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“วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” เพราะการวางแผนเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของทุกเส้นทาง เป็นเสมือน

เข็มทิศที่คอยชี้น าทางให้นักเดินทางทั้งหลายสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้   นั่นย่อมแสดงว่า หากเรามี 
การเริ่มต้นที่ดี ก็ย่อมน าไปสู่การจบที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ก็เช่นเดียวกัน  ในระดับผู้บริหารของ
องค์กรได้ก าหนดแผนงานต่างๆ ขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการ  ขั้นตอน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายนอกที่ผู้บริหารองค์กรเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ 
หลายองค์กรได้ให้ความส าคัญกับการวางแผนอย่างมาก โดยเฉพาะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การให้
ความส าคัญกับการวางแผนมากเช่นนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะจะน าไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ จะท าให้องค์กรมีแผนส าหรับรองรับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนเชิงรุก  หรือแผนเชิงรับ  
ซึ่งองค์กรเองก็ได้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ   
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ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ตระหนักถึงการขับเคลื่อนนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ  
ตลอดจนภารกิจในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เล่มนี้ขึ้น  เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม  และที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณคณะผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  เจ้าหน้าที่  
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ พร้อมกันนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  ยินดีน้อมรับค าแนะน าในการปรับปรุง พัฒนาแนวทางการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
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ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ และท่ีแก้ไข
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มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา

การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสานส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. พื้นที่และอาณาเขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา 

ใน 3 อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  อ าเภอชนแดน  และอ าเภอวังโป่ง  มีพ้ืนที่ 3,961 ตารางกิโลเมตร    
มีประชากร  275,672 คน มีหมู่บ้าน 371 หมู่บ้าน มีต าบล 31  ต าบล มีองค์การบริหารส่วนต าบล  28 แห่ง   
มีเทศบาลต าบล 9 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง  และมีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

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

อ าเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
 

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

เมือง 17 214 4 15 2,281 
ชนแดน 9 96 4 8 1,137 
วังโป่ง 5 61 2 5 543 

รวม 31 371 10 28 3,961 
 
 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 3 
 

กพท. ก.ต.ป.น. อ.ก.ค.ศ. 

กลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส่วนช่วยอ านวยการ 

โรงเรียน 

โรงเรียน 

กลุ่มอ านวยการ 

โรงเรียน โรงเรียน 

 
3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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4. ข้อมูลพื้นฐาน 
4.1. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลโรงเรียน  ( ณ 10 มิถุนายน 2557) 

รายการ/อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตามประเภทการจัดการเรียนการสอน     

ปฐมวัย - ป.6 51 37 12 100 
ป.1     - ป.6  4 1 1 6 
ปฐมวัย - ม.3 23 12 8 43 
ป.1     - ม.3 2 - - 2 

รวม 80 50 21 151 
โรงเรียนตามจ านวนนักเรียน     

นักเรียน 1-120 คน 47 35 12 94 
นักเรียน 121-200 คน 17 7 6 30 
นักเรียน 201-300 คน 10 4 1 15 
นักเรียน 301-499 คน 4 3 1 8 
นักเรียน 500-1,499 คน 1 1 1 3 
นักเรียน 1,500-2,499  คน 1 - - 1 
นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป - - - - 

รวม 80 50 21 151 
โรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ     

โรงเรียนดีศรีต าบล 15 8 4 27 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 2 - - 2 
โรงเรียนในฝัน 1 1 1 3 

รวม 18 9 5 32 
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน     

จ านวนต่ ากว่า 40 10 6 2 18 
จ านวน  41-60 13 11 4 28 
จ านวน  61-80 10 9 4 23 
จ านวน  81-100 8 5 2 15 
จ านวน 101-120 6 4 - 10 

รวม 47 35 12 94 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557) 

จ านวนนักเรียน เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ปฐมวัย 2,069 1,228 517 3,814 
ประถม 8,548 3,877 1,778 14,203 
มัธยมศึกษา 1,805 890 571 3,266 

รวม 12,422 5,995 2,866 21,283 
 
ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 1 
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 5 
ศึกษานิเทศก์ 18 
บุคลากรทางการศึกษา 51 
ลูกจ้างประจ า 9 
ลูกจ้างชั่วคราว 8 
พนักงานราชการ 1 

รวม 93 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/อัตราจ้าง/ลูกจ้าง  ระดับสถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ผู้บริหารสถานศึกษา 87 43 11 141 
ข้าราชการครู 858 348 181 1,387 
พนักงานราชการ 12 8 4 24 
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 7 16 9 32 
ครูวิทย์/คณิต 18 3 1 22 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  28 14 3 45 
ธุรการโรงเรียน (คืนครูให้นักเรียน) 33 20 9 62 
ลูกจ้างประจ า 52 31 11 94 
ลูกจ้างชั่วคราว (ภารโรง) 34 20 11 65 

รวม 1,129 503 240 1,872 
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4.2. ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557) 
 

ตารางท่ี  6  แสดงข้อมูลโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอน และนักเรียน 

รายการ 
จ านวน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนเอกชน 7 4 - 11 
ผู้บริหารและครูผู้สอน     

ผู้บริหารสถานศึกษา 7 4 - 11 
ครูผู้สอน 285 86 - 371 

รวม 371 158 - 400 
นักเรียนตามระดับชั้น     

ระดับปฐมวัย 1,653 916 - 2,569 
ระดับประถมศึกษา 2,902 2,035 - 4,937 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 736 964 - 1,700 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 520 515  1,035 

รวม 5,811 4,430 - 10,241 
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5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

นายธวัช  กงเติม 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ์ เขต 1 

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 

นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ 

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 

นางสุริชา  ชาติสุทธ ิ

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 

นายไท  พานนนท์ นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 

นายสุนัด  บุญสวน 
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6. ผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
6.1. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการตามภารกิจตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน กิจกรรมโครงการต่าง  ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ  
2557  มีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น จากผลการด าเนินงานการบริหารจัดการและปัญหาคุณภาพในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 90 ของเด็กพิการผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษา

เฉพาะบุคคล 
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการ จ านวน  102  โรงเรียน  นกัเรียนพิการ   
ปีการศึกษา 2556  จ านวน 1,250  คน  ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100   
โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ 1 เรียนในชั้นเรียนปกติตามเวลา เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี 
ความบกพร่องหรือผิดปกติน้อยมากสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนกับเด็กปกติและปฏิบัติได้เหมือนเด็กปกติทุกประการ
และรูปแบบที่ 2  เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา เรียนร่วมในชั้นเรียนปกติมีบริการให้ค าแนะน าปรึกษา   เรียน
ร่วมในชั้นเรียนปกติและมีบริการสอนเสริม   และร้อยละ 91.44  ของโรงเรียนได้จัดแผนพัฒนาสมรรถภาพตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาเรียนร่วม และพัฒนาคุณภาพส าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ ร่วมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกแก่เด็กพิการเรียนร่วมส าหรับโรงเรียนที่
เสนอของบประมาณสนับสนุน จ านวน 2,000 บาท ต่อคน นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนร่วม 19 โรงเรียนแกน
น าจัดการเรียนร่วม โดยคณะศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ นิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนร่วมโดยศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน (Area Based) โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 11 
โรงเรียน โรงเรียนต้นแบบการเรียนร่วม 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษาเรียนร่วม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของประชากรวัยเรียน อายุ 4-5 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ประชากรวัยเรียน อายุ 4-5 ปี ในเขตบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน  8,935  คน  ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนรับนักเรียน
ในสังกัด ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ประกาศนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประสานความร่วมมือ เตรียมการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนจัด
กิจกรรม Open House  วิเคราะห์ข้อมูลประชากรอายุ 4 – 5 ปี จาก ทร.14 ของโรงเรียนในสังกัดที่จะเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 2556  จัดท าฐานขอ้มูลประชากรอายุ 3-5 ปีที่เกิด พ.ศ. 2551 - 2553   



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 9 
 

  วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลจัดท าข้อมูลประชากร อายุ 4-5 ปี แยกเป็นรายโรงเรียน แจ้งโรงเรียน
ส ารวจและตรวจสอบข้อมูลการเข้าเรียนชั้นอนุบาลในปีการศึกษา 2557    

