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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

 
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 จดัตั้งข้ึนตำมพระรำชบญัญติั

ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  มีภำรกิจในกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให ้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและสอดคลองกบันโยบำยของ 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร 
 

1. ข้อมูลพืน้ฐาน 
 
สถานทีต่ั้ง 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 ตั้งอยู ่เลขท่ี  69  หมู่ 11  
ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต ำบลสะเดียง  อ ำเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบูรณ์   รหสัไปรษณีย ์  67000 

 
การติดต่อ 

หมำยเลขโทรศพัท ์0 5673 7078,  0 5673 7080,  0 5673 7083, 0 5674 1276  โทรสำร  
0 5673 7075   เวบ็ไซต ์  www.pbn1.obec.go.th  อีเมล ์boxpbn1@hotmailcom 

 
พืน้ทีแ่ละอาณาเขต 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 มีพื้นท่ีรับผดิชอบกำรจดักำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  3  อ ำเภอ  ได ้แก่   อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ ำเภอชนแดน  และอ ำเภอวงัโป่งมีพื้นท่ี   3,961 ตำรำง
กิโลเมตร  มีประชำกร  275,672  ค น มีหมู่ บำ้น  409 หมู่บำ้น  มีต ำบล  31 ต ำบล  มีองค ์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
29 แห่ ง  มีเทศบำลต ำบล   8  แห่ง  และเทศบำลเมือง  1 แห่ง มีอำณำเขตดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่ออ ำเภอหล่มสักและอ ำเภอเขำคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ  สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 

ทิศใต ้  ติดต่ออ ำเภอหนองไผ ่ อ ำเภอบึงสำมพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์   
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ  สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 

ทิศตะวนัออก  ติดต่ออ ำเภอคอนสำร  อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ  
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ  สพป.ชยัภูมิ เขต 1, 2 

ทิศตะวนัตก ติดต่ออ ำเภอเนินมะปรำง จงัหวดัพิษณุโลก  อ ำเภอบำงมูลนำก  
จงัหวดัพิจิตร และอ ำเภอหนองบวั   จงัหวดันครสวรรค ์   

http://www.pbn1.obec.go.th/
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เขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และ สพป.พิจิตร เขต 2 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีแสดงเขตบริกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในสงักดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 

2.  ข้อมูลด้านการศึกษา 
 
ตำรำง 1  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  ครูผูส้อนและนกัเรียน  ในสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 
ขอ้มูล ณ  วนัท่ี  10  มิถุนำยน  2554 

อาํเภอ 
ข้อมูล 

สถานศึกษา ผู้อาํนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์  86 83 994 13,786 

ชนแดน 53 46 430 6,393 

วงัโป่ง 21 20 212 3,179 

รวม 160 149 1,638 23,358 
 

ตำรำง 2  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน  ครูผูส้อนและนกัเรียนของสถำนศึกษำเอกชน  ขอ้มูล  
10  มิถุนำยน  2554 

 

อาํเภอ  
ข้อมูล 

สถานศึกษา ผู้รับใบอนุญาต ครูผู้สอน นักเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์   7 7 214 5,759 

ชนแดน 4 4 137 4,225 

วงัโป่ง - - - - 
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รวม 11 11 341 9,984 

 
ตำรำง 3  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมระดบัชั้นท่ีจดักำรเรียนกำรสอนในสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

ระดับช้ันทีจั่ดการเรียนการสอน เมืองเพชรบูรณ์  ชนแดน วงัโป่ง รวม 

อ.1 - ป.6 60 40 13 113 

อ.1 – ม.3 37 12 8 45 

รวม 97 52 21 158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  มีโรงเรียนท่ีไม่มีนกัเรียน จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ร.ร.บำ้นน ้ำออ้ม และร.ร.บำ้นสำมแยกป่ำมะม่วง  อยู่

ระหวำ่งรอประกำศเลิกโรงเรียนจำก สพฐ. 

 
ตำรำง 4  แสดงขนำดและจ ำนวนนกัเรียนของสถำนศึกษำในสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์  เขต 1 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน 

ขนาดที ่1 (นักเรียน 1-120 คน) 100  โรงเรียน  

ขนาดที ่2 (นักเรียน 121-200 คน)  24  โรงเรียน  
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ขนาดที ่3 (นักเรียน 201 -300 คน) 19  โรงเรียน  

ขนาดที ่4 (นักเรียน  301-499 คน 11  โรงเรียน  

ขนาดที ่5 (นักเรียน  500-1,499 คน) 3  โรงเรียน 

ขนาดที ่6 (นักเรียน  1,500-2,499 ) 1  โรงเรียน 

ขนาดที ่ 7 (นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึน้ไป   -โรงเรียน  

 

หมายเหตุ  มีโรงเรียนท่ีไม่มีนกัเรียน จ ำนวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ ร.ร.บำ้นน ้ำออ้ม และร.ร.บำ้นสำมแยกป่ำมะม่วง  อยู่

ระหวำ่งรอประกำศเลิกโรงเรียนจำก สพฐ. 
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ตำรำง 5 แสดงจ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  1  ตุลำคม  2554 
ข้อมูล  ชาย หญงิ  รวม  

ผู้ อาํนวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  1  -  1  

รองผู้ อาํนวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 9 1  10 

ศึกษานิเทศก์ 12 5 17 

ลูกจ้างประจํา  10 - 10 

ลูกจ้างช่ัวคราว 2 2 4 

บุคลากรทางการศึกษา 11 47 58 

รวม 55 55 110 
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ข้อมูลศูนย์พฒันาประสิทธิภาพการศึกษา 

สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1  ได ้จดัตั้งศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพอ ำเภอ จ ำนวน 3 ศูนย ์ และศูนย ์พฒันำ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ี จ ำนวน  11  ศูนย ์  เพื่อกำรบริหำรจดักำรเครือข่ำยทำงดำ้นวชิำกำรและใหค้วำม
ร่วมมือ ประสำนงำนระหวำ่งสถำนศึกษำกบัสถำนศึกษำ  ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีอ ำเภอ และ
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

ศูนย์ประสิทธิภาพการศึกษาพื้นที ่

อ ำเภอเมือง อ ำเภอชนแดน อ ำเภอวงัโป่ง 

ในเมือง ท่ำพล-นำงัว่ เมืองใหม่บูรพำ 
เอรำวณั 
ตำดหมอก 

บำ้นโตก  
นำยม ชอนไพร 

ชำ้งเผือก เพชรชนแดน ท่ำขำ้ม ดงขยุ เพชรวงัโป่ง ทำ้ยดงวงัหิน 

1.บำ้นไทรงำม 1.บำ้นคลองมะนำว 1.บำ้นคลองบง 1.บำ้นเขำขำด 1.บำ้นคลองขุด 1.บำ้นยำงกุด 1.คลองหว้ยนำพฒันำกำร 1.บำ้นกุฏิพระ 1.บำ้น กม.28 1.บำ้นเชิงชำย 1.ชุมชนบำ้นวงักระดำษเงิน 
2.บำ้นสะเดียง 2.บำ้นดง 2.บำ้นดงมูลเหลก็ 2.บำ้นตะเบำะ 2.บำ้นคลองส ำโรง 2.บำ้นยำงลำด 2.บำ้นโคกเจริญ 2.บำ้นเขำบ่อทอง 2.บำ้นดงขุย 2.บำ้นซบัเปิบ 2.บำ้นดงหลง 
3.เมืองเพชรบูรณ์ 3.บำ้นท่ำพล 3.บำ้นท่ำกกตำล 3.บำ้นป่ำบง 3.บำ้นชอนไพร 3.บำ้นระวิง 3.บำ้นโป่งตำเบำ้ 3.บำ้นโคกสูง 3.บำ้นดงขุยใต ้ 3.บำ้นคลองน ้ ำคนั 3.บำ้นด่ำนชำ้ง 
4.อนุบำลเพชรบูรณ์ 4.บำ้นป่ำม่วง 4.บำ้นโนนตะแบก 4.บำ้นวงัโคง้ 4.บำ้นสกัแหง้ 4.บำ้นวงัขอนมติรภำพท่ี 137 4.บำ้นหนองแดง 4.บำ้นดงแขวน 4.บำ้นบุ่งคลำ้ 4.บำ้นทำงขำ้ม 4.บำ้นวงัขอน 
5.บำ้นป่ำแดง 5.บำ้นโพธ์ิงำม 5.บำ้นโนนสะอำด 5.บำ้นหว้ยไคร้ 5.บำ้นขมวด 5.บำ้น กม.2 5.บำ้นซบัเจริญ 5.บำ้นตะกดุจัน่ 5.บำ้นหนองระมำน 5.บำ้นโนนตูม 5.บำ้นวงัชะนำง 
6.บำ้นป่ำเลำ 6.บำ้นโพธ์ิทอง 6.บำ้นล ำป่ำสกัมูล 6.ตำดหมอกวิทยำ 6.บำ้นถ ้ำน ้ ำบงั 6.บำ้นคลองหว้ยนำ 6.บำ้นทรัพยท์รำ 6.บำ้นตะกดุเป้ำ 6.บำ้นเขำนอ้ย 6.บำ้นไร่ฝำย 6.น ้ ำออ้มประชำสรรค ์
7.บำ้นพล ำ 7.บำ้นวงัซอง 7.บำ้นกงกะยำง 7.บำ้นกกไทร 7.บำ้นนำยม 7.บำ้นซบัข่อย 7.บำ้นกกจัน่ 7.บำ้นท่ำขำ้ม 7.บำ้นเขำสกั 7.บำ้นดงลึก 7.บำ้นวงัพลบั 
8.บำ้นไร่ 8.บำ้นอมกง 8.บำ้นโคก 8.บำ้นเฉลียงลบั 8.บำ้นหวันำ 8.บำ้นยำงหวัลม 8.บำ้นซบัสีทอง 8.บำ้นวงัปลำช่อน 8.บำ้นเนินสว่ำง 8.บำ้นวงัแช่กลอย 8.บำ้นวงัหิน 
9.บำ้นไร่เหนือ 9.บำ้นคลองสำร 9.บำ้นน ้ ำเลำ 9.บำ้นชอน 9.บำ้นโตก 9.บำ้นยำวี-หว้ยโป่ง 9.บำ้นน ้ ำพุ 9.ธำรำคีรี 9.บำ้นโป่งนกแกว้ 9.บำ้นวงัศำล 9.บำ้นวงัหินซอง 
10.บำ้นหนองนำรี 10.บำ้นนำ 10.บำ้นน ้ ำออ้ม 10.บำ้นนำป่ำ 10.บำ้นโตกใต ้ 10.บำ้นวงัทอง 10.บำ้นน ้ ำลดั 10.บำ้นโคกยำว 10.บำ้นหนองกลอย 10.อนุบำลวงัโป่ง 10.บำ้นวงัใหญ่ 
 11.บำ้นนำงัว่ 11.บำ้นหว้ยผกัไล 11.บำ้นบง 11.บำ้นทุ่งแค 11.บำ้นสำมแยกป่ำมะม่วง 11.บำ้นโป่งเจ็ดหวั 11.บำ้นโคกหนองจอก 11.บำ้นกลว้ย  11.บำ้นใหม่วงัตะเคียน 
 12.บำ้นส ำนกัหมนั 12.บำ้นน ้ ำเด่ือ 12.บำ้นปำกน ้ ำ 12.บำ้นพนำนิคม 12.บำ้นหลุง 12.บำ้นผำทอง 12.บำ้นซบัม่วง 12.บำ้นเขำคณฑำ   
  13.บำ้นน ้ ำเด่ือใต ้ 13.ชุมชนบำ้นน ้ ำร้อน 13.บำ้นพ้ี 13.บำ้นชยัมงคล 13.บำ้นลำดนอ้ย 13.บำ้นดงลำน 13.บำ้นเขำชะโงก   
  14.บำ้นบุ่งกกเรียง 14.บำ้นทุ่งหินปูน 14.บำ้นวงัจำน 14.บำ้นเนินสง่ำ 14.บำ้นหนองตำด 14.บำ้นลำดแค 14.บำ้นโคกส ำรำญ   
  15.บำ้นโป่งหวำ้ 15.บำ้นบุฉนวน  15.บำ้นหนองแหวน 15.บำ้นหว้ยงำชำ้ง 15.บำ้นหนองใหญ่ 15.บำ้นวงัรวก   
  16.บำ้นสะแกงำม   16.บำ้นหว้ยนำค 16.บำ้นหว้ยตูม 16.ลูกจนัทน์ปิยะอุย    
  17.บำ้นหว้ยแหน   17.บำ้นหว้ยสะแก 17.บำ้นสำมแยกป่ำมะม่วง 17.สำยสมร    
  18.บำ้นหว้ยใหญ่    18.อนุบำลชนแดน 18.บำ้นซบัขลุง    
       19.บำ้นศำลำลำย    
       20.บำ้นคลองปลำหมอ    
       21.บำ้นถ ้ำแกว้    

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2553 
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3.  ผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
3.1  ผลผลิตตำมเป้ำหมำย แผนงำน : ขยำยโอกำสและพฒันำกำรศึกษำ 
 

ผลผลติตามเป้าหมาย ปี 2553 ปี 2554 
ร้อยละกำรเขำ้เรียนของนกัเรียนชั้น ป.1   99.93 100 
ร้อยละกำรเขำ้เรียนของนกัเรียนท่ีจบชั้น ป.6 เขำ้เรียนต่อชั้น ม.1 99.52 100 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีจบชั้น  ม.3 เขำ้เรียนต่อชั้น  ม.4 81.92 86.59 
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3.2  ผลกำรประเมินคุณภำพนกัเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
1. ผลกำรทดสอบ (O-net) 

1.1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  มีผลกำรทดสอบดงัน้ี 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คะแนนเฉล่ียร้อยละ 27.64 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.65 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 15.69 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 29.89 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 36.01 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 62.21 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 49.62 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 48.57 

1.2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  มีผลกำรทดสอบดงัน้ี 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คะแนนเฉล่ียร้อยละ 39.80 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 38.08 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 14.56 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 23.87 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 27.00 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำฯ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 69.11 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 27.08 
- กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 41.72 
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1.3. กำรประเมินควำมรู้นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 (NT)  มีผลกำรประเมินดงัน้ี 
ขอ้สอบปรนยั 

- วชิำภำษำไทย   คะแนนเฉล่ียร้อยละ 46.93 
- วชิำคณิตศำสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 46.12 
- วชิำวทิยำศำสตร์  คะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.66 

ขอ้สอบอตันยั 
- ควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนออกเสียง   คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.30 
- ควำมสำมำรถดำ้นกำรเขียน คะแนนเฉล่ียร้อยละ 64.34 
- ควำมสำมำรถดำ้นกำรคิดค ำนวณ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 59.38 
 

2. กำรประเมินควำมรู้นกัเรียนชั้น ป.2 ป.5  และ ม.2 (LAS) ปีกำรศึกษำ  2553 
ช้ัน ภาษาไทย คณติศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร์ 

ป.2 45.06 49.56 51.92 60.95 49.37 
ป.5 37.22 25.71 19.80 40.74 41.43 
ม.2 21.12 25.52 03.03 31.69 38.45 
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3.3 ด้านคุณภาพ 
ตำรำง 6   แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพนกัเรียน  ปี กำรศึกษำ∙ 2551 - 2553 ระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและระดบั สพฐ.  

