ้ราชการต่าง ๆ   จดัให้มีแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจดัการทั1ง 4 ด้าน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 นายธวชั  กงเติม  
 

  

 

 1.นายสุนดั  บุญสวน 

 2.นางนวลลออ เงินเมย

 3.นายวนิยั  จนัทร์ลา    

 4.นางฤทยัวณัย ์ จนัทรวตั

  5.น.ส.นงคราญ  ทองคาํ

        6.นางทศันา จนัทร์ลา      

7.นายบญัชา  คงทน 

 8.นางพบัพึง  ขวญัเขมสรณ์

 

 

นางพบัพึง  ขวญัเขมสรณ์

    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื/นที1การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 

 รอง  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นางนวลลออ เงินเมย ผูอ้าํนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นายวนิยั  จนัทร์ลา     นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

นางฤทยัวณัย ์ จนัทรวตั นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ทองคาํ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

นางทศันา จนัทร์ลา       นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 เจา้หนา้ที1ดูแลระบบคอมพิวเตอร์                         คณะทาํงาน

พบัพึง  ขวญัเขมสรณ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน       คณะทาํงาน

มสรณ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื/นที1การศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 

หวัหนา้คณะทาํงาน 

คณะทาํงาน 

คณะทาํงาน 

คณะทาํงาน 

คณะทาํงาน  

คณะทาํงาน 

เจา้หนา้ที1ดูแลระบบคอมพิวเตอร์                         คณะทาํงาน 

คณะทาํงานและเลขานุการ 
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