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของประชากรวัยเรียน อายุย่าง 7 ปี ในเขตบริการได้เข้าเรียนชั้น ป.1 

ประชากรวัยเรียนที่เกิด พ.ศ. 2550 หรืออายุย่าง 7 ปี ในเขตบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  จ านวน  3,496  คน  ได้เข้าเรียนชั้น ป.1  ครบทุกคน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดท าแผนรับนักเรียนในสังกัด ก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือ เตรียมการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนจัดกิจกรรม Open 
House ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน และรายงานผล การรับนักเรียน 
ผ่านระบบโปรแกรมการรับนักเรียน ของ สพฐ.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประชากรจาก ทร.14 อายุย่าง 7 ปี ของ
โรงเรียนในสังกัดที่จะเข้าเรียน     ปีการศึกษา 2556  จัดท าฐานข้อมูลประชากรอายุย่าง 7 ปี ที่เกิด พ.ศ. 2550  
วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลจัดท าข้อมูลประชากร แยกเป็นรายโรงเรียนแจ้งให้โรงเรียนส ารวจและตรวจสอบข้อมูล 
การเข้าเรียนชั้น ป.1  

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556  จ านวน  2,406  คน  ได้เข้าเรียนต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า  ร้อยละ 100 โดยเข้าเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดอ่ืน  ซึ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ได้ศึกษา วิเคราะห์ จัดท า
แผนรับนักเรียนในสังกัด ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. 
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศ
ฯ จัดสรรโอกาสให้เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6 ให้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานความร่วมมือ เตรียมการ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน จัดกิจกรรม Open 
House กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน และ
รายงานผลการรับนักเรียนผ่านระบบโปรแกรมการรับนักเรียน ของ สพฐ. ปีการศึกษา 2556 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556  จ านวน  933  คน  ได้เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 หรือ

เทียบเท่า  จ านวน  891 คน คิดเป็นร้อยละ 95.50  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 
1 ได้ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าเรียนต่อของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โดยการพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถเติมเต็มประสบการณ์การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เน้นการแนะแนวด้านการเรียนต่อสายอาชีพ ซึ่งได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว น า
คณะครูแนะแนวศึกษาดูงานโรงเรียนที่ได้รับรางวัลนักแนะแนวดีเก่ง ดี มีคุณภาพ ระดับภูมิภาค รางวัลดีเด่นประเภท
ประถมศึกษา จัดตั้งศูนย์แนะแนวประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 เพ่ือเป็นศูนย์
เครือข่ายผู้น าทางวิชาการและกิจกรรมแนะแนวให้โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และร่วมมือ
กับสถาบันอาชีวศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 



หน้า 10    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1         

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : อัตราออกกลางคัน ในระดับประถมศึกษา ไม่เกินร้อยละ 0.05 
ในปีการศึกษา  2556  นักเรียนที่ออกกลางคันในระดับประถมศึกษา  จ านวน 9  คน   คิดเป็นร้อยละ 

0.06  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ก าหนดไว้  แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 ซึ่งอัตราการออกกลางคันเท่ากับ 0.07  อัตราการออกกลางคันลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 0.01 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์  ข้อมูล
นักเรียนออกกลางคันของปีที่ผ่านมา  วางแผน จัดท าโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออก
กลางคันเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น แต่งตั้งคณะท างานติดตามเด็กที่
มีแนวโน้มออกกลางคันให้เข้าเรียน มอบหมายภารกิจร่วมกับโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก 100%  
ออกติดตามเยี่ยมบ้านเด็กกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน แนะแนวการศึกษากิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส สร้างเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประสานความร่วมมือโรงเรียน ชุมชน/อาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้านตรวจสอบติดตามและ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันหรือนักเรียนที่ออกกลางคันได้กลับมาเข้าเรียนและเรียนต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : อัตราออกกลางคัน ในระดับมัธยมศึกษา ไม่เกินร้อยละ 0.05 
ในปีการศึกษา  2556  นักเรียนที่ออกกลางคันในระดับมัธยมศึกษา   จ านวน 57  คน   คิดเป็นร้อยละ 

1.66  ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ก าหนดไว้  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2555 ซึ่งอัตราการออกกลางคันเท่ากับ 1.08  อัตราการออกกลางคันเพ่ิมขึ้นคิดเป็น 
ร้อยละ 0.58   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 20 ของนักเรียนอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ลดลง 
ร้อยละ 20 ของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนลดลง 

ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเสริมการาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ไม่มีนักเรียนที่มีอายุต่ าว่า 15 ปี ตั้งครรภ์   
ไม่มีนักเรียนถูกด าเนินคดีโดยโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การส่งเสริมให้มีความรู้ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนสามารถป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการลดการใช้ความ
รุนแรง การใช้สารเสพติด การท้องในวัยเรียน และการติดเกม พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์วิจัยเรื่อง ความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ที่เสี่ยงต่อการออกกลางคัน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  จัดท าเว็บไซต์
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเสริมการาจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ทุกโรงเรียนในสังกัดมีระดับคุณภาพ ดีเด่น และระดับคุณภาพ
ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ  :   ร้อยละ  20 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ไม่มีนักเรียนที่ติดสารเสพติด ซึ่งได้ด าเนินการ

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด สร้าง
อุดมการณ์ต้ายภัยยาเสพติด สร้างทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด โดยแจ้งแนวทางการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข แนวทางการด าเนินงาน 5 มาตรการ  จัดกิจกรรมประกวดโรงเรียน
ดีเด่นด้านการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
จังหวัด  และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 
  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม 

โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  จ านวน 143  โรงเรียน นักเรียนระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2556  จ านวน 2126  คน  ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับประถมคิดเป็นร้อยละ 100 
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการพัฒนาครูปฐมวัยด้านพัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์  การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริทมการคิดเชิงเหตุผล สนับสนุนความเข้มแข็งของ
โรงเรียนอนุบาลประจ าเขต พัฒนาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

จากผลการประเมินคุณ ภาพนั ก เรียนระดั บการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน  ระดับชาติ  ส าห รับ ระดั บ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  2,440  คน  พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมค่าเฉลี่ยลดลงจากปีการศึกษา 
2555 เฉลี่ยร้อยละ 0.54  โดยสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นขึ้นจากปีการศึกษา 2555 คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.71 สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา เพ่ิมข้ึน 6.93  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.52  สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.72 ตามล าดับ 

ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน  970 คน พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2555 เฉลี่ยร้อยละ 2.96  โดยสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นขึ้นจากปีการศึกษา 2555 คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.96  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
17.06  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพ้ืนฐานฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.25  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.73 ตามล าดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น  การพัฒนาด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สามารถสังเคราะห์ความรู้และฝึกทักษะในรูปแบบตัวอย่างโครงการ สนับสนุนเอกสาร สื่อ/
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 
TCOQ  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  การ
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อบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการใช้สีชอล์ก สีฝุ่น กับครูและนักเรียนที่สนใจ  การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษาในจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านได้ทุกคน 
นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถอ่านบัญชีค าพ้ืนฐานได้ 

จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้  (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
จ านวน 2,231  คน  พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ดี และดีเยี่ยม ร้อยละ 85.79 ซ่ึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ส่งเสริม สนับสนุนโดยการคัดกรองความสามารถ 
ในการแบะการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1-6  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่าน Read Thailand อ่านเถิดเด็กไทย  
อ่านถวายเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน  การพัฒนาครูผู้สอนด้านการพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ตาม 
แนวประเมิน (PISA ) การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย การนิเทศก ากับ ติดตามการพัฒนาการอ่านออก  
เขียนได้ 100% 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จากผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จ านวน  970  คน  พบว่า รอ้ยละ 100  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
มีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ดีมากและดีเยี่ยม ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน เช่น พัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน จัดให้มีการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้มาตรฐานโดยใช้แนวคิด
ห้องสมุด 3 ดี และมาตรฐานห้องสมุดและตัวบ่งชี้เพ่ือการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยการประกวด Good Practice นวัตกรรมกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนรักการอ่าน รณรงค์ให้นักเรียนอ่านหนังสือนอกแบบเรียนอย่างน้อย 60 นาที  จัดกิจกรรม
ประกวดพาทีสร้างสรรค์ แข่งขันโตวาทีภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้เรื่องอาเซียน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 2 ของนักเรียนทั้งหมดได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมดได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น การจัดให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63  
ปีการศึกษา 2556 สนับสนุนการเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2557 คณิต วิทย์และจัดส่ง
นักเรียนเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สพฐ.และ สสวท.  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาให้ได้
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มาตรฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสังเคราะห์ความรู้ และฝึกทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 จัดท าตัวอย่างโครงงานและเอกสารความรู้ในลักษณะไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมชุดฝึกผ่านระบบ
นิเทศทางไกล และนิเทศ ติดตาม การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สร้างคู่มือและแบบทดสอบการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้โรงเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิค TCoQ ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนคณิตศาสตร์ (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3  
จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ เทคนิค สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน เผยแพร่เทคนิค การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ NT จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค สื่อ/นวัตกรรม การเรียนการสอน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด้านค านวณ ของครูคณิตศาสตร์ ศึกษาดูงานกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open 
Class) ระดับชาติ และจัดท าคู่มือพร้อม CD การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ 
ด้านค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : โรงเรียนร้อยละ 10  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนในระดับดี
ขึ้นไป 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ได้จัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการรายงานจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1-2   
ปี การศึกษา 2556 โดยให้ครูธุรการที่รับผิดชอบโรงเรียนวิเคราะห์ ข้อมูลผลการรายงานผลจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และประชุมชี้แจงรายละเอียดการรายงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแก่ครูวิชาการของโรงเรียน   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100 ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 2,464  คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน  1,087  คน  ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษาเพ่ือใช้ในการเรียน  
ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการเรียนรู้  โดยได้เตรียมความพร้อมด้านการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาและพัฒนาด้านโปรแกรมและการใช้งาน พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือบริหารจัดการ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีจิตส านึกและค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 151 โรงเรียน  

นักเรียนทั้งหมด จ านวน 17,536  คน  ได้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนให้ส่งเสริมสนับสนุนให้กับนักเรียน 
เช่น กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมท าบุญวันส าคัญทางศาสนา  และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเช่น จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  จัดงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตน 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคี รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน 



หน้า 14    แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1         

 

ได้แสดงความสามารถ  คัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และนักเรียน
ดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม และส่งเข้าคัดเลือกระดับกลุ่มภาคสงค์ 4  

 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของครูได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้พัฒนาครูด้านการจัดการเรียน 

การสอนตามหลักสูตร ครบทุกโรงเรียน จ านวน 151  โรงเรียน เช่นการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน 
การสอนภาษาไทย  พัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  พัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรและคู่มือ
ปฐมวัย  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม โดยการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
จังหวัด เพื่อน าประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในแต่ละกลุ่ม โดยการให้ประชุมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ และน ามาเป็นแบบอย่างในกลุ่มหรือ
ภาพรวมขององค์กร พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการวิจัยอย่างง่ายในงานที่ปฏิบัติ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของครูที่ผ่านกระบวนการคิด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้พัฒนาครูระดับชั้น ป.1-6   

จ านวน 151  โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จ านวน  45  โรงเรียน  ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปในห้องเรียนอย่างเป็นธรรม  เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้     
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ  80  ของครูที่ได้รับการพัฒนาการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้พัฒนาครูแกนน า จ านวน 5 คน 

ให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ในระดับชั้นเรียน สร้างคู่มือ การวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียน สร้างเครือข่ายให้กับครูวัดผลในสถานศึกษา จ านวน 151  โรงเรียน  โดยการประชุม 
มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน และก าหนดให้ครู และครูเครือข่าย ด าเนินการ
พัฒนาและสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามรายวิชา น าไปใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล
รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2557 

 



    แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 15 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษา สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เตรียมความพร้อมด้านภาษาของ
ประเทศอาเซียน เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียน จ านวน 151  คน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้
นวัตกรรมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  จัดจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล (CEFR) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด  จ านวน  100  คน สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัด และประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  จ านวน  100  คน จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารส าหรับ
บุคลากรเขตพ้ืนที่และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 151 โรงเรียน บุคลากรภายในเขตพ้ืนที่  จ านวน  55  คน ให้มี
ความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมมากข้ึน รวมทั้งมีความ   ในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละของครูผู้สอนในชั้นที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tabet) 

ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาบุคลากร ในสถานศึกษา

จ านวน 326 คน  โดยการประชุมสัมมนาด้านการใช้ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาบุคลากร และครูให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้สามารถใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ (E-
office) ใช้อินเตอร์เน็ต ในระดับที่สามารถโต้ตอบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การสืบค้นข้อมูลหรือการดาวน์
โหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมส าหรับงานส านักงาน การใช้ระบบสื่อสาร facebook Line  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless Office) การอบรมการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ประธานกลุ่มโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่ม และรอง ผอ.สพป. 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปี 2557 โดยเสริมสร้างให้บุคลากรของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เรื่อง การวิจัยและการพัฒนาองค์กร  
เพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรในการปฏิบัติงานในองค์การให้เหมาะสมทันเหตุการณ์  
พัฒนาครูผู้ช่วยที่ยังไม่ได้รับการปฐมนิเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้มีวินัย  
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูมืออาชีพ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู  

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100  ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณตามาตรฐานวิชาชีพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 1,646  คน มีข้าราชการครูที่มี 

ข้อร้องเรียน จ านวน 6 ราย   คิดเป็นร้อยละ 0.36  โดยข้าราชการครูและบุคลากร จ านวน 1,640  คน  
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก มีแผนพัฒนาเป็น

รายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ไม่ผ่านการรับรอง

คุณภาพภายนอกรอบสาม จ านวน 37 โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา โดยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา และประชุมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบ

องค์ประกอบตามกฏกระทรวง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดพัฒนาศักยภาพด้านการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริม
ให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยมีโรงเรียนที่มีผ่านการการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 จ านวน  151  โรงเรียน  ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยม 84 โรงเรียน  ระดับคุณภาพดี
มาก  61  โรงเรียน  ระดับคุณภาพดี จ านวน 6  โรงเรียน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รับการนิเทศติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลตามโครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 100%  โครงการติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 
การคิดวิเคราะห์และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการตรวจสอบภายใน โครงการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นต้น 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ทุกองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 
องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  โดยคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีส่วนร่วมในการจัดวิเคราะห์
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2556  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นต้น 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : สพป.มีผลการประเมินตนเองในระดับดีขึ้นไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีผลการประเมินการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  คะแนนเฉลี่ย 88.60 
 
  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  : ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  โดยได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
5 และจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่มืออาชีพส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมประกวด
แข่งขันพาทีสร้างสรรค์และแข่งขันโตวาทีภาษาอังกฤษภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา   
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6.2. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน สภาพ 

หมายเหตุ 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

กลยุทธ์ที่ 1  
สร้างโอกาส
ทางการศึกษา
ให้ทั่วถึง 

1. ร้อยละ 90 ของเด็กพิการผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีเด็กพิการผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

- จ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการ 102 ร.ร.  
- นักเรียนนักพิการทั้งหมด 1,250 คนนักเรียนที่

จัดท าแผน IEP 1,234 คน  คิดเป็นร้อยละ 
91.44 

- นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 1,250 คน  คิดเป็นร้อยละ 
100 

 
จุดอ่อน 

นักเรียนที่ไม่จัดท า
แผน IEP  
จ านวน 16 คน   
นายนิรภัย  แดงโชต ิ

 3. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน อายุ 4-5 ปี ที่ได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนชั้น ป.1 

 
4. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนอายุย่าง 7 ปีในเขต

บริการ เข้าเรียนชั้น ป.1 
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าเรียนต่อ 

ชั้น ม.1 
6. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น  

ม.4/เทียบเท่า 

- ประชากรวัยเรียนอายุ 4-5 ปี จ านวน 8,935 คน 
มีการเตรียมความพร้อม 8,935 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