ช้ัน สาระการเรียนรู้ 

ระดบั สพป. ระดบั สพฐ.  

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2551 ∙ 2552 2553 2551 2552 2553 

ป. 2  (LAS)  ภำษำไทย 58.40  63.22 45.06 - - - 
 คณิตศำสตร์  48.01  52.71 49.56 -  -  - 
 วิทยำศำสตร์ 45.23  42.66 49.37 -  -  - 

 ภำษำองักฤษ  50.87  38.87 60.95 - - - 
 สงัคมศึกษำ 58.36  50.15 51.92 -  -  - 

ป. 3 (NT) ภำษำไทย 48.48  42.82 46.93 51.60 45.61 50.59 

 คณิตศำสตร์ 43.62  44.90 46.12 48.39 47.73 52.74 
 วิทยำศำสตร์ 44.12  36.34 42.66 47.90 38.96 49.22 

ป.5  (LAS)  ภำษำไทย 42.92  47.29 37.22 -  -  -  
 คณิตศำสตร์ 32.86  35.12 25.71 -  -  -  
 วิทยำศำสตร์ 37.88  33.12 19.80 -  -  -  
 ภำษำองักฤษ  38.00  33.12 40.74 - - - 
 สงัคมศึกษำ 40.41  46.29 41.43 -  -  -  

ป. 6 (O-Net) ภำษำไทย 43.14  37.79 27.64 42.02  38.58 31.22 
 คณิตศำสตร์ 49.42  33.96 29.89 43.76  35.88 34.85 
 วิทยำศำสตร์ - 35.85 36.01 51.68  38.67 41.56 
 ภำษำองักฤษ  - 31.85 15.69 -  31.75 20.99 
 สงัคมศึกษำ - 32.52 42.65 - 33.90 47.07 

 สุขศึกษำฯ - 61.75 49.62 - 64.76 54.31 
 ศิลปะ - 41.33 37.47 - 42.49 41.10 
 กำรงำนอำชีพฯ - 49.41 48.57 - 51.69 52.52 
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ตำรำง 7   แสดงผลกำรประเมินคุณภำพนกัเรียน ปีกำรศึกษำ∙ 2551 - 2553ระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและระดบั สพฐ.  

 ช้ัน  สาระการเรียนรู้ 

ระดบั สพป. ระดบั สพฐ.  

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 

ม.2 (LAS)  ภำษำไทย 38.95  41.93 21.12 - - - 
 คณิตศำสตร์ 29.99  29.31 25.52 -  -  -  
 วทิยำศำสตร์  34.04  35.91 03.03 -  -  -  
 ภำษำองักฤษ  39.81 29.90 31.69 -  -  -  
 สงัคมศึกษำ  29.25  38.61 38.45 - - - 

ม.3 (O-Net) ภำษำไทย 40.61 31.86 39.80 41.04 35.35 42.80 
 คณิตศำสตร์  33.42 27.22 23.87 32.66  26.05 24.18 
 วทิยำศำสตร์  38.76 28.20 27.00 39.44  29.16 29.17 
 ภำษำองักฤษ  32.03 22.31 14.56 32.42  28.00 16.19 
 สงัคมศึกษำ 41.43 38.04 38.08 41.42  39.70 40.85 
 สุขศึกษำฯ - 53.28 69.11 - 56.70 71.97 
 ศิลปะ - 39.95 27.08 - 32.95 28.48 
 กำรงำนอำชีพฯ - 31.10 41.72 - 33.86 47.07 
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3.4 สภาพการจัดการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรจดัและส่งเสริมสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้

ประชำกรวยัเรียนอยำ่งทัว่ถึงและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำรบริหำรจดักำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 มุ่งพฒันำกำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกำรจดักำรศึกษำโดยยดึตำม นโยบำย กลยทุธ์ และจุดเนน้
กำรพฒันำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2554   มีผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบติักำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  ดงัน้ี 

 
กำรขบัเคล่ือนกลยทุธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  สู่กำรปฏิบติั 

 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ด ำเนินกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  

โดยคณะกรรมกำรประเมินเรียบร้อยแลว้  ตำมก ำหนดกำรดงัน้ี 
1. ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ในภำพรวมรำยกลยทุธ์   

กลยทุธ์ท่ี 1  ส ำนกังำนคุณภำพ ส ำนกังำนคุณธรรม  ผลกำรประเมิน 2.90 
กลยทุธ์ท่ี 2  โรงเรียนคุณภำพ โรงเรียนคุณธรรม  ผลกำรประเมิน 3.58 
กลยทุธ์ท่ี 3  ผูบ้ริหำรคุณภำพ ผูบ้ริหำรคุณธรรม  ผลกำรประเมิน 3.54 
กลยทุธ์ท่ี 4  ครูคุณภำพ  ครูคุณธรรม  ผลกำรประเมิน 3.68 
กลยทุธ์ท่ี 5  นกัเรียนคุณภำพ  นกัเรียนคุณธรรม  ผลกำรประเมิน 3.36 
กลยทุธ์ท่ี 6  เครือข่ำยคุณภำพ  เครือข่ำยคุณธรรม  ผลกำรประเมิน 3.46 
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2. ผลกำรประเมินตำมเกณฑก์ำรจดัระดบัคุณภำพของสถำนศึกษำ 

ค่ำคะแนน 3.51 – 4.00  ระดบัคุณภำพ ดีมำก จ ำนวน 104  แห่ง 
ค่ำคะแนน 3.01 – 3.50  ระดบัคุณภำพ ดี จ ำนวน   53  แห่ง 
ค่ำคะแนน 2.51 – 3.00  ระดบัคุณภำพ พอใช ้ จ ำนวน   11  แห่ง 
ค่ำคะแนน 2.01 – 2.50  ระดบัคุณภำพ ปรับปรุง จ ำนวน     3  แห่ง 
ค่ำคะแนน ต ่ำกวำ่ 2.50 ระดบัคุณภำพ  ไม่ผำ่น จ ำนวน     -  แห่ง 

3. ผลกำรประเมินตำมเกณฑก์ำรจดัระดบัคุณภำพภำพรวมทุกกลยทุธ์/รำยศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ี 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีในเมือง ผลกำรประเมิน 3.62 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีท่ำพล ผลกำรประเมิน 3.60 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีเมืองใหม่บูรพำ ผลกำรประเมิน 3.67 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีเอรำวณัตำดหมอก ผลกำรประเมิน 3.67 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีบำ้นโตก-ชอนไพร ผลกำรประเมิน 3.53 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีชำ้งเผอืก ผลกำรประเมิน 3.69 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีเพชร-ชนแดน ผลกำรประเมิน 3.62 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีท่ำขำ้ม ผลกำรประเมิน 3.26 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีดงขยุ ผลกำรประเมิน 3.55 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีเพชร-วงัโป่ง ผลกำรประเมิน 3.47 
- ศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำพื้นท่ีทำ้ยดง-วงัหิน ผลกำรประเมิน 3.57 
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4. กำรสอบแข่งขนันกัเรียนยอดปัญญำ นกัเรียนชั้น ป.1- ม.3 

- นกัเรียนชั้น ป.1  ไดแ้ก่ ด.ญ. ประภำภรณ์  บุญนิยม ร.ร.บำ้นดงขยุ 
- นกัเรียนชั้น ป.2  ไดแ้ก่ ด.ญ.ศศิชำ  พรหมนก ร.ร.บำ้นหวันำ 
- นกัเรียนชั้น ป.3  ไดแ้ก่ ด.ญ.ศิรำณี  ทบัชยั ร.ร.บำ้นวงัหิน 
- นกัเรียนชั้น ป.4  ไดแ้ก่ ด.ญ.ศิริรัตน์  เรืองอยู ่  ร.ร.บำ้นหว้ยงำชำ้ง 
- นกัเรียนชั้น ป.5  ไดแ้ก่ ด.ญ. พชัรพร  พรมนำม ร.ร.อนุบำลเพชรบูรณ์ 
- นกัเรียนชั้น ป.6  ไดแ้ก่ ด.ญ.ธนวรรณ  เคำ้โนนกอก ร.ร.อนุบำลเพชรบูรณ์   
- นกัเรียนชั้น ม.1  ไดแ้ก่ ด.ช.นครินทร์  วงคค์  ำจนัทร์ ร.ร.บำ้นลำดแค 

                                   ด.ช.วชัระ  อินทะ ร.ร.บำ้นเขำชะโงก 
- นกัเรียนชั้น ม.2  ไดแ้ก่ ด.ช.สรำวฒิุ  ฟองมนต ์ ร.ร.บำ้นหว้ยสะแก 
- นกัเรียนชั้น ม.3  ไดแ้ก่ ด.ช.กฤษณะ  ทำลี ร.ร.บำ้นเขำชะโงก  
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ส่วนที่ 2 
กรอบคดิในการพฒันาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษา 

 
ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไดย้ดึแนวนโยบำยของรัฐบำล 

รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำร ยทุธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร และแผนงำนของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ทศิทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ภำยใตก้รอบเวลำ 2 ปี กระทรวงศึกษำธิกำรจะสำมำรถพฒันำ 5 ศกัยภำพของพื้นท่ี ใน 5 กลุ่มอำชีพใหม่ ใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้ ใน 5 ภูมิภำคหลกัของโลก 

 
วสัิยทัศน์   

ภำยในปี  2555 กระทรวงศึกษำธิกำร จะเป็นองคก์รหลกัท่ีทรงประสิทธิภำพในกำรผลิตและพฒันำทรัพยำกรบุคลำกรของชำติ   เพื่อสร้ำงควำมเป็นอยูท่ี่ดี 
สร้ำงควำมมัง่คัง่ทำงดำ้นเศรษฐกิจและควำมมัน่คงทำงสังคมใหก้บัประเทศ  ดว้ยฐำนควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และศกัยภำพของประเทศ 

 
ภารกจิ 

พฒันำ ยกระดบั และจดักำรศึกษำเพื่อเพิ่มศกัยภำพ และขีดควำมสำมำรถให้ประชำชนไดมี้อำชีพท่ีสำมำรถสร้ำงรำยได้ท่ีมัง่คัง่และมัน่คง เพื่อเป็น
บุคลำกรท่ีมีวนิยั เป่ียมไปดว้ยคุณธรรมจริยธรรมมีส ำนึกควำมรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม 

 

หลกัการพืน้ฐาน 

• ค ำนึงถึงศกัยภำพและบริบทรอบๆ ตวัผูเ้รียน 
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• พฒันำและยกระดบัองคค์วำมรู้และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ใหท้ดัเทียมอำรยะประเทศ ดว้ยกำรบริหำรจดักำรและเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
• มุ่งสู่เป้ำหมำยของกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและยกระดบัศกัยภำพในกำรท ำงำนใหก้บับุคลำกรคนไทย ใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสำกล 

 
ศักยภาพ 

• ศกัยภำพของทรัพยำกรธรรมชำติในแต่ละพื้นท่ี 
• ศกัยภำพของพื้นท่ีตำมลกัษณะภูมิอำกำศ 
• ศกัยภำพของภูมิประเทศ และท ำเลท่ีตั้งของแต่ละพื้นท่ี 
• ศกัยภำพของศิลป วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี 
• ศกัยภำพของทรัพยำกรมนุษยใ์นแต่ละพื้นท่ี 

 
แท่งหลกัสูตรของ 5 กลุ่มอาชีพ 

• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดำ้น เกษตรกรรม 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดำ้น อุตสำหกรรม 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดำ้น พำณิชยกรรม 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดำ้น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
• กลุ่มหลกัสูตรใหม่ดำ้น บริหำรจดักำรและกำรบริกำร 
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วธีิการบริหารและการจัดการ 

1. ก ำหนดกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในแต่ละแท่งหลกัสูตรใหม่ ของแต่ละแท่งอุตสำหกรรม 
2. มหำวทิยำลยั ก ำหนดหลกัสูตรดำ้นวชิำกำรและกำรวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในแต่ละแท่งหลกัสูตรใหม่ 
3. อำชีวะ ก ำหนดหลกัสูตรดำ้นปฏิบติักำรท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในแต่ละแท่งหลกัสูตรใหม่ 
4. มหำวทิยำลยั อำชีวะศึกษำและผูป้ระกอบกำรร่วมพฒันำหลกัสูตรใหม่ใหแ้ก่ สพฐ เพื่อเช่ือมโยงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั โดย