- จ านวน 3,303 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
- จ านวน 2,406 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- จ านวนนักเรียนทั้งหมด 970 คน  เรียนจบ 933 

คน  ไม่จบ 37 เรียนต่อ 891 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.50   

 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน 

 
 
 
 
 
 
ส ารวจเด็กไม่เรียน
ต่อ/เตรียมอาชีพ
พ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนที่ไม่เรียน
ต่อ/กลุ่มสาระการ
งานพ้ืนฐานอาชีพ 
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สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน สภาพ 

หมายเหตุ 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 7. อัตราการออกกลางคัน ในระดับประถมศึกษา ไม่เกิน 
ร้อยละ 0.05 

8. อัตราการออกกลางคัน ในระดับมัธยมศึกษา ไม่เกินร้อย
ละ 0.05 

ประถมศึกษา นักเรียนออกกลางคัน 9 คน  0.06  
ลดลงจากปี 55 
มัธยมศึกษา นักเรียนออกกลางคัน 57 คน 1.66  
เพ่ิมข้ึนจากปี 55 

จุดอ่อน 
 
 

จุดอ่อน 

 

 9. ร้อยละ 20 ของนักเรียนอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์
ลดลง 

ไม่มี จุดแข็ง ป้องกัน 

 10. ร้อยละ 20 ของคดีเด็กและเยาวชน  ที่ถูกด าเนินคดี
โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนลดลง 

ไม่มี จุดแข็ง ป้องกัน 

 11. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูที่ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จ านวน (ทุกคน : ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนฯ ของสถานศึกษา) 

จุดแข็ง ดูแลเด็กออกกลางคัน
ให้กลับเข้ามาเรียน 
ดูแลให้เด็กเรียนจบ
ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
(เชื่อมโยงกับ ศน.) 

 12. ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสาร เสพ
ติดลดลง 

ไม่มี 
มีกิจกรรมสนับสนุน เช่น ร.ร.สีขาว จนท.ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ห้องเรียนสีขาว  โต๊ะข่าว
ระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับจังหวัดให้
ความส าคัญ   
 
 
 

จุดแข็ง  
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สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน สภาพ 

หมายเหตุ 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

13. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อม 

นักเรียนปฐมวัยทั้งหมด 2,126  คน ได้รับการ
เตรียมความพร้อม 2,126 คิดเป็นร้อยละ 100 

จุดแข็ง สพฐ.ให้งบประมาณ, 
บ้านวิทยาศาสตร์
น้อย, เพ่ือปูพ้ืนฐาน
ให้เท่าเทียมกัน,  

14. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้น ป.6 
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 8.71 สุขศึกษา 6.93 
วิทยาศาสตร์ 1.72  สังคม 2.52 
 

จุดอ่อน ผลการวิเคราะห์ราย
มาตรฐาน รายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ราย
โรงเรียน, จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 

15. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้น ม.3 
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

ภาพรวมเพ่ิมขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
6.73 สุขศึกษา 24.96  ศิลปะ 17.06 การงานฯ 
10.25 
 

จุดอ่อน  

  

 16. นักเรียนชั้น ป.๓ ทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้   
17. นักเรียนชั้น ป.๖ อ่านได้ ทุกคน 
18. นักเรียนทุกชั้นสามารถอ่านบัญชีค าพ้ืนฐานได้ 

- ป.3 ที่เข้ารับการประเมินสิ้นปีการศึกษา 2556 
จ านวน  2,171 คน  อ่านได้ พอใช้ ดี ดีมาก  
ร้อยละ 92.87 

- ป.3 ความสามารถด้านภาษา NT 85.79  
- ป.3 ที่เข้ารับการประเมินสิ้นปีการศึกษา 2556  

จ านวน  2,131 คน   
- ป.6  อ่านได้ร้อยละ  91.69 

จุดอ่อน จ านวนเด็กที่หายไป
จากการอ่านและการ
เขียนที่ไม่เท่ากัน ไม่
สามารถชี้แจง
รายละเอียดได้ และ
ไม่ได้ทดสอบในกรณี
เด็กไม่ได้เข้าสอบ 
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สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน สภาพ 

หมายเหตุ 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 19. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

นักเรียนชั้น ม.3 ทั้งหมด 970 คน  สามารถ
แสวงหาความรู้ได้ จากผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ร้อยละ  100 

จุดแข็ง ประกวดห้องสมุด 
รณรงค์ จัดท า
โครงงาน 
การเขียน
วัตถุประสงค์ของ
โครงการให้
ครอบคลุมตัวชี้วัด 
ให้ระบุเชิงคุณภาพ 
สอดคล้อง ตชว. มี
การบูรณาการร่วมกัน 

 20. ร้อยละ 2  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมด  ได้รับ
การพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ 

21. ร้อยละ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด  ได้รับ
การพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
หรือคณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

สพป.ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาคตามที่ สพฐ.
สั่งการ 
 

จุดอ่อน  
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สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน สภาพ 

หมายเหตุ 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

 22. โรงเรียนร้อยละ 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป 

- มิติที่ 2 ผ่านร้อยละ 80  จ านวน 82 โรงเรียน  
ไม่ผ่าน 69 โรงเรียน 

- มิติที่ 3 ผ่านร้อยละ   จ านวน 28 โรงเรียน  
ไม่ผ่าน 123 โรงเรียน 

จุดอ่อน - การประมวลผล
ของระบบไม่
ชัดเจน 

- ผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่ได้ให้
ความส าคัญ และ
มอบหมายให้
ธุรการโรงเรียน
กรอกข้อมูล 

 23. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนในระดับชั้น ป.๑ ที่ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพ่ือการศึกษา 

24. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนในระดับชั้น ม.๑ ที่ได้รับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพ่ือการศึกษา 

นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2556  ได้รับ    
เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 2,464 
นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556  ได้รับ    
เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 1,087  ร้อยละ 100  

จุดอ่อน  

 25. ร้อยละ 95 ของนักเรียนที่มีจิตส านึกและค่านิยม 
ซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องชอบธรรม 

ประเมินจากระบบประกันคุณภาพภายในระดับดี
มาก ดีเยี่ยม ร้อยละ 100 

จุดแข็ง ในปี งปม.ถัดไปควรมี
ระดับคุณภาพดีมาก/
ดีเยี่ยมเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนา
สมรรถนะครู
และบุคลากร

26. ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการพัฒนา  มีคุณภาพ 
ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  

 จุดอ่อน ไม่สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้  เนื่องจากมี
การอบรมหลายกลุ่ม 
ควรให้กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
จัดท าแผนพัฒนาครู

27. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100   

28. ร้อยละ 100 ของครูที่ผ่านการพัฒนากระบวนการคิด   
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สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน สภาพ 

หมายเหตุ 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ทางการศึกษา  29. ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับการพัฒนาการวัดประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

  และบุคลากร  พร้อม
ทั้งด าเนินการติดตาม
ผลการอบรม/พัฒนา
ทุกกรณี  30. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

การเตรียมความพร้อมด้านภาษา สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนาธรรมของประเทศอาเซียน เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

  

 31. ร้อยละของครูผู้สอนในชั้นที่ได้รับการจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 

  

 32. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

  

 33. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ศน. 18 คน บุคลากร  78 คน  

 34. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปี 2557 
ผลการด าเนินงาน สภาพ 

หมายเหตุ 
กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษาตาม
หลักธรรมา 
ภิบาล 

35. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอก มีแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทราบผลแล้ว 143 ร.ร.  
- ระดับปฐมวัย ไม่รับรอง 2 ร.ร. /1.54   
- ระดับข้ันพ้ืนฐาน ไม่รับรอง 27 ร.ร. /81.12 
แผนพัฒนาเป็นรายโรง 27 รง 

จุดอ่อน   

36. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ 

จ านวน 151  ร.ร. 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

จุดแข็ง  

37. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 100 จุดแข็ง  

38. ทุกองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง 

ทุกองค์คณะบุคคล จุดแข็ง  

39. สพป.มีผลการประเมินตนเองในระดับดีขึ้นไป ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  88.6 จุดแข็ง  

กลยุทธ์ที ่5 
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
ผู้เรียนมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 

40. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ได้จัดท าคู่มือให้
สถานศึกษา  ยังไม่ได้จัดเก็บข้อมูล 

จุดอ่อน  
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6.3. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร และควรใช้ฐานข้อมูล

เดียวกันในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
2. สพป.ควรกระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการ KM มาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนา

ระบบงาน  และพัฒนาองค์กรร่วมกัน 
3. ก าหนดมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ต่อเนื่อง 

ยั่งยืน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการวางแผน แก้ไขปัญหา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่  ระดับกลุ่มโรงเรียน 
ระดับโรงเรียน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

1.  นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ "๕ นโยบายทั่วไป ๗ 

นโยบายเฉพาะ และ ๑๐ นโยบายเร่งด่วน" 
 

๕ นโยบายทั่วไป 
           ๑. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความต้องการของ
ทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเป็นไป
ตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความม่ันคงยั่งยืนในระบบการศึกษา ของไทย 
          ๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์
ความรู้ได้โดย สะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น
การยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
          ๓. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝัง
คุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ 
ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการ
ประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ 
รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
          ๔. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการ
สร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในเรื่องคุณธรรม
และ จริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมี
ฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยใน ปัจจุบัน 
          ๕. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติ
ของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็น ไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ความส าคัญ
กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม 
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๗ นโยบายเฉพาะ    (ด าเนินการให้เห็นผลใน ๑ ปี) 
            ๑. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๑.๑ การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
            ๑.๒ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา สมัยใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพ้ืนที่อย่าง จริงจัง 
            ๑.๓ สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
            ๑.๔ มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษาโดย
การบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงใน พ้ืนที่ 
            ๑.๕ มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่ เสี่ยงภัย รวมทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและ
สถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 
            ๑.๖ สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะ องค์การ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าน และสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่อง 
          ๒. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการด ารงความต่อเนื่องภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๒.๑ โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
            ๒.๒ มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
            ๒.๓ สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให้ความเคารพใน
อุดมการณ์ความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม        
           ๓. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๓.๑ มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและ สามัญศึกษาให้เหมาะสม
กับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนา ประเทศ 
            ๓.๒ มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา รองรับทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 
            ๓.๓ มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา เพ่ือการ
น าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ 
            ๓.๔ มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อ ภาคการผลิต
สินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และอ่ืน ๆ 
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ในสาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดท าความตกลงร่วมระหว่าง ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน
การผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนาก าลังคน ทั้งระบบ 
            ๓.๕ มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความ รู้เพ่ือใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันในการศึกษาทั้งในระบบและนอก ระบบ
อย่างเป็นรูปธรรม 
          ๔. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๔.๑ มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับอัตรา ก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มี 
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
            ๔.๒ ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
            ๔.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
            ๔.๔ สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้อย่าง
เป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 
            ๔.๕ มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
พัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
อย่างเป็นระบบ 
          ๕. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๕.๑ น้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก ในการด าเนิน
แผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
            ๕.๒ การด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จะต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุ้มค่า ความจ าเป็นในการ
ลดอุปสรรคและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความเท่าเทียมและครอบคลุมพ้ืนที่ 
            ๕.๓ มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการ สอนอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยขยายโรงเรียนน าร่องในการจัดท าห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 
            ๕.๔ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารทรัพยากร ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๖. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๖.๑ สามารถถ่ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับด้านการศึกษา
ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้อย่างชัดเจนและติดตามความก้าว 
หน้าในการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
            ๖.๒ สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้า ใจในสาระส าคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน 
            ๖.๓ หนว่ยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติ ราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
            ๖.๔ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การได้ข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันต่อเหตุการณ์ 
          ๖.๕ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นราย
ไตรมาสได้อย่าง ต่อเนื่อง และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่าง ทัน
ต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
การก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
           ๗.การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๗.๑ มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ และเป็นไปตาม
เป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ และสามารถด าเนินการจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติในห้วงระยะเวลา
ต่อไป 
            ๗.๒ มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินการต่อเนื่องของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยง กันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ 
ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
            ๗.๓ สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส 
รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ 
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          ๑๐ นโยบายเร่งด่วน     (ด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน) 
           ๑. เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
          โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
และฟ้ืนฟู ให้สามารถท าการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
          ๒. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๒.๑ มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมี
การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
            ๒.๒ ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน
ทั่วไป/จ านวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาใน ช่วง ๓ เดือนลดลงอย่างชัดเจน 
          ๓. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา  
พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๓.๑ มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
            ๓.๒ มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพ อาชีวศึกษา โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
          ๔. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๔.๑ มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถอย่าง
รอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ การเรียนรู้ประสบการณ์จากการท า
กิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการท างาน การศึกษาเพ่ืออาชีพ 
            ๔.๒ น าร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐานและกลไกการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะ ยาว 
          ๕. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน 
พิการ และด้อยโอกาส 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๕.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
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            ๕.๒ สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
          ๖. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดท าข้อตกลง
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุน และการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๖.๑ มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
            ๖.๒ มีการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพ่ิมมากข้ึน 
          ๗. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่ม โอกาสให้มีบุคลากร 
ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๗.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอน ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
            ๗.๒ สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการ เพ่ิมโอกาสให้มี
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิม มากขึ้น 
          ๘. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็นไป
ในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อ
หลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน 
การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๘.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
            ๘.๒ มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
          ๙. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๙.๑ มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
            ๙.๒ มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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           ๑๐. เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            ๑๐.๑ มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน 
            ๑๐.๒ มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
            ๑๐.๓ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
            ๑๐.๔ มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบทาง
ลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
            ๑๐.๕ สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
 
การขับเคลื่อนและก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย 
          ๑. นโยบายทั่วไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานทั้งปวงของทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดของ ศธ. 
          ๒. สป. ด าเนินการทบทวนตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๘ รองรับการด าเนินงานและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตินโยบายของคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการประจ าปี (นโยบายเฉพาะและนโยบายเร่งด่วน) ออกแบบกระบวนการ 
กลไก และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมทั้งสื่อสารถ่ายทอดให้หน่วยปฏิบัติได้รับทราบทิศทาง
และเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
          ๓. หน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนและด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
          ๔. สป. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานสรุปน าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
กรุณาทราบผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
            ๔.๑ จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเฉพาะ ในเดือนสุดท้ายทุกไตรมาสของปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค.๕๗ และ มี.ค. มิ.ย. ก.ย.๕๘) 
            ๔.๒ จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ทุกเดือนตลอด ๓ เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ก่อนวันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ต.ค. พ.ย. และ ธ.ค.๕๗) 
            ๔.๓ การจัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติ ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการสั่ง
การให้ทราบเพ่ือให้การด าเนินการเกิดความ เหมาะสมต่อไป 
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2. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา  

 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามี พัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืน ฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
5. สพฐ.บูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  ให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
 
จุดเน้นการด าเนินงาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
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3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 

วิสัยทัศน์ 
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

“จังหวัด เพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีใช้ศักยภาพทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็น จุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 
เป้าประสงค์รวม 

1.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการดารงชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. พัฒนาแหล่งน้า/โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นจุด

ขายของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุก

ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน 

2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ และเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย 

3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพ่ือความม่ันคงทางพลังงานและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
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ส่วนที่ 3 

นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภายในปี ๒๕๖๐  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  สร้างโอกาสทางการศึกษา  
มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21   

By the year 2017, Phetchabun Primary Educational Service Area Office 1 provide  educational 
opportunities, enhance  quality and standards for the ASEAN community. Learners have needed 
skills  in the 21st  century. 

 
พันธกิจ (Mission)  

ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ พัฒนาครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  พัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วม สรา้งโอกาสทางการศึกษา  มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน   

Improve the quality of education standards at all levels.  Promote and  support  all school 
age population receiving educational opportunities of high quality according to educational 
standards of all level.  Develop  teachers, students, educational personnel’s  to be ready to enter  
the ASEAN Community. Promote researching, transfer knowledge, use technology to enhance their 
potential.  Develop  the  educational management  system  with  the principles of good 
governance . Focus on participation, providing educational opportunities  and  developing   
to the quality and standards. 

 
เป้าประสงค์ (Goal) 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (All school age population have 
opportunity to access  basic education)   

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (All 
learners have basic standard quality and be ready to ASEAN  Community) 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ (Teachers and 
educational personnnels work efficiently) 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (Strengthen  schools and service area office according to 
the principles of good governance and as the mechanism to move the basic educational quality 
and standard ) 
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กลยุทธ์ (Strategy) 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง (Provide educational opportunities thoroughly) 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Improve quality and  educational 

standards) 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Develop teachers and educational 

personnel’s  competencies) 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล (Develop the 

efficiency of educational administration according to the principles of good governance.) 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

(Improve  educational standards for the ASEAN community.  Students have needed skills in  
the 21st century.)  

 
ค่านิยม (Value) 

ยึดหลักธรรมาภิบาล สรรค์สร้างทีมงาน บริการเป็นเลิศ (Adhering to the principles of good 
governance, teamwork, excellent services) 

 
อัตลักษณ์  (Identity) 

“สรรค์สร้าง  เหนือชั้น  แบ่งปันน้ าใจ”  (Better Creation  Share of Good will) 
 

เอกลักษณ์  (Uniqueness) 
“ส านักงานมาตรฐาน  สายธารแห่งปัญญา” (Standard Office Stream of Wisdom) 
 

บัญญัติ  10  ประการโรงเรียนเหรียญเพชร   
ด้านผู้เรียน    

1. นักเรียนชั้น ป.3  และชั้น ป.6 ทุกคนอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ 
2. นักเรียนมีผลการทดสอบ NT, O-NET  สูงขึ้นร้อยละ 3  หรือมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4. นักเรียนได้เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
5. นักเรียนมีค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
6. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ด้านการบริหารจัดการ   
7. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
8. โรงเรียนผ่านการรับรองการประเมินของ สมศ. 
9. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับภาคข้ึนไป หรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 รางวัลขึ้นไป 
10. โรงเรียนมีความปลอดภัย 
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ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

นโยบาย รมต.ศึกษาธิการ จุดเน้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

5 นโยบายทั่วไป ภายใน 1 ปี 
1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา ส่วนกลาง 
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ข้อ 1 
3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา ข้อ 6 
4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา ส่วนกลาง 
5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ ข้อ 14  

*ประเมินทุก 3 เดือน 
7 นโยบายเฉพาะ ภายใน 1 ปี  

1. การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ และการ
ด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ข้อ 19 

3. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ข้อ 20 
4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่วนกลาง 
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย ข้อ 15 
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนกลาง 

7. การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา ส่วนกลาง 
10 นโยบายเร่งด่วน 3 เดือน 

1. เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเรียน 
สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว 

ข้อ 2 

2. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะ
ศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ส่วนกลาง 

3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูง
ใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้
บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

ข้อ 3 
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นโยบาย รมต.ศึกษาธิการ จุดเน้น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ ์รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 

ข้อ 7 

5. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของ
นักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และ
ด้อยโอกาส 

ส่วนกลาง 

6. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชน ในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
โดยเฉพาะการจัดท าข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้
การสนับสนุน และการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมากข้ึน 

ส่วนกลาง 

7. เร่งปรับระบบการบรรจุครู และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อ
การเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มี ความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้า
มาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่วนกลาง 

8. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการ
จัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปใน
แนวทางท่ีสร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิด
และคุกคามทางเพศ รวมทัง้ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม 
และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน 
การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ส่วนกลาง 

9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความ
ปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุก
สถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 4 

10. เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การศึกษาท้ังที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ 16 
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ความสอดคล้องกบัจุดเนน้ สพฐ. 3 ด้าน 

จุดเน้น 3 ด้าน จุดเน้น สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จุดเน้นด้านผู้เรียน   
1.1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ สู่มาตรฐานสากล  ข้อ 8 กลุ่มนิเทศฯ 
1.2. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง 

สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติด 
มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

ข้อ 9 กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
1.3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม 

และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ข้อ 5 กลุ่มนิเทศฯ 

 
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   

2.1. ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ ผ่าน
การปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  

ข้อ 10 กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

2.2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจ าเป็น ต้อง
ได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 

ข้อ 11 กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

2.3. ครูที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม  

ข้อ 12 กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

2.4. องค์กรและคณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดเตรียม
และจัดสรรครู  ตระหนัก และด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ครูบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ  
มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม  

ข้อ 13 กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ   
3.1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  เน้นการมีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
(Participation and Accountability)  

ข้อ 17 กลุ่มอ านวยการ 

3.2. โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ  ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้
ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นราย
โรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

ข้อ 18 กลุ่มนิเทศฯ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   หน้า 41 
 

 
กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง    
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 1. นักเรียนที่ผ่านการอบรมทุกคนสามารถ

ด าเนินการตามกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (YC) ได้ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

01 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 

02 โครงการการส่งเสริมสภา
นักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน  

03  โครงการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาและลดอัตราการออก
กลางคัน 

 

นโยบายทั่วไปข้อ 2 

2. เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้ง
ฟ้ืนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยเร็ว 

3. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัยได้รับการช่วยเหลือและ
เยียวยา 

 นโยบายเร่งด่วนข้อ 1 

3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และ
ก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อ
แม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ
เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ในสังกัด 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าเรียนต่อในสาย
อาชีพ 

04 โครงการแนะแนวส่งเสริมการ
เรียนต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

 
 
 
 
 

 

นโยบายเร่งด่วนข้อ 3 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

4. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความ
ปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะ
ของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุก
สถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

5. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
ความปลอดภัยในการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

 นโยบายเร่งด่วนข้อ 9 

5. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

6. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

• เด็กพิการ 
• เด็กด้อยโอกาส 
• เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
• เด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

 จุดเน้นด้านผู้เรียนข้อ 
1.3 

 7. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นด้านผู้เรียนข้อ 
1.3 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง   
6. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตรทางการศึกษา 
8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการพัฒนา

หลักสูตร 
05 โครงการประชุมคณะกรรมการ

ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

นโยบายทั่วไปข้อ 5 

7. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียน
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยม
หลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึก
ความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจใน
การเป็นคนไทย 

9. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีการทบทวน
หลักสูตรผู้เรียน มีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

10. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ 

11. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมหลักมีคุณธรรม จริยธรรมฯ 

06 โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพื่อขบเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่การ
คิด 

07 โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 
2558 

08 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
การพัฒนาการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหนา้ที่พลเมือง 

09 โครงการงานศิลปหัตถกรรรม
นักเรียน ปี 2558 

10 โครงการมหกรรมทางวิชาการ 
"ตามรอยพ่อ" เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุ 87 พรรษา 

11 โครงการการจัดงานวันวชิราวุธ 
12 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศกึษา 
13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝัง

ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

นโยบายเร่งด่วนข้อ 4 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

8. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 12. ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ด้านความสามารถทางภาษา 
ด้านค านวณดา้นการใช้เหตุผล  

14 โครงการส่งเสริมประสทิธิภาพ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 
2557 (กลุ่มโรงเรียน) 

15 โครงการการใช้ข้อทดสอบกลางปี
การศึกษา 2557 

16 โครงการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ระดับชัน้ 
ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2557 

17 โครงการแข่งขันวิทย์ คณิต 
นานาชาติ ประจ าปี 2558 

จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.1 

 13. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดบัชาติ O-NET  นักเรียนชั้น 
ป.6 ม.3 และ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวม
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ภาษาไทย  

จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 14. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดบัชาติ O-NET  นักเรียนชั้น 
ป.6 ม.3 และ ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวม
เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3คณิตศาสตร ์  

จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 15. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดบัชาติ O-NET  นักเรียนชั้น 
ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3  วิทยาศาสตร ์

จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 16. ค่าเฉลี่ยทดสอบระดบัชาติ O-NET  นักเรียนชั้น 
ป.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3  สังคมศึกษา 

จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 17. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
1) โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 5 
2) โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3-5 
3) โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิม่ขึ้นร้อยละ 

2-5 

18 โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

 18. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก าหนด  
1) โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80  
2) โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50 
3) โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 

 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 19. นักเรียนทุกคนที่ได้รบัการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะผูน้ านักเรียนอาเซียน 

 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 20. ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนที่ได้รบัการ
พัฒนาตามมาตรฐานสากล 

19 โครงการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 

จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 21. จ านวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายเพิ่มข้ึนครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 22. มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 23. มีข้อสรุป/แนวปฏบิัติในการปรบัหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 24. มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมนิผลการเรียนให้
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดบัห้องเรียนระดับชาติ และ
ระดับนานาชาต ิ

 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

 25. สมาชิกชุมนุมวัดและประเมินผลฯ (ครูและ
ศึกษานิเทศก์) ทุกคนมีความเข้มแข็งด้านการ
ประเมิน 

 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1.2 

9. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักสามัคคี  ปรองดอง  สมานฉันท์  
รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ภูมิใจ  ในความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพ
ติด  มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

26. ระดับความส าเร็จการด าเนนิกิจกรรมให้ผู้เรียน 
มีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุก 
สอดคล้องตามช่วงวัย (รอก าหนดเกณฑ์) 

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝัง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

จุดเน้นด้านผู้เรียน 1.2 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา    
10. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการ

ปฏิบัติจริงและได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
27. ร้อยละ 50 ของครูกลุ่มเป้าหมาย มีองค์

ความรู้ตามเนื้อหาที่ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
20 โครงการป้องกันและ

ปราบปรามการถูกด าเนินการทางวินัย 
21 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู 

โรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพที่เป็นเลิศ 

จุดเน้นด้านครู 2.2.1 

 28. ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ  
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย)  สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 

 จุดเน้นด้านครู 2.2.1 

 29. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี ID Plan  
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

22 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ลูกจ้างประจ า เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

23 โครงการประเมินผลโครงการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

24 โครงการศึกษาดูงานด้าน
บริหารจัดการ (สระบุรี เขต 1) 

25 โครงการการจัดงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมตาม
รอยวิถีไทย 

จุดเน้นด้านครู 2.2.1 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

11. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 

30. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากลุ่ม 10%  ล่างจ านวน 3,000 
โรงเรียนได้รับการพัฒนา 

26 โครงการนิเทศ ติดตามการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยง 

27 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 
2558 

จุดเน้นด้านครูข้อ 2.2.2 

 31. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21  ใน
ระดับดีข้ึนไป 
1) โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2) โรงเรียนในฝัน 
3) โรงเรียนดีประจ าต าบล    

 จุดเน้นด้านครูข้อ 2.2.3 

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมี
ผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรติ
อย่างเหมาะสม  

32. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

28 โครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี 

29 โครงการเชิดชูเกียรติยศครู 
ประจ าปี พ.ศ. 2558  

จุดเน้นด้านครูข้อ 2.2 

13. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเตรียมและการจัดสรรครู  ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มี
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

33. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

30 โครงการการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 

จุดเน้นด้านครูข้อ 2.2.4 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล   
14. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงใน

ทุกระดับ 
34. ร้อยละของผู้ที่มาติดต่อราชการมีความพึง

พอใจ 
 นโยบายทั่วไปข้อ 5 

15. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาให้ทันสมัย 

35. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาท่ีทันสมัย 

 

32 โครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาแบบออนไลน์ 

33 โครงการการพัฒนาระบบ
ส านักงานอิเล็คทรอนิกส์ (My Office) 

นโยบายเฉพาะข้อ 5 

16. เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

36. มีแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการด าเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับด้านการศึกษา   

31 โครงการตรวจติดตามการ
ด าเนินกิจกรรมของ ร.ร.เอกชน สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

34   โครงการการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาของ 
สพป.พช.1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

นโยบายเร่งด่วนข้อ 10 

17. สถานศึกษาและ สพป. บริหารจัดการโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วน
ร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน 

37. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  สพป. 
สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  และงบลงทุน  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 87 

35 โครงการการบริหาร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

36 โครงการการตรวจสอบภายใน 

จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการข้อ 3.3.1 

 38. สถานศึกษาในโครงการพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนนิติบุคคล  (โรงเรียนอนุบาล
เพชรบูรณ์) มีความสามารถพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการข้อ 3.3.1 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

18. สถานศึกษาและ สพป. จัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

39. สพป.ผา่นการประเมินมาตรฐาน สพป. ระดบัดี
มากข้ึนไป 

37 โครงการสนับสนนุการบริหาร
จัดการของ สพป.และสถานศึกษา
ปีงบประมาณ 2558  38  

38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาของ สพป.พช.1 

39 โครงการการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

40 โครงการติดตาม ประเมนิผลและ
รายงานผลการบริหารจัดการศกึษาของ 
สพป.พช.1 

41  โครงการพัฒนาระบบบริหาร
องค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

จุดเน้นด้านการบริหาร
จัดการข้อ 3.3.1 

 40. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 

  

 41. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

  

 42. หน่วยงานในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ 

42 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
การศึกษา 

43 โครงการเสริมสร้าง พัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
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จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ ความสอดคล้อง 

กลยุทธ์ที่ 5  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
19. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ในปี พ.ศ. 2558  และการด ารงความต่อเนื่อง
ภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

43. ร้อยละของโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

44 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระยะท่ี 
3 

นโยบายเฉพาะข้อ 2 

20. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 44. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  

45 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

นโยบายเฉพาะข้อ 2 
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ส่วนที่ 4 

สรุปโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

สพป. สพฐ. นโยบาย งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

5  
กลยุทธ์ 

20 
จุดเน้น 

42  
ตชว. 

4  
กลยุทธ์ 

3 
จุดเน้น 

5  
ทั่วไป 

7 
เฉพาะ 

10 
เร่งด่วน 

งบพัฒนา สพฐ.จัดสรร 

01 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) 

1 1 1-2 1 1 
   

24,800 
 

อรุณศรี   
ศรีเมือง 

02 โครงการการส่งเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1 1 1-2 1 1 
  

4 14,000 
 

บุณฑริกา 
แก้วก๋อง 

03 โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและลด
อัตราการออกกลางคัน 

1 1 1-2 1 1 2 
   

20,000 น้ าผึ้ง กัลยา 

04 โครงการแนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อสาย
อาชีพเพ่ือการมีงานท า 

1 3 4 2 1 2 3 3 
 

30,000 สุพัตรา   
คงสิริกร 

05 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2 6 8 1 3 
    

37,760 ชนัญญา  
วิลาสิน ี

06 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนสู่การคิด 

2 7 9 2 1 3 
 

4 12,150 
 

บุญโยม 
เกยเลื่อน 

07 โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิม 
พระเกียรติปีงบประมาณ 2558 

2 7 10 2 1.1 3 5 
 

182,940 
 

กาญจนา   
คูทิพย์ 

08  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง 

2 7 11 2 1.2 3 
 

4 - 226,900 อดิศักดิ์   
ฉิมมา 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

สพป. สพฐ. นโยบาย งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

5  
กลยุทธ์ 

20 
จุดเน้น 

42  
ตชว. 