ค ำนึงถึงกำรประกอบอำชีพและกำรมีงำนท ำของผูเ้รียนท่ีแทจ้ริง    
5. ฝึกอบรมและคดัสรรผูเ้ช่ียวชำญจำกภำยในและภำยนอกเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นครูผูส้อน 
6. พฒันำระบบและน ำเทคโนโลยกีำรเรียนกำรสอนสมยัใหม่มำใชใ้นกำรเรียนกำรสอน ใหมี้คุณภำพเทียบเท่ำในระดบัสำกล 
7. ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำรภำยในกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อก่อใหเ้กิดกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 
8. จดัตั้งกองทุนตั้งตวัและมีศูนยเ์พำะบ่มผูป้ระกอบอำชีพเพื่อสนบัสนุนกำรสร้ำงงำนและกำรประกอบอำชีพของผูท่ี้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
9. สร้ำงเครือข่ำยสังคมและธุรกิจระหวำ่งผูเ้รียน ผูส้อน นกัวจิยั สถำบนักำรศึกษำและเครือข่ำยภำยในและภำยนอก 
10. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีโอกำสท ำงำนและสร้ำงรำยได ้ไดต้ั้งแต่ขณะเรียน 
11. เพิ่มองคค์วำมรู้พื้นฐำนท่ีควรสนบัสนุนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ควำมคิดสร้ำงสรรค ์และภำษำต่ำงประเทศ 
12. มอบใหม้หำวทิยำลยัเขำ้ร่วมท ำหนำ้ท่ีจดัท ำแผนยทุศำสตร์พฒันำจงัหวดัท่ีค ำนึงถึง ศกัยภำพของพื้นท่ี ในแต่ละจงัหวดัโดยแบ่งเป็น 2 ระดบัคือ 

รับผดิชอบในระดบัจงัหวดั และภูมิภำค รวมถึงรับผดิชอบในกำรเขำ้ร่วมพฒันำยทุธศำสตร์ในแต่ละดำ้นของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของกำรเปล่ียนแปลงและ 
กำรแข่งขนั ของโลก 
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2. ทศิทางของ สพฐ.ปี 2555 
       วสัิยทัศน์ 

    ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นองคก์รขบัเคล่ือนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทยใหสู้งเทียบเท่ำค่ำเฉล่ียของโลกภำยในปี 2563 

      พนัธกจิ 

   พฒันำ ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำใหป้ระชำกรวยัเรียนทุกคนไดรั้บกำรศึกษำอยำ่งมีคุณภำพ  โดยเนน้กำรพฒันำผูเ้รียนเป็นส ำคญัเพื่อใหผู้เ้รียน มี
ควำมรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และพฒันำสู่คุณภำพระดบัสำกล 

     แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ 
          ปี 2555 สพฐ.มี 4 แผนงำน 6 ผลผลิต 8 โครงกำร ดงัน้ี 

แผนงำนแกไ้ขปัญหำและพฒันำจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้
โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรพฒันำรูปแบบกำรจดักำรศึกษำในเขตพฒันำพิเศษเฉพำะกิจจงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

แผนงำนสนบัสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำเพื่อกำรศึกษำ 
                 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์พกพำ 

แผนงำนสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
                 โครงกำรท่ี 1 : โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำตั้งแต่ระดบัอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

แผนงำนขยำยโอกำสและพฒันำกำรศึกษำ 
ผลผลิตท่ี 1 : ผูจ้บกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ 
ผลผลิตท่ี 2 : ผูจ้บกำรศึกษำภำคบงัคบั 
ผลผลิตท่ี 3 : ผูจ้บกำรศึกษำมธัยมศึกษำตอนปลำย 
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ผลผลิตท่ี 4 : เด็กพิกำรไดรั้บกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรพฒันำสมรรถภำพ 
ผลผลิตท่ี 5 : เด็กดอ้ยโอกำสไดรั้บกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลผลิตท่ี 6 : เด็กผูมี้ควำมสำมำรถพิเศษไดรั้บกำรพฒันำศกัยภำพ 

  โครงกำรท่ี 7 : โครงกำรคืนครูใหน้กัเรียน 
  โครงกำรท่ี 8 : โครงกำรพฒันำครูทั้งระบบเตม็ตำมศกัยภำพ 
  โครงกำรท่ี 9 : โครงกำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  โครงกำรท่ี 10 : โครงกำรมธัยมศึกษำเชิงปฏิบติักำร 
  โครงกำรท่ี 11 : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมโลก 

งบประมำณ 
งบประมำณ ปี 2555 ท่ี สพฐ.เสนอขอไป คือ 269,827,769,700 บำท เป็นงบบุคลำกร198,972 ลำ้น งบด ำเนินงำน 17,347 ลำ้น งบลงทุน 9,129 ลำ้น 

งบอุดหนุน 43,846 ลำ้น งบรำยจ่ำยอ่ืน 532 ลำ้น กระบวนกรอนุมติังบประมำณจะเสร็จส้ินปลำยเดือนมกรำคมตำมปฏิทินงบประมำณ ดงัน้ี 
2-3 พ.ย. 2554  สภำผูแ้ทนรำษฎรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี วำระท่ี 1 (เล่ือนเป็น 9-10 พ.ย.แลว้ครับ) 
4 พ.ย.-19 ธ.ค.2554  คณะกรรมำธิกำรวสิำมญั พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
20 ธนัวำคม 2554 สมำชิกสภำผุแ้ทนรำษฎรช้ีแจงค ำแปรญตัติต่อคณะกรรมำธิกำรวสิำมญั 
4-5 ม.ค.2555 สภำผูแ้ทนรำษฎรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี วำระท่ี 2-3 
23 ม.ค.2555  วฒิุสภำพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
27 ม.ค.2555  ส ำนกัเลขำธิกำรรัฐมนตรี น ำร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ข้ึนทูลเกลำ้ฯถวำยเพื่อประกำศบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมำยต่อไป 
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3. ทิศทำงกำรพฒันำของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................ 
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ส่วนที่ 3 
ทศิทางการพฒันาการศึกษาของสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ทศิทางการพฒันาการศึกษา 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรจดัและส่งเสริมสนบัสนุนกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใหป้ระชำกรวยัเรียนอยำ่งทัว่ถึง
และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกำรบริหำรจดักำรศึกษำโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555   

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงไดก้ ำหนดกรอบ ทิศทำงในกำรพฒันำกำรศึกษำตำมเป้ำหมำย  กรอบแนวทำง  นโยบำยกำรพฒันำ
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและเพ่ือสนองตอบวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้ำประสงค ์และเป้ำหมำยตำมกลยทุธ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2555  ดงัต่อไปน้ี 

วสัิยทัศน์ (Vision) 
“ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกลไกขบัเคล่ือนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไดม้ำตรฐำน พร้อมเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน” 

พนัธกจิ (Mission) 
1. เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำอยำ่งทัว่ถึง 
2. ยกระดบัคุณภำพผูเ้รียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและพฒันำสู่ประชำคมอำเซียน 
3. พฒันำระบบบริหำรจดักำรศึกษำตำมหลกัธรรมำภิบำล และหลกักำรบริหำรจดักำรศึกษำโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นฐำน (Area base educational management) 
4. ส่งเสริมกำรวิจยั ถ่ำยทอดองคค์วำมรู้และกำรใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพและกำรมีงำนท ำ 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ประชำกรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอยำ่งทัว่ถึงและเพิ่มโอกำสใหใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียน ไดรั้บกำรศึกษำตำมศกัยภำพ 
2. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และมีควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพตำมหลกัธรรมำภิบำล เหมำะสมกบัหลกักำรบริหำรจดักำรศึกษำโดยยดึพื้นท่ี 

เป็นฐำน (Area base educational management) 
4. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกแห่งมีควำมเขม้แขง็  เป็นกลไกในกำรขบัเคล่ือนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนใหมี้ควำมพร้อมเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน 
5. ผูเ้รียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกิดองคค์วำมรู้ใหม่ในกำรเพิ่มศกัยภำพกำรเรียนรู้ทกัษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ และกำรปฏิบติังำนอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
กลยทุธ์ท่ี 1  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอยำ่งหลำกหลำยและทัว่ถึง 
กลยทุธ์ท่ี 2  พฒันำผูเ้รียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดบัเตรียมพร้อมเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน 
กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันำครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ 
กลยทุธ์ท่ี 4  พฒันำสถำนศึกษำใหไ้ดม้ำตรฐำน 
กลยทุธ์ท่ี 5  พฒันำระบบบริหำรจดักำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำใหไ้ดม้ำตรฐำน 
กลยทุธ์ท่ี 6  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนจดักำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 
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จุดเน้น  
1. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระวชิำหลกัเพิ่มข้ึนอยำ่งนอ้ยร้อยละ 4 
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ทุกคนอ่ำนออกเขียนได ้
3. สร้ำงทำงเลือกในกำรเรียนรู้ท่ีเนน้ใหป้ระชำกรวยัเรียนทุกคนเขำ้ถึงโอกำสทำงกำรศึกษำอยำ่งทัว่ถึง กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ 

ลดอตัรำกำรออกกลำงคนั   
4. ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและขยำยผลใหเ้ป็นสถำนศึกษำพอเพียงครบทุกแห่ง 
5. กำรพฒันำศกัยภำพผูเ้รียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
6. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภำพภำยในท่ีเขม้แข็งและโรงเรียนท่ีเขำ้รับกำรประเมินผำ่นกำรรับรองจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
7. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำผำ่นกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
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เป้าหมายการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกดั สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจาํปีการศึกษา 2554 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสงักดั  ด ำเนินกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำให้
บรรลุวตัถุประสงคภ์ำยในปีกำรศึกษำ 2554  โดยไดมี้กำรบนัทึกขอ้ตกลง (MOU)  ระหวำ่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  กบัผูอ้  ำนวยกำร
โรงเรียนทุกแห่งในสังกดั เพ่ือใหก้ำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนมีควำมกำ้วหนำ้และพฒันำอยำ่งเป็นรูปธรรมและมีควำมชดัเจน  ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1  จึงไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกดั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  ดงัต่อไปน้ี 

1. ด้านการประกนัโอกาสทางการศึกษา 
1.1. เดก็ภำคบงัคบัในเขตบริกำรไดเ้ขำ้เรียนครบทุกคน 
1.2. เดก็ออกกลำงคนัไม่เกินร้อยละ 1 

2. ด้านการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
2.1. ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน (LAS)  5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลกั (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สงัคมศึกษำ และภำษำองักฤษ)  เพิม่ขึน้ร้อยละ 4 
2.2. ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน (NT)  3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลกั (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) เพิม่ขึน้ร้อยละ 4 
2.3. ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน (O-net)  5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลกั (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สงัคมศึกษำ และภำษำองักฤษ)  เพิม่ขึน้ร้อยละ 4 
2.4. นกัเรียนชั้น ป.3 ทุกคนอ่ำนออก เขียนได ้และคิดค ำนวณได ้
2.5. นกัเรียนชั้น ป.6 ทุกคนอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง คิดแกโ้จทยปั์ญหำเป็น 
2.6. นกัเรียนชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3  ทุกคนผำ่นเกณฑก์ำรประเมินตำมมำตรฐำน ICT  ของส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

3. ด้านการประกนัประสิทธิภาพทางการศึกษา 
3.1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  มีระดบัคุณภำพดขีึน้ไป 

4. ด้านการประกนัความปลอดภัย 
4.1. สถานศึกษา ผำ่นเกณฑก์ำรประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัดีข้ึนไป 
4.2. ไม่เกิดอุบติัภยัทั้งในสถำนศึกษำและจำกกำรจดักิจกรรมนอกสถำนศึกษำ 
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ส่วนที่ 4 
กรอบมาตรการ/แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

กลยุทธ์ที ่1  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างหลากหลายและทัว่ถึง 
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผิดชอบ 

1. ประชำกรวยัเรียนอำย ุ
4-5 ปี ทุกคน 
ไดเ้ขำ้เรียนระดบัก่อน
ประถมศึกษำ  

ร้อยละของประชำกร
อำย ุ4-5 ปี ไดเ้ขำ้เรียน
ระดบัก่อน
ประถมศึกษำ 

ส่งเสริมใหเ้ด็กอำย ุ4-5 ปีเขำ้เรียนระดบัก่อน
ประถมศึกษำ 

1. จดัท ำส ำมะโนประชำกรวยัเรียนก่อน
ประถมศึกษำ ในเขตบริกำร 

2. ประชำสมัพนัธ์ เผยแพร่ผลงำน เชิญชวน สร้ำง
ควำมตระหนกัใหแ้ก่ผูป้กครอง ชุมชนส่งบุตร
หลำนเขำ้เรียน 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จดักำรศึกษำ 

2. ประชำกรวยัเรียน
ไดรั้บกำรศึกษำ 
ภำคบงัคบัทุกคน 

ร้อยละของประชำกร
วยัเรียนไดรั้บ
กำรศึกษำภำคบงัคบั  

 
 

สพป. จดัท ำขอ้ตกลงกบัสถำนศึกษำตำมเป้ำหมำย
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554 

1. ทบทวนเขตพ้ืนท่ีบริกำรของโรงเรียนในสังกดั 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

2. ส ำรวจขอ้มูลและจดัท ำส ำมะโนประชำกร 
วยัเรียน 

3. จดัสรรโอกำสใหน้กัเรียนทุกคนท่ีจบชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี 6 เขำ้เรียนต่อชั้นมธัยมศึกษำปี
ท่ี 1  ทุกคน 

4. ประกำศ รณรงค ์ประชำสมัพนัธ์ใหชุ้มชน 
ผูป้กครองส่งบุตรหลำนเขำ้เรียน 

5. จดัท ำแผนกำรรับนกัเรียนทุกระดบัและรำยงำน
ผลกำรรับนกัเรียน 

6. ประสำนงำนควำมร่วมมือกบัสถำนศึกษำนอก

กลุ่มส่งเสริมกำร
จดักำรศึกษำ 
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผิดชอบ 
สงักดั อปท. ผูน้ ำชุมชน ในกำรเกณฑเ์ดก็เขำ้เรียน 

7. ก ำหนดใหมี้อำสำสมคัรกำรศึกษำหมู่บำ้น  
(อกม.) ช่วยเหลือดูแลเดก็ในกำรเขำ้เรียน 

8. ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำโดยครอบครัว 
9. ส่งเสริมใหเ้ด็กไร้สญัชำติ และเดก็พิกำรไดเ้ขำ้

เรียนในระบบ 
3. นกัเรียนจบกำรศึกษำ

ภำคบงัคบัภำยใน
ระยะเวลำท่ีหลกัสูตร
ก ำหนดทุกคน 

ร้อยละของนกัเรียน 
ท่ีจบกำรศึกษำภำค
บงัคบัภำยใน
ระยะเวลำท่ีก ำหนด 

1. ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำจดัท ำขอ้ตกลงกบั
ครูผูส้อน/ครูประจ ำชั้น 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมระบบดูแลนกัเรียน
ใหอ้ยูใ่นระดบัคุณภำพดีข้ึนไป 

1. ก ำหนดใหทุ้กโรงเรียนมีอำสำสมคัรกำรศึกษำ
หมู่บำ้น (อกม.) เฝ้ำระวงั สอดส่อง ช่วยเหลือ 
ดูแล 
เดก็ใหก้ลบัมำเรียน 

2. สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จดักำรศึกษำ 

4. นกัเรียนท่ีจบ
กำรศึกษำภำคบงัคบั
เขำ้ศึกษำต่อในระดบั
กำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ร้อยละ 90 

ร้อยละของนกัเรียนท่ี
จบกำรศึกษำภำค
บงัคบั ไดเ้ขำ้เรียนต่อ
ในระดบักำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน 

สถำนศึกษำ/สพป.สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรจดักำรศึกษำในระดบักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1. รณรงค ์ประชำสมัพนัธ์ แก่ผูป้กครอง ชุมชนใน
กำรส่งเสริมใหศึ้กษำต่อ 

2. กำรแนะแนวกำรศึกษำต่อใหแ้ก่นกัเรียน 
3. จดัท ำขอ้ตกลงกบัสถำนศึกษำท่ีจดักำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน เพ่ือสร้ำงโอกำสกำรศึกษำต่อ 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จดักำรศึกษำ 

5. เดก็ออกกลำงคนั และ
ผูท่ี้ใฝ่เรียนไดเ้ขำ้เรียน
กำรศึกษำภำคบงัคบั 

ร้อยละของเดก็ออก
กลำงคนัและผูท่ี้ใฝ่
เรียนกลบัเขำ้มำเรียน 

สพป. จดัท ำขอ้ตกลงกบัสถำนศึกษำตำมเป้ำหมำย
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554 

1. จดัท ำขอ้มูลเด็กออกกลำงคนั  
2. ตั้งศูนยส์ร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำเพ่ือจดั

กำรศึกษำใหก้บัเด็กออกกลำงคนั 

กลุ่มส่งเสริมกำร
จดักำรศึกษำ 
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผิดชอบ 
3. ส่งเสริมสนบัสนุนเด็กไร้สญัชำติและเดก็พิกำร

ใหเ้ขำ้เรียนในสถำนศึกษำ 
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กลยุทธ์ที ่2 พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพทุกระดับ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียน  8  กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 4 

ร้อยละค่ำเฉล่ีย
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียน  8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ 

1. สถำนศึกษำทุกแห่งตอ้งมีแผนงำน/โครงกำร
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

2. จดัท ำขอ้ตกลงระหวำ่ง สพป.และสถำนศึกษำ 
3. จดัท ำขอ้ตกลงระหวำ่ง ผอ.ร.ร.และครูผูส้อน 
4. จดัท ำขอ้ตกลงระหวำ่ง ผอ.สพป.และ ศน.  
 

ระดับ สพป. 
1. จดัท ำแผนงำน/โครงกำรยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียน 
2. วเิครำะห์สภำพปัจจุบนัปัญหำ/ ควำมตอ้งกำร

ของโรงเรียน 
3. วเิครำะห์มำตรฐำน/ตวัช้ีวดัทุกกลุ่มสำระตำม

หลกัสูตร 2551  และสร้ำงแนวปฏิบติัหรือ
นวตักรรมใหบ้รรลุตำมตวัช้ีวดันั้นๆ 

4. ก ำหนดกิจกรรม   นวตักรรม โครงกำรเพื่อใช้
แกปั้ญหำ ปรับปรุง  พฒันำโรงเรียนตำมกลุ่ม 

5. จดัใหมี้กำรประเมินคุณภำพผูเ้รียนเป็นระยะ 
6. จดัใหมี้กำรสอบยอดปัญญำในภำคเรียนท่ี 2 

ทุกระดบัชั้น 
7. จดัใหมี้กำรทดสอบ Las  ในชั้น ป.2 ,ป.5 และ 

ม.2 ในภำคเรียนท่ี 2 
8. เขตพื้นท่ีจดัท ำขอ้มูลกำรวเิครำะห์ผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็น
รำยโรง และจดักลุ่มตำมผลกำรประเมินเพื่อ

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
ช่วยเหลือพฒันำปรับปรุง 

9. นิเทศ  ก ำกบั  ติดตำม ใหค้วำมช่วยเหลือ
โรงเรียนท่ียงัมีผลกำรประเมินในกลุ่มต ่ำอยำ่ง
เขม้ขน้และต่อเน่ือง 

ระดับสถานศึกษา 
1. โรงเรียนส ำรวจปัญหำอุปสรรคดำ้นกำร

บริหำรจดักำรและปัญหำของผูเ้รียนเป็น
รำยบุคคล 

2. โรงเรียนคดักรอง จ ำแนกนกัเรียนตำมระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมสภำพปัญหำกำร
เรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นรำยบุคคล 

3. โรงเรียนน ำผลกำรวเิครำะห์มำตรฐำน/ตวัช้ีวดั
สู่กำรปฏิบติัและตรวจสอบผลส ำเร็จกำรสอน
ของตนเองทุกตวัช้ีวดั 

4. สถำนศึกษำจดักลุ่มผูเ้รียนตำมผลกำรประเมิน
เป็นกลุ่มเก่ง กลำง  อ่อน  

5. สถำนศึกษำจดัหำวธีิกำร  นวตักรรม เสริมเด็ก
เก่ง  และแกปั้ญหำเด็กเรียนอ่อนเป็นรำยกรณี 

6. สถำนศึกษำจดัสอนซ่อมเสริมหรือจดัหำ
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
วธีิกำร/นวตักรรมช่วยเหลือนกัเรียนในกลุ่ม
อ่อน 

7. ใหมี้กำรวดัและประเมินผลตำมสภำพจริง
และน ำผลกำรประเมินมำพฒันำผูเ้รียนเป็น
รำยบุคคล 

8. สถำนศึกษำใหผู้เ้รียนไดส้อบดว้ยขอ้สอบ
อตันยัไม่ร้อยกวำ่ร้อยละ 70  โดยเนน้ทกัษะ
กำรคิด 

2. นกัเรียนกลุ่มต ่ำกวำ่
เกณฑ ์อ่ำน เขียน และ
คิดค ำนวณลดลงอยำ่ง
ต่อเน่ืองร้อยละ 2 ต่อปี
กำรศึกษำ 

ร้อยละนกัเรียน 
กลุ่มต ่ำกวำ่เกณฑ ์
อ่ำนเขียนและ 
คิดค ำนวณลดลง 

1. ทุกโรงเรียนมีแผนพฒันำกำรอ่ำนกำรเขียน
และกำรคิดค ำนวณ 

2. ทุกโรงเรียนจดัท ำกรมธรรมป์ระกนัคุณภำพ 
ในดำ้นกำรอ่ำน กำรเขียนและกำรคิดค ำนวณ 

 

การอ่าน การเขียน 
ระดบั สพป. 
1. จดัท ำระบบขอ้มูลสำรสนเทศผูเ้รียนเป็น

รำยบุคคล / รำยโรง 
2. ก ำหนดใหโ้รงเรียนมีแผนพฒันำกำรอ่ำนออก

เขียนได ้
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำกำรอ่ำน

ออกเขียนได ้
4. ใหโ้รงเรียนมีกำรนิเทศภำยในอยำ่งมีระบบ 

ต่อเน่ือง   
5. ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำท ำวจิยัเพื่อพฒันำ

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 



 

31 

 

เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
นวตักรรมกำรสอนอ่ำนสอนเขียนเพื่อพฒันำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของผูเ้รียน 

6. มีกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนภำคเรียนละ 1  
คร้ัง 

7. สพป.ด ำเนินกำรจดักลุ่มโรงเรียน นกัเรียนใน
เร่ืองกำรอ่ำนกำรเขียนเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม
อ่ำนออกเขียนได ้100%  , กลุ่มต ่ำกวำ่ 100% 
และกลุ่มต ่ำกวำ่ 90% 

8. สพป.สนบัสนุนวธีิกำร ส่ือ นวตักรรม เพื่อ
พฒันำกำรอ่ำนออกกำรเขียนไดต้ำมกลุ่มท่ี
แบ่งไว ้

9. สพป.สร้ำงเคร่ืองมือประเมินกำรอ่ำน 
10. สพป.ประเมิน/วิเครำะห์กำรอ่ำนของนกัเรียน 
ระดับโรงเรียน 
1. จดัท ำขอ้มูลนกัเรียนในเร่ืองกำรอ่ำน 

กำรเขียนเป็นรำยบุคคล 
2. จดัหำวธีิกำร นวตักรรม ช่วยเหลือนกัเรียน

เป็นรำยบุคคล 
3. วจิยัเพื่อพฒันำนวตักรรมกำรสอนอ่ำน 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
สอนเขียนเพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ดำ้นกำรอ่ำนกำรเขียน 

4. ก ำหนดใหผู้เ้รียนอ่ำนหนงัสืออยำ่งนอ้ย 
ปีละ 6  เร่ือง  เขียนบนัทึกกำรอ่ำนอยำ่งนอ้ยปี
ละ 10  เร่ือง 

5. ประเมินคุณภำพกำรอ่ำนกำรเขียนภำคเรียน
ละ 1  คร้ัง และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ 
สพป. 

6. จดักิจกรรมและมุมส่งเสริมกำรอ่ำนทุก
หอ้งเรียน 

7. จดัท ำแผนงำน โครงกำรนิเทศภำยในในดำ้น
กำรอ่ำนออกเขียนไดท่ี้ตอ้งด ำเนินกำรอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

8. ส่งเสริมกำรเขียนของนกัเรียนทุกระดบัชั้น 
9. นิเทศ ก ำกบัติดตำมช่วยเหลือโรงเรียนตำม

กลุ่ม 
 
 
 



 

33 

 

เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
   การคิดคํานวณ 

1. จดัท ำระบบขอ้มูลสำรสนเทศผูเ้รียนเป็น
รำยบุคคล / รำยโรง และสะทอ้นผล
ควำมสำมำรถกำรคิดค ำนวณของนกัเรียนท่ีต ่ำ
กวำ่เกณฑข์องโรงเรียนต่ำง ๆ 

2. ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำ โดยใชรู้ปแบบ
กำรสอนคณิตศำสตร์ ไดแ้ก่ คณิตคิดในใจ 
คิดเลขเร็ว ฝึกทุกเน้ือหำทุกชั้น (ป.1-6) 

3. ก ำหนดจุดเนน้กำรฝึกทกัษะใหม้ำกข้ึน ตำม
จุดเนน้กำรคิดเลขเป็นคิดเลขคล่อง ตำมช่วง
วยั 

4. กำรนิเทศติดตำมและสนบัสนุนส่ือแบบฝึก
เป็นตน้แบบใหก้บันกัเรียน และโดยเฉพำะ
นกัเรียนท่ีมีคะแนนต ่ำกวำ่เกณฑเ์ร่ืองกำรคิด
ค ำนวณในระดบัหอ้งเรียน 

5. กระตุน้จดัเวทีกำรแข่งขนั เช่น คิดเลขเร็วใน
กำรรำยงำนต่ำง ๆ ทั้งในระดบัเขตพื้นท่ี   
กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน 

 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
3.ผูเ้รียนมีทกัษะในกำร
ด ำเนินชีวติร้อยละ 90 
 

ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีทกัษะในกำร
ด ำเนินชีวติ 

ทุกโรงเรียนมีแผนกำรจดักำรเรียนรู้ โดยบูรณำ
กำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพฒันำ
ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก ำหนดแนวทำงกำรจดักิจกรรมกำรพฒันำ
ทกัษะชีวติใหโ้รงเรียนเป็นแนวปฏิบติั 

2. สพป.ก ำหนดกรอบและสร้ำงเคร่ืองมือ
ประเมินผูเ้รียนดำ้นทกัษะชีวติ 

3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมแนวทำงกิจกรรม
กำรพฒันำทกัษะชีวติโดยบูรณำกำรทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

4. โรงเรียนประเมินผูเ้รียนดำ้นทกัษะชีวติ 
รำยงำน สพป.ทรำบ 

5. นิเทศ ก ำกบั ติดตำม 
6. ประเมินโรงเรียนตน้แบบดำ้นกำรบริหำร

จดักำรกำรจดักิจกรรมทกัษะชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 



 

35 

 

เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
4.จุดเนน้พฒันำ
คุณภำพผูเ้รียน 

   กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 

5.สถำนศึกษำทุกแห่ง
จดักำรศึกษำเพื่อเขำ้สู่
ประชำคมอำเซียนอยำ่ง
มีคุณภำพ 
 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำท่ีจดั
กำรศึกษำเพื่อเขำ้สู่
ประชำคมอำเซียน
อยำ่งมีคุณภำพ  

๑. ใหทุ้กโรงเรียนมีแผนงำนโครงกำรจดั
กำรศึกษำเพื่อเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน 

๒. ทุกโรงเรียนมีกำรปรับปรุงหลกัสูตร
สถำนศึกษำ  โดยมีเน้ือหำกำรจดักำรศึกษำ
เพื่อเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน 

๓. โรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมสนบัสนุนกำร
จดักำรศึกษำ มีกำรวดั/ประเมินผล กำรจดั
กิจกรรมเพื่อเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน 