4  
กลยุทธ์ 

3 
จุดเน้น 

5  
ทั่วไป 

7 
เฉพาะ 

10 
เร่งด่วน 

งบพัฒนา สพฐ.จัดสรร 

09 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 
2558 

2 7 11 2 1.2 3 
  

260,375 
 

บ ารุง  
จันทร์เช้ือ 

10 โครงการมหกรรมทางวิชาการ "ตามรอยพ่อ" 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 
87 พรรษา 

2 7 11 1 1 3 
 

4 127,275 
 

วีรยุทธ  
วงศ์อุ้ย 

11 โครงการการจัดงานวันวชิราวธุ  2 7 11 1 1 2 
 

4 
 

เงินนอก วัชราภรณ์ 
สังข์ต้อง 

12 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

2 7 11 1 1 
  

4 
 

40,000 บุญโยม   
เกยเลื่อน 

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลัก 
12 ประการ 

2,3 7,9 11,26 1 1 
  

4 24,460 
 

สุวิทย์  เค้ามลู 

14 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2557  
(กลุ่มโรงเรียน) 

2 8 12-17 1 1 
   

420,000 
 

วีรยุทธ   
วงศ์อุ้ย 

15 โครงการการใช้ข้อทดสอบกลางปีการศึกษา 
2557 

2 8 13-17 2 1.1 3 
  

19,150 
 

พิน  สงค์
ประเสริฐ 

16 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้น ป.6 ม.3 ปี
การศึกษา 2557 

2 8 13-17 2 1.1 3 
  

- 849,240 นิพล พลกลาง 

17 โครงการแข่งขันวิทย์ คณิต นานาชาติ 
ประจ าปี 2558 

2 8 14 1 1 
    

45,400 บุญโยม  
เกยเลื่อน 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

สพป. สพฐ. นโยบาย งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

5  
กลยุทธ์ 

20 
จุดเน้น 

42  
ตชว. 

4  
กลยุทธ์ 

3 
จุดเน้น 

5  
ทั่วไป 

7 
เฉพาะ 

10 
เร่งด่วน 

งบพัฒนา สพฐ.จัดสรร 

18 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

2 8 17 
     

- 630,000 พิบุลขวัญ 
กลิ่นมิ่ง 

19 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียน
เหรียญเพชร 

2 8 20 4 1.1 
3.2 

3 
  

102,840 
 

บุญโยม   
เกยเลื่อน 

20 โครงการป้องกันและปราบปรามการถูก
ด าเนินการทางวินัย 

3 10 27 3 2.1 4 4 
 

13,000 
 

ลัดดา  พรหม
เศรณีย ์

21 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพกระบวนการบริหาร
จัดการด้านคุณภาพท่ีเป็นเลิศ 

3 10 27 3 2 4 4 
  

438,570 ชนัญญา  
วิลาสิน ี

22 โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

3 10 29 3 2.1 4 
  

34,175 
 

นิสา  ค าพันธ ์

23 โครงการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

3 10 29 4 3.2 
 

6 10 12,200 
 

พับพึง   
ขวัญเขมสรณ ์

24 โครงการศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการ  3 10 29 3 2 4 4 7 5,000 
 

นิสา ค าพันธ ์

25 โครงการการจัดงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมตามรอยวิถีไทย   

3 10 29 3 2 
   

29,810 
 

พนิตสิรี   
แพ่งสภา 

26 โครงการนิเทศ ติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง 

3 11 30 2 1.1 3 
  

172,800 
 

นิลยา   
ทองศรี 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

สพป. สพฐ. นโยบาย งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

5  
กลยุทธ์ 

20 
จุดเน้น 

42  
ตชว. 

4  
กลยุทธ์ 

3 
จุดเน้น 

5  
ทั่วไป 

7 
เฉพาะ 

10 
เร่งด่วน 

งบพัฒนา สพฐ.จัดสรร 

27 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
O-NET ปีการศึกษา 2558 

3 11 30 3 2.2 4 
  

168,590 
 

เศรษฐศักดิ์  
หนูทอง 

28 โครงการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 3 12 32 3 2.3 4 
   

88,000 กัญจน์ชญา  
ปาปะเค 

29 โครงการเชิดชูเกียรติยศครู ประจ าปีปี 
2558 

3 12 32 3 2 4 
  

48,600 14,000 ชวลิต  
ทองบุญตา 

30 โครงการการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3 13 33 3 2 
 

4 7 
 

105,175 มนตรี  
ช่วยพยุง 

31 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษาแบบออนไลน์ 

4 15 35 4 3.1 
 

5 
 

19,920 
 

นงคราญ 
ทองค า 

32 โครงการการพัฒนาระบบส านักงาน
อิเล็คทรอนิกส์ (My Office) 

4 15 35 4 3 5 5 
 

19,500 
 

นงคราญ 
ทองค า 

33 โครงการตรวจติดตามการด าเนินกิจกรรมของ 
ร.ร.เอกชน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

4 16 36 4 3 
    

17,600 รัศมี จันทร์
เพ็ง 

34 โครงการการก าหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของ สพป.พช.1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

4 16 36 4 3.1 5 6 10 49,320 
 

นงคราญ  
ทองค า 

35 โครงการการบริหารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

4 17 37 4 3.1 5 6 10 63,170 
 

ไมตร ี
 ส าราญรื่น 

36 โครงการการตรวจสอบภายใน  4 18 37 4 3.1 5 6 10 60,000 
 

มาลี  ไกรพร
ศักดิ์ ค าเมือง 

37 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการของ 4 18 39 4 3.1 5 6 10 11,530 
 

ฤทัยวัณย์ 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

สพป. สพฐ. นโยบาย งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ 

5  
กลยุทธ์ 

20 
จุดเน้น 

42  
ตชว. 

4  
กลยุทธ์ 

3 
จุดเน้น 

5  
ทั่วไป 

7 
เฉพาะ 

10 
เร่งด่วน 

งบพัฒนา สพฐ.จัดสรร 

สพป.และสถานศึกษาปีงบประมาณ 2558 จันทรวัต 

38 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาของ สพป.พช.1 

4 18 39 4 3.1 5 6 10 400,890 
 

วัชรินทร์  
ชัยนอก 

39 โครงการการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 18 39 4 3.2 
 

6 10 22,800 
 

วัชรินทร์   
ชัยนอก 

40 โครงการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การบริหารจัดการศึกษาของ สพป.พช.1  

4 18 39 4 3.2 
 

6 10 76,550 
 

พับพึง   
ขวัญเขมสรณ ์

41 โครงการพัฒนาระบบบริหารองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

4 18 39 4 3.2 5 
  

20,625 
 

พนิตสิรี  
แพ่งสภา 

42 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือการศึกษา 4 18 42 4 3.2 5 
  

68,100 
 

วันชัย ศรีเหนี่ยง 

43 โครงการเสริมสร้าง พัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

4 18 42 4 3.2 3 
  

52,800 20,000 สุวรรณี  
สมฤทธ์ิ 

44 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 3 

5 19 19,21,43 1 1 
 

2 
  

144,000 รัมภา   
กุณพันธนาภา 

45 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

5 20 10,19,44 1 1 
  

4 
 

54,300 บุญโยม   
เกยเลื่อน 

46 การบริหารจัดการตามความจ าเปน็เร่งด่วน ผอ.
สพป. 

        
463,430 

 
ผอ.สพป. 

 
รวมทั้งสิ้น 

        
3,000,000 2,760,945 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
จ าแนกรายกลยุทธ์ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558  ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษา  
ภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 
มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการน าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น  สู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ 

2. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

3. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน  และมอบหมายให้รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบ Area Based  ในการขับเคลื่อน  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อมก าหนด
บทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4. ด าเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5.  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  การประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อ

การพัฒนา   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ในจุดเน้น
การพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้
วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมี 
การประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
ปฏิทินการบริหารแผนปฏิบัติการ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

1 – 22  ตุลาคม  2557 
 
 

25 ตุลาคม 2557 
 

 
1 พฤศจิกายน 2557 
 
31 มีนาคม 2558 
30 มิถุนายน 2558 
15 ตุลาคม 2558 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557  ตามกรอบ  กลยุทธ์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสภาพการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ประกาศนโยบาย เผยแพร่แนวทางการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยง  ปรับโครงการ  ปรับเป้าหมาย  ให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณ 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน( ต.ค. 57- มี.ค. 58) 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ( ต.ค. 57- มิ.ย. 58) 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ( ต.ค. 57- ก.ย. 58) 

 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับสถานศึกษา 

1. การก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ/บริบท/ศักยภาพของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

2. เผยแพร่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและสาธารณชน
ทราบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนดฯ  
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ภาคผนวก 
 

คณะท างาน 
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คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
1. นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   ที่ปรึกษา 
2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  
3. นางนวลลออ   เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
4. นางฤทัยวัณย์  จันทรวัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
5. น.ส.นงคราญ ทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
6. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
7. นางสุวรรณี สมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
8. นางทัศนา จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
9. นางอารีวรรณ ติณเวส เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นายบัญชา คงทน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  

 



 