 
 
 

๑. ก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรศึกษำเพื่อเขำ้สู่
ประชำคมอำเซียน 

๒. ก ำหนดคุณภำพของโรงเรียนในกำรจดั
กำรศึกษำเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน 

๓. จดัท ำคู่มือ/เอกสำรองคค์วำมรู้เก่ียวกบัจดั
กำรศึกษำเขำ้สู่ประชำคมอำเซียน 

๔. ปรับปรุง/พฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน  พุทธศกัรำช  ๒๕๕๑ ใหส้อดคลอ้ง
กบักำรศึกษำเพื่อเขำ้สู่ประชำคมอำเซียนและ
กรอบหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ินของเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ   

๕. แต่งตั้งโรงเรียนตน้แบบกำรจดักำรศึกษำเพื่อ
เขำ้สู่ประชำคมอำเซียน จ ำนวน  ๒  โรงคือ 
ร.ร.อนุบำลเพชรบูรณ์และ ร.ร.เมือง
เพชรบูรณ์ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
๖. ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำจดัทศันศึกษำแหล่ง

กำรเรียนรู้กำรผลิตสินคำ้ออกสู่ตลำดอำเซียน  
เอเชีย  และกำรคำ้ระดบัโลก  ของจงัหวดั
เพชรบูรณ์  

๗. ส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำจดัค่ำยเยำวชน
สร้ำงสรรคก์ำ้วยำ่งสู่ประชำคมอำเซียน 

๘. นิทรรศกำร/เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
กำรจดักำรศึกษำ/กำรเรียนรู้ประชำคม
อำเซียน 

๙. ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  กำรจดักำรศึกษำสู่
ประชำคมอำเซียนไดอ้ยำ่งมีคุณภำพและเป็น
แบบอยำ่งไดใ้น 2 ระดบั ไดแ้ก่ระดบัเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ  และระดบัสถำนศึกษำ 

6.สถำนศึกษำทุกแห่ง
ด ำเนินกำรพฒันำ
ทกัษะกำรด ำรงชีวติท่ีมี
คุณภำพตำมหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ร้อยละของ
โรงเรียนมีกำร
จดักำรเรียนรู้ตำม
หลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ร้อยละของ

๑.โรงเรียนมีแผนงำนโครงกำรส่งเสริมกำร
จดักำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.โรงเรียนมีกำรขบัเคล่ือนกำรจดักิจกรรมกำร
เรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.โรงเรียนมีกำรประเมินผลคุณลกัษณะอนัพึง

๑. จดัท ำเอกสำร/คู่มือแนวทำงกำรขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
๒. แจง้แนวทำงกำรจดักำรศึกษำกำรขบัเคล่ือน
หลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ส่งเสริมสถำนศึกษำทุกแห่งด ำเนินกำรพฒันำ
ทกัษะกำรด ำรงชีวติท่ีมีคุณภำพตำมหลกัปรัชญำ

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
นกัเรียนท่ีมี
คุณลกัษณะอนั
พึงประสงคต์ำม
หลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ร้อยละของ
สถำนศึกษำ
ตน้แบบพอเพียง 

ประสงคต์ำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.สถำนศึกษำมีกำรนิเทศภำยใน 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔.  สพป.แต่งตั้งคณะกรรมกำรขบัเคล่ือนกำร
ด ำเนินกำรพฒันำทกัษะกำรด ำรงชีวติท่ีมีคุณภำพ
ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ถอดบทเรียนตน้แบบสถำนศึกษำพอเพียง 
๖.กำรก ำกบัติดตำมและประเมินผล 
๗. ประกำศเชิดชูเกียรติดำ้นกำรขบัเคล่ือนหลกั
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. เผยแพร่ผลงำนกำรด ำเนินงำนกำรขบัเคล่ือน
หลกัหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์   ที ่3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 

1. ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ
ทุกคนไดรั้บกำร
พฒันำและสำมำรถ
บริหำรงำนไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพตำม
มำตรฐำนวชิำชีพ  

1. ร้อยละของ
ผูบ้ริหำรท่ีผำ่น
กำรประเมินตำม
มำตรฐำน
วชิำชีพ 

2. ร้อยละของ
ผูบ้ริหำรท่ีผำ่น
กำรพฒันำ 

 

1. ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำทุกคนจะตอ้งเขำ้รับ
กำรประเมินมำตรฐำนควำมรู้ 10 ดำ้น 

2. ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำไดก้ำรประเมินในดำ้น
มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนแบบหลำยมิติ 

3. ผูบ้ริหำรจะไดรั้บกำรพฒันำมำตรฐำน
ควำมรู้ในดำ้นท่ีมีผลกำรประเมินไม่ถึงร้อย
ละ 60 

4. ผูบ้ริหำรทุกคนจะตอ้งพฒันำตนเองโดย
กำรศึกษำบทเรียนออนไลน์ ผำ่นระบบ 
HRD  
e-learning ท่ีเวบ็ไซต ์
http://chulaonline.com  อยำ่งนอ้ย 2 
หลกัสูตร / ปีงบประมำณ 

5. ผูบ้ริหำรท่ีผำ่นกำรอบรมตำมเง่ือนไข 
จะไดศึ้กษำดูงำน 

6. มีกำรประกำศ ยกยอ่ง มอบรำงวลัเกียรติยศ 
 

1. แจง้หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรพฒันำผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ 

2. ก ำหนดหลกัสูตรกำรพฒันำมำตรฐำนควำมรู้ 
10 ดำ้น ประกอบดว้ย 
1) หลกัและกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
2) นโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ 
3) กำรบริหำรจดักำรกำรศึกษำ 
4) กำรบริหำรทรัพยำกร 
5) กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
6) กำรนิเทศกำรศึกษำ 
7) กำรพฒันำหลกัสูตร 
8) กำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
9) กำรวจิยัทำงกำรศึกษำ 
10) คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับผูบ้ริหำร

สถำนศึกษำ 
3. สพป.ก ำหนดใหผู้บ้ริหำรสถำนศึกษำเลือก

พฒันำตนเองโดยผำ่นระบบ HRD e-learning  
ท่ีเวบ็ไซต ์http://chulaonline.com   

กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล 
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
4. ด ำเนินกำรประเมินตำมมำตรฐำนควำมรู้และ

ประสบกำรณ์วชิำชีพ 
5. ด ำเนินกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำร

ปฏิบติังำน โดยผำ่นระบบ AMSS 
6. ด ำเนินกำรพฒันำใหแ้ก่ผูบ้ริหำรตำมผลกำร

ประเมิน 
7. กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนหลงัจำกไดรั้บ

กำรพฒันำ 
8. สพป.คดัเลือกผูบ้ริหำรสถำนศึกษำมืออำชีพ 
9. สพป.มอบรำงวลัเชิดชูเกียรติ 

2. ครูผูส้อนท่ีไดรั้บกำร
พฒันำสมรรถนะ  
ร้อยละ 100 

ร้อยละครูผูส้อนท่ี
ไดรั้บกำรพฒันำ
สมรรถนะ 

ก ำหนดให ้รอง ผอ.สพป. รับผดิชอบและ
ขบัเคล่ือนกำรพฒันำ ทั้ง 3กลุ่ม 

1. ส ำรวจควำมตอ้งกำรและจ ำแนกครูตำมควำม
ตอ้งกำร/จ ำเป็นในกำรพฒันำ 
1.1. กลุ่มครูสอนหลำยชั้น 
1.2. กลุ่มครูสอนหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1.3. กลุ่มครูท่ีตอ้งกำรพฒันำแบบเขม้ในรำย

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สอนไดทุ้กเน้ือหำ 
2. จดัท ำแผนพฒันำและก ำหนดหลกัสูตรตำม

กลุ่มเป้ำหมำยในประเด็นต่อไปน้ี 
2.1. กลุ่มครูสอนหลำยชั้น  

กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล 
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
2.1.1. กำรสอนแบบคละชั้น 
2.1.2. แบบเรียนส ำเร็จรูป 
2.1.3. โทรทศัน์ทำงไกลผำ่นดำวเทียม 
2.1.4. .................................................. 

2.2. กลุ่มครูสอนหลำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
2.2.1. รูปแบบ/เทคนิคกำรสอนในกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ท่ีไม่ใช่วชิำเอก 
2.2.2. .............................................. 

2.3. .............................................. 
กลุ่มครูท่ีตอ้งกำรพฒันำแบบเขม้ฯ 

2.3.1. เทคนิคกำรสอน 
2.3.2. ........................ 

2.4. แนวทำงในกำรพฒันำท่ีใชก้บัทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

2.4.1. ศึกษำจำกผูเ้ช่ียวชำญ 
2.4.2. กำรใชร้ะบบเครือข่ำย 
2.4.3. ศึกษำดูงำนจำกโรงเรียนผูน้ ำ

วทิยำกำร 
2.4.4. ...................................... 
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
3. ด ำเนินงำนตำมแผนพฒันำ 
4. กำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล 

กำรปฏิบติังำน 
5. แสวงหำแบบอยำ่งท่ีดี (Good & Best 

Practice) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ 

3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ไดรั้บกำรพฒันำใหมี้
คุณภำพและสำมำรถ
ปฏิบติังำนไดต้ำม
มำตรฐำนหรือเกณฑท่ี์
ก ำหนดไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 90 

1.ร้อยละของ
บุคลำกรทำง
กำรศึกษำท่ีไดรั้บ
กำรพฒันำใหมี้
คุณภำพ 
2.ร้อยละของ
บุคลำกรท่ีสำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได้
ตำมมำตรฐำนหรือ
เกณฑท่ี์ก ำหนด 

1.สพป.ตั้งคณะท ำงำนจดัท ำคู่มือกำรท ำงำนกำร
บริกำรของแต่ละฝ่ำยโดยเทียบเกณฑ ์หรือ
มำตรฐำนท่ีก ำหนด2.สพป.จดัช้ีแจง ท ำควำม
เขำ้ใจในเกณฑห์รือมำตรฐำนกำรท ำงำน และ
ขั้นตอนกำรท ำงำนกำรบริกำร 
3.สพป.เลือก สพป.ท่ีดีเด่นดำ้นต่ำงๆ ส่ง
เจำ้หนำ้ท่ีไป coaching  และBenchmarking  มีใบ
งำนและแบบรำยงำนก ำกบัท่ีชดัเจน จำกสพป.ท่ี
ดีเด่น 
4.สพป.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินกำรท ำงำน 
แบบ 360 องศำ 

1.ตั้งคณะท ำงำนขอบข่ำยภำระงำนของแต่ละงำน
ตำมฝ่ำยต่ำงๆ อยำ่งละเอียดเป็นรูปธรรม 
2.ประชุมเจำ้หนำ้ท่ีตำมงำนแต่ละฝ่ำยเพื่อซกัซอ้ม
ควำมเขำ้ใจในรำยละเอียดงำนและขั้นตอน
บริกำร 
3.สพป.คดัเลือก สพป.ท่ีดีเด่นดำ้นต่ำงๆ เพื่อส่ง
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยต่ำงๆไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ลกัษณะ coachingและ Benchmarking 
4.สพป.ประเมินผลเปรียบเทียบ กำรพฒันำงำน
หลงัจำก coaching  และBenchmarking กบัสพป.
ดีเด่นแลว้ 

 

  5.สพป.จดัประกวดเจำ้หนำ้ท่ีดีเด่น รำยเดือน 
6.สพป.มอบรำงวลัเชิดชูเกียรติ 

5.สพป.ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีจบัคู่พฒันำงำนและกำร
บริกำรใหส้ำมำรถบริกำรไดก้รณีไปรำชกำรหรือ
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
7.สพป.จดัอบรมพฒันำซ ้ ำผูไ้ม่ผำ่นกำรประเมิน
ตำมเกณฑ ์หรือมำตรฐำนก ำหนด 

ลำ 
6.สพป.จดัประกวดเจำ้หนำ้ท่ีดีเด่นดำ้นต่ำงๆใน
แต่ละเดือน 
7.มีกำรประเมินศกัยภำพกำรท ำงำนและกำร
บริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี  จำกผูเ้ก่ียวขอ้งรอบดำ้น 
360 องศำ 
8. มอบรำงวลัเชิดชูเกียรติเจำ้หนำ้ท่ีดีเด่นอยำ่ง
สมเกียรติ 

4. ศึกษำนิเทศก ์มี
นวตักรรมกำรนิเทศท่ี
มีประสิทธิภำพ 

ร้อยละของ

ศึกษำนิเทศกท่ี์มี

นวตักรรมกำร

นิเทศอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 

1. สพป.ก ำหนดแนวทำงกำรนิเทศอยำ่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

2. สพป.ประสำนงำนกบั สพป.ต่ำงๆ เพื่อ 
Benchmarking หรือ Coaching 

3. จดัประกวด นวตักรรมกำรนิเทศ 

1. สพป.ก ำหนดนโยบำยใหศึ้กษำนิเทศกทุ์กคน
มีนวตักรรมในกำรนิเทศกำรศึกษำ 

2. สพป.ก ำหนดใหศึ้กษำนิเทศก ์สพป. สพม.
อ่ืน ๆ เพื่อเป็นคู ่Benchmarking หรือ
Coaching 

3. สพป.ก ำหนดปฏิทินในกำรนิเทศ ให้
ศึกษำนิเทศก ์นิเทศสถำนศึกษำต่ำงๆ โดยใช้
นวตักรรมกำรนิเทศ 

4. สพป.จดัประกวดนวตักรรมกำรินเทศ โดย
เชิญผูเ้ช่ียวชำญ ผูท้รงคุณวุฒิ จำก
สถำบนัอุดมศึกษำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ เป็น
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
คณะกรรมกำรคดัเลือก 

5. ยกยอ่ง เชิดชู ลงโทษ 
5. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ไดรั้บกำรพฒันำใหมี้
คุณภำพและสำมำรถ
ปฏิบติังำนไดต้ำม
มำตรฐำนหรือเกณฑท่ี์
ก ำหนดไม่นอ้ยกวำ่
ร้อยละ 90 

1.ร้อยละของ
บุคลำกรทำง
กำรศึกษำท่ีไดรั้บ
กำรพฒันำใหมี้
คุณภำพ 
2.ร้อยละของ
บุคลำกรท่ีสำมำรถ
ปฏิบติัหนำ้ท่ีได้
ตำมมำตรฐำนหรือ
เกณฑท่ี์ก ำหนด 

1.สพป.ตั้งคณะท ำงำนจดัท ำคู่มือกำรท ำงำนกำร
บริกำรของแต่ละฝ่ำยโดยเทียบเกณฑ ์หรือ
มำตรฐำนท่ีก ำหนด2.สพป.จดัช้ีแจง ท ำควำม
เขำ้ใจในเกณฑห์รือมำตรฐำนกำรท ำงำน และ
ขั้นตอนกำรท ำงำนกำรบริกำร 
3.สพป.เลือก สพป.ท่ีดีเด่นดำ้นต่ำงๆ ส่ง
เจำ้หนำ้ท่ีไป coaching  และBenchmarking  มีใบ
งำนและแบบรำยงำนก ำกบัท่ีชดัเจน จำกสพป.ท่ี
ดีเด่น 
4.สพป.ตั้งคณะกรรมกำรประเมินกำรท ำงำน 
แบบ 360 องศำ 

1.ตั้งคณะท ำงำนขอบข่ำยภำระงำนของแต่ละงำน
ตำมฝ่ำยต่ำงๆ อยำ่งละเอียดเป็นรูปธรรม 
2.ประชุมเจำ้หนำ้ท่ีตำมงำนแต่ละฝ่ำยเพื่อซกัซอ้ม
ควำมเขำ้ใจในรำยละเอียดงำนและขั้นตอน
บริกำร 
3.สพป.คดัเลือก สพป.ท่ีดีเด่นดำ้นต่ำงๆ เพื่อส่ง
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยต่ำงๆไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ลกัษณะ coachingและ Benchmarking 
4.สพป.ประเมินผลเปรียบเทียบ กำรพฒันำงำน
หลงัจำก coaching  และBenchmarking กบัสพป.
ดีเด่นแลว้ 

 

  5.สพป.จดัประกวดเจำ้หนำ้ท่ีดีเด่น รำยเดือน 
6.สพป.มอบรำงวลัเชิดชูเกียรติ 
7.สพป.จดัอบรมพฒันำซ ้ ำผูไ้ม่ผำ่นกำรประเมิน
ตำมเกณฑ ์หรือมำตรฐำนก ำหนด 

5.สพป.ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีจบัคู่พฒันำงำนและกำร
บริกำรใหส้ำมำรถบริกำรไดก้รณีไปรำชกำรหรือ
ลำ 
6.สพป.จดัประกวดเจำ้หนำ้ท่ีดีเด่นดำ้นต่ำงๆใน
แต่ละเดือน 
7.มีกำรประเมินศกัยภำพกำรท ำงำนและกำร
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
บริกำรของเจำ้หนำ้ท่ี  จำกผูเ้ก่ียวขอ้งรอบดำ้น 
360 องศำ 
8. มอบรำงวลัเชิดชูเกียรติเจำ้หนำ้ท่ีดีเด่นอยำ่ง
สมเกียรติ 

6. ศึกษำนิเทศก ์มี
นวตักรรมกำรนิเทศท่ี
มีประสิทธิภำพ 

ร้อยละของ

ศึกษำนิเทศกท่ี์มี

นวตักรรมกำร

นิเทศอยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 

4. สพป.ก ำหนดแนวทำงกำรนิเทศอยำ่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

5. สพป.ประสำนงำนกบั สพป.ต่ำงๆ เพื่อ 
Benchmarking หรือ Coaching 

6. จดัประกวด นวตักรรมกำรนิเทศ 

6. สพป.ก ำหนดนโยบำยใหศึ้กษำนิเทศกทุ์กคน
มีนวตักรรมในกำรนิเทศกำรศึกษำ 

7. สพป.ก ำหนดใหศึ้กษำนิเทศก ์สพป. สพม.
อ่ืน ๆ เพื่อเป็นคู ่Benchmarking หรือ
Coaching 

8. สพป.ก ำหนดปฏิทินในกำรนิเทศ ให้
ศึกษำนิเทศก ์นิเทศสถำนศึกษำต่ำงๆ โดยใช้
นวตักรรมกำรนิเทศ 

9. สพป.จดัประกวดนวตักรรมกำรินเทศ โดย
เชิญผูเ้ช่ียวชำญ ผูท้รงคุณวุฒิ จำก
สถำบนัอุดมศึกษำ หรือหน่วยงำนต่ำงๆ เป็น
คณะกรรมกำรคดัเลือก 

10. ยกยอ่ง เชิดชู ลงโทษ 

 

7. ลูกจำ้งประจ ำท ำงำน
อยำ่งมีประสิทธิภำพ

ร้อยละของ

ลูกจำ้งประจ ำท่ี

1. สพป.ก ำหนดปฏิทินกำรจดัท ำสำรสนเทศ
ควำมตอ้งกำรพฒันำของลูกจำ้งประจ ำ 

1. สพป. ส ำรวจควำมตอ้งกำรพฒันำศกัยภำพ
ลูกจำ้งประจ ำตำมลกัษณะงำนของแต่ละ

 



 

45 

 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
และมีผลกำรประเมิน
ผำ่นเกณฑท่ี์ก ำหนด  
ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 90 

ท ำงำนอยำ่งมี

ประสิทธิภำพและ

ผำ่นกำรประเมิน

ตำมเกณฑท่ี์

ก ำหนด 

2. สพป.ก ำหนดปฏิทินกำรอบรมพฒันำฝีมือตำม
ควำมตอ้งกำร 

3. สพป.และสถำนศึกษำก ำหนดเกณฑก์ำร
ประเมิน 

4. สพป.จดัประกวดลูกจำ้งประจ ำดีเด่น มอง
รำงวลัเชิดชูเกียรติ 

 

บุคคล และตำมควำมตอ้งกำรพฒันำงำนของ
สถำนศึกษำ 

2. สพป.จดัท ำสำรสนเทศควำมตอ้งกำรพฒันำ
ศกัยภำพของลูกจำ้งประจ ำและสถำนศึกษำ 

3. สพป.ประสำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำร
จดัอบรมเชิงปฏิบติักำรพฒันำฝีมือ 

4. สพป.และสถำนศึกษำร่วมกนัก ำหนดเกณฑ์
ในกำรประเมินพฒันำผลงำน 

5. สพป.และสถำนศึกษำประเมินตำมเกณฑ์
อยำ่งต่อเน่ือง 

6. สพป.จดัประกวดลูกจำ้งประจ ำดีเด่น ระดบั
อ ำเภอและระดบั สพป. 
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กลยุทธ์   ที ่4  พฒันาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 

1.สถำนศึกษำทุกแห่งมี
ระบบกำรประกนั
คุณภำพภำยใน  
ระดบัดีมำกข้ึนไป 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำผำ่น
กำรประเมินระดบั
ดีมำกข้ึนไป 

กำรก ำกบัใหส้ถำนศึกษำด ำเนินงำนตำม
กฎกระทรวงวำ่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร
ประกนัคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 

1. สพป.อบรมสัมมนำใหอ้งคค์วำมรู้เก่ียวกบักำร
ประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

2. สพป.ร่วมกบัสถำนศึกษำทุกแห่งด ำเนินกำร
พฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยใน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

4. ประเมินสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวลั โล่ เพชร ทอง 
เงิน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำมและ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 

2.สถำนศึกษำทุกแห่ง 
มีกำรขบัเคล่ือนตำม 
กลยทุธ์ สพป.พช. 1  
ระดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำมีผล
กำรประเมินกล
ยทุธ์ ของ สปพ.   

1. ก ำหนดบทบำทใหศู้นยพ์ฒันำประสิทธิภำพ
กำรศึกษำติดตำมตรวจสอบโรงเรียนภำยใน
ศูนย ์

2. ช่ืนชม และเผยแพร่ ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็น  
Best Practices ของโรงเรียน 

1. สพป.พช. 1 ก ำหนดกลยทุธ์ในกำรขบัเคล่ือน
ตลอดจนแนวด ำเนินงำนใหส้ถำนศึกษำทรำบ
โดยทัว่กนั 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมแนวทำงกลยทุธ์ท่ี 
สพป. ก ำหนด 

3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรประเมินตนเอง 
4. เครือข่ำยศูนยพ์ฒันำประสิทธิภำพกำรศึกษำ

ประเมินผลกำรขบัเคล่ือนกลกลยทุธ์ของ    
สพป.พช. 1 

5. สพป. ประเมินผลกำรขบัเคล่ือนกลยทุธ์ของ

กลุ่มนโยบำย
และแผน 
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
สถำนศึกษำ 

3.สถำนศึกษำผำ่นกำร
รับรองมำตรฐำนทำง
กำรศึกษำจำกกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก
รอบสำม 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำท่ีเขำ้
รับกำรประเมิน
ผำ่นกำรรับรอง
จำก สมศ. 

1. ใหส้ถำนศึกษำใชก้ระบวนกำรวงจร PDCA 
ในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

2. ใชร้ะบบกำรจบัคู่พฒันำระหวำ่งสถำนศึกษำ
โดยใชส้ถำนศึกษำท่ีผำ่นกำรรับรองเป็นพี่
เล้ียง 

1. สพป.พช.ใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรประกนั
คุณภำพภำยในแก่สถำนศึกษำติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ทุกแห่งเพื่อเตรียมควำมกำรรองรับกำร
ประเมินภำยนอก 

2. สถำนศึกษำทุกแห่งพฒันำระบบประกนั
คุณภำพภำยในตำมกฎกระทรวงฯโดย
ด ำเนินกำรใหค้รบทั้ง 8 ขอ้ 

3. จดัใหมี้กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวำ่ง
สถำนศึกษำท่ีไดรั้บกำรรับรองจำกกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ สำม กบั
สถำนศึกษำท่ีเตรียมกำรประเมิน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 
 

4.โรงเรียนตน้แบบ ไดแ้ก่ 
โรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
โรงเรียนผูน้ ำวทิยำกำร  
โรงเรียนในฝัน 
มีควำมย ัง่ยนืและพฒันำ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

ร้อยละของ
โรงเรียนตน้แบบ 
ไดแ้ก่ โรงเรียนดี
ประจ ำต ำบล 
โรงเรียนผูน้ ำ
วทิยำกำร  

1. สถำนศึกษำมีแผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำสู่
ควำมย ัง่ยนืหรือแผนพฒันำแบบกำ้วกระโดด 

2. สถำนศึกษำเลือกโรงเรียนคู่พฒันำ  ท ำ
ขอ้ตกลงและจดัท ำแผนพฒันำ 

3.  ประกำศเกียรติคุณยกยอ่ง และใหข้วญั 
ก ำลงัใจแก่โรงเรียนท่ีมีผลกำรพฒันำแบบกำ้ว

โรงเรียนดีประจําตําบลด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. สพป.พช. 1 ใหค้วำมรู้ในกำรจดัท ำแผน

ยทุธศำสตร์ของสถำนศึกษำ 
2. สถำนศึกษำก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพฒันำ

นกัเรียน 
3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรวำงแผนพฒันำคุณภำพ

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผลกำร
จดักำรศึกษำ 
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
โรงเรียนในฝัน 
มีควำมย ัง่ยนืและ
พฒันำในระดบัท่ี
สูงข้ึน 

กระโดด กำรศึกษำและจบัคู่พฒันำกบัโรงเรียนในฝัน 
4. สพป. นิเทศ ก ำกบั ติดตำม  
5. สพป. ประเมินผลควำมส ำเร็จ 3 ระยะ (ระยะ 

6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) รับรองผล
ประกำศเผยแพร่ เป็นโรงเรียนดีประจ ำต ำบล  

 
โรงเรียนผู้นําวิทยาการด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. สพป. ก ำหนดคุณลกัษณะและบทบำท

โรงเรียนผูน้ ำวทิยำกำรเพื่อเป็นศูนยพ์ฒันำตำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

2. สถำนศึกษำจดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศ จดัท ำ
แผนในกำรพฒันำโรงเรียนผูน้ ำวทิยำกำร 

3. สถำนศึกษำด ำเนินกำรพฒันำตำมแผนท่ีวำง
ไว ้

4. พฒันำบุคลำกรในโรงเรียนผูน้ ำวทิยำกำรใหมี้
ควำมรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีเป็นผูน้ ำ
วทิยำกำร 

5. สพป. นิเทศ ก ำกบั ติดตำม โรงเรียนผูน้ ำ
วทิยำกำรทุกแห่ง 
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
6. สพป. ส่งเสริมสนบัสนุน ดำ้นบุคลำกร ส่ือ 

นวตักรรมฯ ให้โรงเรียนผูน้ ำวทิยำกำร 
7. สพป. ประเมินผลควำมส ำเร็จ จดัเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประกำศเผยแพร่ เป็น
โรงเรียนตน้แบบ 

 
โรงเรียนในฝัน  ด ำเนินกำรดงัน้ี 
1. สพป. นิเทศ  ติดตำม ตรวจสอบ โรงเรียนใน

ฝันเพื่อให้เกิดควำมคงสภำพยัง่ยนื 
2. สพป. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. สถำนศึกษำวำงแผนพฒันำโรงเรียนในฝันเขำ้

สู่โรงเรียนมำตรฐำนสำกลร่วมกบัสถำนศึกษำ
เครือข่ำยเพื่อกำรพฒันำกำรศึกษำโดยใช ้
BENCHMARKING 

4. โรงเรียนในฝันด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำ 
5. สพป.  นิเทศ ติดตำมและประเมินโรงเรียนใน

ฝันเพื่อเตรียมพฒันำโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
5.พฒันำสถำนศึกษำ
ขนำดเล็กทุกแห่งใหมี้
คุณภำพตำมมำตรฐำน 

ร้อยละของ
สถำนศึกษำขนำด
เล็กมีคุณภำพตำม
มำตรฐำน 

1. สพป. ปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรบริหำรจดักำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 

2. ใชก้ำรวจิยัและพฒันำ แสวงหำรูปแบบและ
แนวทำงในกำรพฒันำโรงเรียนขนำดเล็ก 

1. สพป. จดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศของโรงเรียน
ขนำดเล็ก 

2. จดัท ำแผนบริหำรจดักำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
ประจ ำปี 

3. ทบทวน/เลือกรูปแบบกำรบริหำรจดักำร
โรงเรียนขนำดเล็กท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
โรงเรียน 

4. โรงเรียนขนำดเล็กจดัท ำแผนปฏิบติักำร
ประจ ำปีใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบกำรบริหำร
จดักำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

5. สพป.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจดักำร
โรงเรียนขนำดเล็กในดำ้นต่ำงๆ ต่อไปน้ี 
5.1. กำรควบรวมโรงเรียน 
5.2. สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนในแต่ละ

รูปแบบ 
กำรบริหำรจดักำร 

5.3. สพป.จดัตั้งศูนยส่ื์อกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
พฒันำคุณภำพ  

6. สพป. ช่วยเหลือ นิเทศ กำรติดตำมผลกำร
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เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผูรั้บผดิชอบ 
ด ำเนินงำนของโรงเรียนขนำดเล็ก ระยะ 3, 6, 
9, 12  เดือน 

7. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ น ำเสนอผลกำร
บริหำรจดักำร อภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน   

8. สรุปผลวเิครำะห์ สังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรบริหำรในแต่ละดำ้น 
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กลยุทธ์   ที ่ 5 พฒันาระบบบริหารจัดการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 
1. สพป.มีกำรบริหำรจดั
กำรศึกษำโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิและพฒันำ
ระบบกำรจดักำรตำม
เกณฑคุ์ณภำพกำร
บริหำรจดักำรภำครัฐ 
(PMQA) 

1. มีระบบบริหำรจดักำรท่ีดี 
1.1. ดำ้นระบบขอ้มูลสำรสนเทศ

ครบถว้นถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัพร้อม
ใช ้
 

 1.จดัท ำระบบขอ้มูลสำรสนเทศใหมี้ควำมพร้อม
ในกำรบริหำรจดักำรและเผยแพร่ 

1) จดัท ำศูนย ์AOC ส ำหรับรวบรวมขอ้มูล
สำรสนเทศดำ้นกำรศึกษำและเก่ียวขอ้งกบั
กำรศึกษำทุกดำ้น 

2) ก ำหนดใหมี้เครือข่ำย ICT เพื่อช่วยเหลือ
สถำนศึกษำในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สำรสนเทศ 

3) ก ำหนดใหธุ้รกำรโรงเรียนเป็นเครือข่ำย
กำรรวบรวมขอ้มูล 

4) พฒันำทกัษะผูป้ฏิบติังำนกำรจดัท ำขอ้มูล
สำรสนเทศ 

 

 1.2. ร้อยละของบุคลำกรของ 
สพป. ปฏิบติัตำมค่ำนิยมขององคก์ร
ได ้

 1. จดัท ำคู่มือแนวปฏิบติัค่ำนิยมขององคก์ร 
2. ขบัเคล่ือนค่ำนิยมขององคก์รสู่กำรปฏิบติั 

(บริกำรเด่น,เนน้สำมคัคี มีควำมรับผดิชอบ ) 
3. ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตำมค่ำนิยม 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 

 1.3. เทคโนโลยแีละนวตักรรม
กำรบริหำรจดักำรครบทั้ง 4 ดำ้น 
 

 1. ทุกกลุ่ม/หน่วยมีกำรประยกุตฯ์ใชเ้ทคโนโลยี
ในกำรบริหำรจดักำรตำมภำรกิจงำนแต่ละ
ดำ้นท่ีรับผิดชอบ 

2. ทุกกลุ่ม/หน่วย มีนวตักรรมในกำรบริหำร
จดักำรตำมภำรกิจงำนในแต่ละดำ้นท่ี
รับผดิชอบ (4 ดำ้น คือ กำรบริหำรรำชกำร,
กำรบริหำรบุคคล,กำรบริหำรงบประมำณ
และกำรบริหำรทัว่ไป 

 

 1.4. ผลกำรใชท้รัพยำกรใน
หน่วยงำนลดลง 

 ก ำหนดใหมี้กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งคุม้ค่ำ 
1. มีมำตรกำรและแนวปฏิบติัในกำรควบคุม

งบประมำณ 
2. มีมำตรกำรและแนวปฏิบติักำรใชพ้ลงังำน 

สำธำรณูปโภค 
3. จดัประกวดหอ้งปฏิบติังำนและบริเวณ

ส ำนกังำนใหน่้ำอยู ่น่ำท ำงำน 

 

 1.5. ระดบัผลกำรประเมินระบบ
บริหำรจดักำรและกำรใหบ้ริกำรตำม
เกณฑคุ์ณภำพบริหำรจดักำรภำครัฐ
ไดร้ะดบั 4.5 ข้ึนไป 

 มีระบบกำรจดักำรและกำรใหบ้ริกำรตำมเกณฑ์
คุณภำพบริหำรจดักำรภำครัฐ (PMQA) โดยกำรมี
ส่วนร่วม 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 

 1.6. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีและ
สถำนศึกษำ ไดรั้บกำรตรวจประเมิน
ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพครบทุกแห่ง 

 มีระบบกำรตรวจและประเมินภำยในและรำยงำน
ผลกำรประเมิน 
1. มีระบบกำรตรวจประเมินภำยในระดบักลุ่ม

ระดบัเขตพื้นท่ี 
2. มีระบบกำรตรวจประเมินภำยใน ของ

สถำนศึกษำศูนยฯ์พื้นท่ีและระดบัเขตพื้นท่ี 

 

 2. พฒันาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลศิ 
2.1. มีนวตักรรมยกระดบัคุณภำพ

กำรบริหำรจดักำรศึกษำครบ 4 
ดำ้น อยำ่งนอ้ยดำ้นละ 1 
นวตักรรม (กำรบริหำร
วชิำกำร,กำรบริหำรบุคคล, 
กำรบริหำรงบประมำณ,กำร
บริหำรทัว่ไป) 

 1. ส ำนกังำนจดัใหมี้และพฒันำนวตักรรมเพื่อ
ยกระดบัคุณภำพกำรบริหำรจดักำรทั้ง 4 ดำ้น 
1.1. จดัท ำแผน/คู่มือกำรบริหำรงำน 
1.2. ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมแผน/คู่มือ 
1.3. สนบัสนุนปัจจยั/ทรัพยำกร 
1.4. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
1.5. ก ำหนด/คดัเลือกวธีิกำรปฏิบติัท่ีดี 

 

 2.2. คนในองคก์รทุกคนเป็น
บุคคลแห่งกำรเรียนรู้ 

 2. พฒันำองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู้
ดงัน้ี 
2.1. พฒันำคนในองคก์รใหมี้ควำมสำมำรถ

ในกำรคิดเชิงระบบ(System thinking) 
2.2. พฒันำคนในองคก์รใหมี้ควำมสำมำรถ
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 
ในกำรรับรู้และปรับเปล่ียนควำมคิด
ของตน้ให้เป็นไปตำมควำม
เปล่ียนแปลงของโลก (Mental model) 

2.3. บริหำรองคก์รท่ีมุ่งสร้ำงบรรยำกำศและ
จิตส ำนึกใหก้บับุคคลในองคก์รในกำร
เรียนรู้พฒันำศกัยภำพของตนไปสู่
เป้ำหมำยท่ีตั้งไว(้Personal mastery) 

2.4. มีกำรก ำหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนั (Shared 
Vision) 

2.5. มีกำรเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
2.สพป. ด ำเนินกำร
ขบัเคล่ือนนโยบำยสู่กำร
ปฏิบติัจนบรรลุ
เป้ำหมำยและส่งผลดีต่อ
กำรพฒันำสถำนศึกษำ 

ส ำนกังำนและสถำนศึกษำ ด ำเนินกำร

ขบัเคล่ือนนโยบำยสู่กำรปฏิบติัตำม

กิจกรรม/โครงกำรท่ีก ำหนดไวแ้ละ

ทนัตำมก ำหนดเวลำ 

 

 1. จดัแผนปฏิบติักำรท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร  สพฐ. จงัหวดั 
และตอบสนองควำมตอ้งกำรจ ำเป็น 

2. มีวธีิกำรหรือรูปแบบท่ีหลำกหลำยในกำร
ขบัเคล่ือนนโยบำยและแผนปฏิบติักำรสู่กำร
ปฏิบติั 
2.1. กระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนกั กำร

รับรู้ และกำรสร้ำงควำมเขำ้ใจ 
2.2. ก ำหนดวธีิกำร/แนวปฏิบติั/เทคนิค/วตั
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 
กรรมในกำรขบัเคล่ือน 

3. ขบัเคล่ือนใหมี้กำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบติักำรไดค้รบถว้นตำมกิจกรรม/
โครงกำรและระยะเวลำท่ีก ำหนด 

4. ก ำกบัติดตำมประเมินผล และนิเทศหรือวจิยั 
4.1. มีกำรก ำกบัติดตำมประเมินผลและ

นิเทศกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง
ระหวำ่งด ำเนินงำนและเสร็จส้ินกำร
ด ำเนินงำน 

4.2. มีกำรจดัท ำสรุปรำยงำนผลกำรก ำกบั
ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำร
ด ำเนินกำร 

3. สพป. สำมำรถก ำกบั 

ดูแลส่งเสริมสถำนศึกษำ

ใหเ้ขม้แขง็ไดทุ้กโรง 

ร้อยละของสถำนศึกษำมีควำม

เขม้แขง็ 

 1. ส่งเสริมสนบัสนุนสถำนศึกษำใหเ้ขม้แขง็ โดย
วธีิกำรท่ีหลำกหลำย 

2. มีระบบก ำกบั ติดตำมกำรด ำเนินงำนระบบ
ประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

3. พฒันำระบบนิเทศกำรศึกษำใหมี้
ประสิทธิภำพ 

4. พฒันำระบบบริกำรและกำรติดต่อส่ือสำร
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

5. ก ำหนดใหบุ้คลำกรในส ำนกังำนทุกคนท ำ
หนำ้ท่ีติดต่อประสำนงำนช่วยเหลือ
สถำนศึกษำ 

4. กำรบริหำรอตัรำก ำลงั

ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ต่อกำรจดักำรศึกษำ 

สถำนศึกษำท่ีมีปัญหำขำดแคลน

อตัรำก ำลงัครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำมีจ ำนวนลดลง 

 1. จดัท ำระบบขอ้มูลสำรสนเทศ 
2. จดัท ำแผนอตัรำก ำลงัระยะสั้นและระยะยำว 
3. จดัท ำมำตรกำรในกำรแกไ้ขปัญหำกำรขำด

แคลนอตัรำก ำลงัครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำระยะสั้นและระยะยำว 

 

5. กำรสร้ำงและพฒันำ

เครือข่ำยควำมร่วมมือ

ในกำรจดักำรศึกษำ

ครอบคลุมภำรกิจของ 

สพป. 

เครือข่ำยท่ีก ำหนดไวมี้ควำมเขม้แขง็

และสำมำรถช่วยเหลือส ำนกังำนเขต

พื้นท่ีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

 1. ก ำหนดรูปแบบ วธีิกำรสร้ำงเครือข่ำย 
2. ก ำหนดแนวปฏิบติั/คู่มือในกำรส่งเสริม 

สนบัสนุน พฒันำเครือข่ำย 
3. ประสำนงำนกบัเครือข่ำยภำยใน เครือข่ำย

ภำยนอกอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
3.1. จดัท ำกรอบควำมร่วมมือในกำรขอรับ

กำรสนบัสนุนจำกเครือข่ำยในดำ้น
ต่ำงๆ 

3.2. จดัท ำขอ้ตกลงควำมร่วมมือระหวำ่ง
หน่วยงำนภำยอก กบั เขตพื้นท่ี/
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 
สถำนศึกษำ 

3.3. พฒันำ/ใหค้วำมรู้/สัมมนำกบัเครือข่ำย  
สร้ำงควำมเขำ้ใจบทบำท ภำรกิจของ
เครือข่ำย 

3.4. รณรงค ์ระดมทรัพยำกรเพื่อพฒันำกำร
จดักำรศึกษำ แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ิน 

3.5. มีกำรยกยอ่ง เชิดชูเกียรติเครือข่ำย 
3.6. สรุปรำยงำนผลในกำรพฒันำและ

สนบัสนุนของเครือข่ำย 
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กลยทุธ์ท่ี 6 กำรจดักำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 
เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 

     
1. นกัเรียนท่ีจบกำรศึกษำ

ภำคบงัคบัแลว้ไม่ศึกษำ
ต่อมีงำนท ำทุกคน 

 
 

ร้อยละของจ ำนวนนกัเรียนท่ีจบ
กำรศึกษำภำคบงัคบัและไม่ศึกษำ
ต่อมีงำนท ำ 
 

สพป.ก ำหนดแนวทำงกำร
พฒันำหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัควำมตอ้งกำรและบริบท
ของพื้นท่ี 
 

1. จดัท ำแผนพฒันำกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำของ 
สพป. 
1.1 จดัท ำเคำ้โครงกำรวำงแผนกำรบริหำรจดักำร
โดยยดึพื้นท่ีเป็นฐำน 
1.2 จดัท ำกรอบกำรด ำเนินงำนของ สพป. ระยะ 4 
ปี (55-58) 
2. ก ำหนดควำมตอ้งกำรอำชีพเพื่อพฒันำหลกัสูตร
กำรเรียนกำรสอนตำมบริบทของพื้นท่ี 
2.1 ประชุมสร้ำงควำมเขำ้ใจนโยบำยกำรพฒันำ
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำแก่ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ
กรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน ผูป้กครอง 
2.2 ส ำรวจอำชีพในพื้นท่ี 
2.3 วเิครำะห์ สังเครำะห์ขอ้มูลอำชีพในพื้นท่ี 
 
 
 
 

นำยจรัญ 
จำกยำงโทน 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 

     
  -  3. จดั Focus Group/เวทีแสดงควำมคิดเห็น

ระหวำ่งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน อปท. 
ผูแ้ทนสถำนประกอบกำร 
4. สร้ำงเครือข่ำยสถำนศึกษำ มหำวทิยำลยั สถำน
ประกอบกำรหน่วยงำนท่ีสนบัสนุน/เก่ียวขอ้ง
จดัท ำขอ้ตกลงในกำรพฒันำหลกัสูตร 
5. ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำ
เพื่อกำรมีงำนท ำ5กลุ่มอำชีพดว้ยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนเพื่อใหเ้ช่ือมโยงสอดคลอ้งกบั
ศกัยภำพดำ้นอำชีพตำมบริบทของพื้นท่ี/จงัหวดั 
5.1 จดัท ำคู่มือกำรพฒันำหลกัสูตรในระดบั สพป. 
5.2 สถำนศึกษำจดัท ำหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยกำรบูร
ณำกำรหลกัสูตรทอ้งถ่ินตำมบริบทของ
สถำนศึกษำ 

 

   5.3 พฒันำครู 
5.4 พฒันำนกัเรียน 
5.5 พฒันำส่ือ อุปกรณ์ 
5.6 พฒันำสถำนศึกษำใหเ้ป็น 1 ร.ร.แกนน ำระดบั
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 

     
ต ำบล 
6. ประสำนงำนกบัเครือข่ำยสถำนประกอบกำร
สถำบนักำรศึกษำหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่งเสริม
พฒันำ/ต่อยอดสินคำ้และบริกำรกำรจดักำรควำมรู้ 
7. กำรนิเทศ ก ำกบัติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
8. จดัมหกรรมส่งเสริมพฒันำศกัยภำพดำ้นอำชีพ
ส ำหรับนกัเรียน ประกวดแสดง/จ ำหน่ำยสินคำ้
ผลิตภณัฑน์วตักรรม บริกำร 

2. นกัเรียนท่ีจบกำรศึกษำ
ภำคบงัคบัศึกษำต่อใน
ระดบักำรศึกษำตอนปลำย
หรือสำยอำชีพ 
 
 

 ร้อยละของนกัเรียนท่ีจบกำรศึกษำ
ภำคบงัคบัท่ีศึกษำต่อ 

 ส่งเสริมประชำกรท่ีจบ
กำรศึกษำภำคบงัคบัและ
ศึกษำต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน
ตรงตำมทำงเลือกควำม
ตอ้งกำรของตนเอง 
 

1. ส ำรวจควำมตอ้งกำรกำรศึกษำต่อเพื่อพฒันำ
หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนตำม 
1.1 ประชุมสร้ำงควำมเขำ้ใจนโยบำยกำรพฒันำ
กำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อแก่ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ
กรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน ผูป้กครอง 
1.2 ส ำรวจควำมตอ้งกำรกำรศึกษำต่อ 
1.3 วเิครำะห์ สังเครำะห์ขอ้มูล 
2. จดัประชุมร่วมกนัระหวำ่งหน่วยงำนกำรศึกษำ
ท่ีจดักำรศึกษำระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งสำย
สำมญัและสำยอำชีพ 
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เป้าหมายความสําเร็จ ตวัช้ีวดั มำตรกำร แนวทำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับผดิชอบ 

     
3. สร้ำงเครือข่ำยกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำต่อ
ระหวำ่งสถำนศึกษำ กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง
จดัท ำขอ้ตกลงในกำรพฒันำหลกัสูตร 
4. ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำ
เพื่อกำรศึกษำต่อดว้ยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย
เพื่อใหเ้ช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำร 
4.1 จดัท ำคู่มือเพื่อกำรศึกษำต่อ 
4.2 สถำนศึกษำจดัท ำหลกัสูตรกำรแนะแนวเพื่อ
กำรศึกษำต่อ 
5. กำรนิเทศ ก ำกบัติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
8. จดัมหกรรมกำรศึกษำต่อ 
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ส่วนที่ 5 

เง่ือนไขสู่ความสําเร็จ 
 

กระบวนการนําไปสู่การปฏบัิติ 
1. ส่ือสำรทิศทำงองคก์ร  ทั้งวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  เป้ำประสงค ์ จุดเนน้กำรพฒันำ  และเป้ำหมำยกำรใหบ้ริกำรหน่วยงำน  ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกระดบัรับรู้ 

ตระหนกั และเขำ้ใจในทิศทำงเดียวกนั 
2. จดัโครงสร้ำงกระบวนกำรท ำงำน  และมอบหมำยผูรั้บผิดชอบปฏิบติังำนทั้งเจำ้ภำพหลกั  เจำ้ภำพรอง  และผูส้นบัสนุน  พร้อมก ำหนดบทบำท 

ควำมรับผดิชอบอยำ่งชดัเจน 
3. วเิครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบนั  และเป้ำหมำยตำมนโยบำยเพื่อก ำหนดกลยทุธ์และจดัท ำแผนปฏิบติังำนใหบ้รรลุตำมเป้ำหมำย  

วตัถุประสงค ์
4. ด ำเนินงำน  กิจกรรม  ตำมแผนปฏิบติักำรท่ีก ำหนด 
5.  ติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื่อใหก้ำรน ำกลยทุธ์สู่กำรปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรมโดยติดตำมควำมกำ้วหนำ้ประจ ำปี  กำรประเมินผล

ระยะคร่ึงปี  และกำรประเมินผล เม่ือส้ินสุดปีงบประมำณ 
6. สร้ำงกลไกกำรขบัเคล่ือนและตรวจสอบสำธำรณะ  โดยรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนประจ ำปีสู่สำธำรณชนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ปัจจัยความสําเร็จ 
1. ปรับวฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิในกำรปฏิบติังำนและกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำ   ควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรคก์ำรปฏิบติังำน

ใหบ้รรลุ  ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยท่ีพฒันำไวใ้นจุดเนน้กำรพฒันำ 
2. ส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรเชิงยทุธศำสตร์มำใชใ้นกำรพฒันำปฏิบติังำนอยำ่งเป็นระบบ  และใชว้งจรกำรพฒันำ PDCA  ต่อเน่ือง 
3. เช่ือมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบติังำนกบักำรถ่ำยทอดตวัช้ีวดัระดบับุคคลและมีกำรประเมินผลกำรปฏิบติัอยำ่งชดัเจน 
4. บริหำรจดักำรโดยเปิดโอกำสใหทุ้กภำคส่วนมีส่วนร่วมและยดึหลกัธรรมำภิบำล 

 

ระดับสถานศึกษา 
1. กำรก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำสถำนศึกษำใหส้อดคลอ้งกบัสภำพ/บริบท/ศกัยภำพของสถำนศึกษำ และสอดคลอ้งกบันโยบำยของ สพป.เพชรบูรณ์ 

เขต 1  
2. เผยแพร่แนวทำงกำรพฒันำสถำนศึกษำใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในกำรจดักำรศึกษำและสำธำรณชนทรำบ ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจดักำรศึกษำให้

บรรลุตำมวตัถุประสงค์ 
3. ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงท่ีก ำหนดฯ  
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ปฏทินิการบริหารแผนปฏบิัติการ 
 

ระยะเวลำ แนวปฏิบติั 

1 – 22  ตุลำคม  2554 
 

25 ตุลำคม 2554 
 

พฤศจิกำยน 2554 
31 มีนำคม 2555 
30 มิถุนำยน 2555 
15 ตุลำคม 2555 

จดัท ำแผนปฏิบติักำรประจ ำปีงบประมำณ 2555  ตำมกรอบ  กลยทุธ์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และสภำพ
กำรจดักำรศึกษำของ ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประกำศนโยบำย เผยแพร่แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทรำบและขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน 
วเิครำะห์ควำมเส่ียง  ปรับโครงกำร  ปรับเป้ำหมำย  ใหส้อดคลอ้งกบัวงเงินงบประมำณ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน ( ต.ค. 54- มี.ค. 55) 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน ( ต.ค. 54- มิ.ย. 55) 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 54- ก.ย. 55) 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่   348/2555 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555   
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

   

ด้วยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1   
จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง (พิษณุโลก ตำก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์) ตำมบทบำท
ภำรกิจในกำรจัด ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเสมอภำคให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคนให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำและเป็นไปตำมศักยภำพ  และเหมำะสมกับบริบท/ศักยภำพของหน่วยงำน   นั้น   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555   ดังนี้ 

1. คณะท ำงำนก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
1.1. นำยสุทิศ ทองสนิทกำญจน์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธำนคณะท ำงำน 
1.2. นำยบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองประธำนคณะท ำงำน 
1.3. นำยดิเรก ต่ำยเมือง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
1.4. นำงสุริชำ ชำติสุทธิ รอง ผอ.สพป.เพชรบรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
1.5. นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
1.6. นำยไท พำนนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
1.7. นำยสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
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1.8. นำยสมศักดิ์ นิยมศิลป์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  คณะท ำงำน 
1.9. นำยอ ำนำจ บุญทรง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
1.10. นำยสุวัฒน์ นิลพลอย ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล คณะท ำงำน 
1.11. นำยวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ คณะท ำงำน 
1.12. นำงทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
1.13. นำงไมตรี ส ำรำญรื่น ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะท ำงำน 
1.14. นำยไชยวัฒน์ วันกิ่ง ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร คณะท ำงำน 
1.15. นำงชนัญญำ วิลำสิน ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน คณะท ำงำน 
1.16. นำงมำลี ไกรพรศักดิ์ ค ำเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน คณะท ำงำน 
1.17. นำงนวลลอ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

ให้คณะท ำงำนฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวด ำเนินกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ให้สอดคล้องกับนโยบำยของที่เกี่ยวข้องและ
เหมำะสมกับสภำพบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  
ทั้งนี้ ให้คณะท ำงำนฯ ดังกล่ำว เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีชมภู ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  
เขต 1   ปฏิบัติหน้ำที่ ในวันที่ 14 ตุลำคม 2555  เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 

2. คณะท ำงำนก ำหนดกลยุทธ์ จุดเน้นและกรอบ/แนวทำง กำรด ำเนินงำน/มำตรกำรในกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555   

2.1. นำยสุทิศ ทองสนิทกำญจน์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธำนคณะท ำงำน 
2.2. นำยบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รองประธำนคณะท ำงำน 
2.3. นำยดิเรก ต่ำยเมือง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
2.4. นำงสุริชำ ชำติสุทธิ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
2.5. นำยไท พำนนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
2.6. นำยสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
2.7. นำยสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท ำงำน 
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2.8. นำยวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ คณะท ำงำน 
2.9. นำยสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.ร.ร.เมืองเพชรบูรณ์ คณะท ำงำน 
2.10. นำยทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผอ.ร.ร.บ้ำนกกไทร คณะท ำงำน 
2.11. นำยเจษฎำ อ่ิมสุข ผอ.ร.ร.บ้ำนห้วยสะแก คณะท ำงำน 
2.12. นำยธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ผอ.ร.ร.บ้ำนนำยม คณะท ำงำน 
2.13. นำยพฤฒสภำ แย้มพรำย ผอ.ร.ร.บ้ำนห้วยผักไล คณะท ำงำน 
2.14. นำยวิษณุ โพธิ์ใจ ผอ.ร.ร.บ้ำนวังปลำช่อน คณะท ำงำน 
2.15. นำยข ำ แสงจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้ำนเขำชะโงก คณะท ำงำน 
2.16. นำงนิลยำ ทองศรี ศึกษำนิเทศก์  คณะท ำงำน 
2.17. นำยพิน สงค์ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์ คณะท ำงำน 
2.18. นำยนิพล พลกลำง ศึกษำนิเทศก์ คณะท ำงำน 
2.19. นำงนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
2.20. น.ส.นงครำญ ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.21. นำงพรรณงำม มุ่งมำตร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะท ำงำนฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวด ำเนินกำรทบทวน/ก ำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น กรอบ/ แนวทำง/
มำตรกำรในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบำยของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องภำยใต้ศักยภำพ/บริบทของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  ให้เกิดควำมส ำเร็จและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทำงรำชกำร  โดยให้ปฏิบัติงำนในวันที่ 19 - 21  ตุลำคม  2555  สถำนที่ ฟ้ำใสหมอกสวย รีสอร์ท อ.เขำค้อ  
จ.เพชรบูรณ์ 

 

 

3. คณะท ำงำนจัดท ำรูปเล่ม/เอกสำรเผยแพร่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น และกรอบ/แนวทำง/มำตรกำร 
ในกำรด ำเนินงำนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555   
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3.1. นำยบรรเจิด กลิ่นจันทร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 หัวหน้ำคณะท ำงำน 
3.2. นำยธเนศร์ กลิ่นมิ่ง ผอ.ร.ร.บ้ำนนำยม  คณะท ำงำน 
3.3. นำยวิษณุ โพธิ์ใจ ผอ.ร.ร.บ้ำนวังปลำช่อน  คณะท ำงำน 
3.4. นำยนิพล พลกลำง ศึกษำนิเทศก์  คณะท ำงำน 
3.5. นำงนวลลออ เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน  คณะท ำงำน 
3.6. น.ส.นงครำญ ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
3.7. นำงพรรณงำม มุ่งมำตร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะท ำงำนฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวด ำเนินจัดท ำรูปเล่ม/เอกสำรเผยแพร่ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น และกรอบ/แนวทำง/มำตรกำรในกำรด ำเนินงำนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555  
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่สถำนศึกษำในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ  ทั้งนี้  โดยให้ปฏิบัติงำนในวันที่ 19 - 21  ตุลำคม  2555  
สถำนที่ ฟ้ำใสหมอกสวย รีสอร์ท อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  14 เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  2554 
 

 
 

(นำยสุทิศ   ทองสนิทกำญจน์) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 

 


