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ค าน า 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (ปี 2559 – 2561) มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และ
ประเทศชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน โดยด าเนินการทบทวน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ภารกิจ สภาพปัญหา ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน โดยได้ก าหนดแผนงานต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ภายนอกที่องค์กรเองก็ไม่สามารถควบคุมได้  

ขอขอบคุณคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2559  
2561) และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2559  2561)  ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจทั่วไป เพ่ือร่วมพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
เป็นไปตามเจตนารมย์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ต่อไป 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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ส่วนที่ 1                                
บทน า 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับ

การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษา
ทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรับ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม และสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
เป็นต้น 

ในการนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  ได้ก าหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิและหน้าที่ทาง     
การศึกษา ระบบการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ 

จากเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 -2559)ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาอย่างครอบคลุม เพ่ือพัฒนาชีวิตในทุกๆ ด้าน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อหลัก คือ การพัฒนา
คนอย่างรอบด้านและสมดุล สร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
สังคม ขณะทีน่โยบายรัฐบาล  ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ การ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอ านาจและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือน าไป สู่เป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง 
 

1. ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา มี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๓๗  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
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1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

ท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. พื้นที่และอาณาเขต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1  มีภารกิจในการบริหารจัด

การศึกษา 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 มีองค์การบริหาร
ส่วนต 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 
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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 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลโรงเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

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 46 34 12 92 
นักเรียน 121-200 คน 19 9 6 34 
นักเรียน 201-300 คน 11 3 1 15 
นักเรียน 301-500 คน 2 4 1 7 
นักเรียน 501-1,500 คน 1 - 1 2 
นักเรียน 1,501-2,500 คน 1 - - 1 
นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป - - - - 

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 13 7 3 23 
จ านวน  41-60 12 10 4 23 
จ านวน  61-80 8 10 4 22 
จ านวน  81-100 9 4 1 14 
จ านวน 101-120 4 3 - 7 

รวม 46 34 12 92 
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 

จ านวนนักเรียน เมือง
เพชรบูรณ์ 

ชนแดน วังโป่ง รวม 

ปฐมวัย 2,053 1,203 523 3,779 
ประถม 8,593 3,823 1,724 14,140 
มัธยมศึกษา 1,617 854 571 3,042 

รวม 12,263 5,880 2,818 20,961 
 
ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 1 
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1 5 
ศึกษานิเทศก์ 17 
บุคลากรทางการศึกษา 50 
ลูกจ้างประจ า 7 
ลูกจ้างชั่วคราว 9 
พนักงานราชการ 1 

รวม 90 
 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/อัตราจ้าง/ลูกจ้าง  ระดับสถานศึกษา 

จ านวนผู้บริหาร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
ผู้บริหารสถานศึกษา     
ข้าราชการครู     
พนักงานราชการ 12 8 4 24 
อัตราจ้าง (ครูวิกฤต) 7 16 9 32 
ครูวิทย/์คณิต 18 3 1 22 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  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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1.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
      (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2558) 

 
ตารางท่ี  6  แสดงข้อมูลโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอน และนักเรียน 

รายการ 
จ านวน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนเอกชน 7 4 - 11 
ผู้บริหารและครูผู้สอน     

ผู้บริหารสถานศึกษา 87 48 20 155 
ครูผู้สอน 807 374 195 1,376 

รวม 894 422 215 1,531 
นักเรียนตามระดับชั้น     

ระดับปฐมวัย 2,053 1,203 523 3,779 
ระดับประถมศึกษา 8,593 3,823 1,724 14,140 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,617 854 571 3,042 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวม 12,263 2,880 2,818 20,961 
 
 
  



8 

 

5. คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายธวัช  กงเติม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์ 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 

รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์  เขต 1 
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คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยสุชำติ  รำษฎร์ดุษด ี
ประธำนกรรมกำร 

 
 

   รองศำสตรำจำรย์เปรื่อง  จันดำ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นำยชำย  มะลิลำ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นำงอำทิตยำ  หมื่นเทพ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นำยธัญเทพ  หมื่นยุทธ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นำยธำนินทร์  ศรีชมภู 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

 นำยสณฑ์ทรรศน์  ป้อมเย็น 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

นำยเสถียร  เม่นบำงผึ้ง 
กรรมกำรผู้แทนองค์กรชุมชน 

 
 

นำยเสกสรร  นิยมเพ็ง 
กรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 
 

นำงนฤมล  วรกมล 
กรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
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คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ (ต่อ) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

นำงสกุลตำ  ขจรไพร 
กรรมกำรผู้แทนสมำคมผู้ประกอบวิชำชพีครู 

 
 

นำยขวัญชัย  นำคไทย 
กรรมกำรผู้แทนสมำคมผู้ประกอบวิชำชพีผู้บริหำร 

 
 

นำยอนุกร  เดชกล้ำ 
กรรมกำรผู้แทนสมำคมผู้ปกครองและครูครู 

 
 

นำยสถำพร  ธรรมสถิต 
กรรมกำรผู้แทนองค์กรเอกชน 

 
 

นำงสำวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล 
กรรมกำรผู้แทนผู้รับใบอนุญำต 

 
 

นำงจันทร์เพ็ญ  อุตม์อ่ำง 
กรรมกำรผู้แทนครู 

 
 

นำยธวัช  กงเติม 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ส่วนที่ 2 
สภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีหน้าที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับเด็กในเขตบริการการศึกษาให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง จึงได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรากฏดังนี้ 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา  
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths= S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

1. ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Structure) 
  1.1 มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารองค์กร 
        เป็นระบบเดียวกัน  
  1.2 มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ  
        หลักสูตรการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการ 
        ของผู้เรียนและท้องถิ่น  
   1.3 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการเรียน 
        การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   1.4 ประชากรวัยเรียนมีโอกาสได้รับโอกาส 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

   1.5 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนา         
         อย่างเต็มตามศักยภาพ 

1.6 เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ มีกฎหมาย 
     ก าหนดให้ได้รับสิทธิและโอกาสในการได้รับ 
     การศึกษา 

 

1. ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Structure) 
1.1 อาคารเรียน อาคารประกอบไม่เพียงพอ หรือ

อยู่ในสภาพที่ไม่เอ้ือต่อการจัด 
       การเรียนการสอน 
1.2 การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา 
      ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  1.3 ปริมาณสถานศึกษาขนาดเล็กมีแนวโน้ม 
        เพ่ิมข้ึน 
1.4 จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง 
1.5 จ านวนนักเรียนการจัดการเรียนการสอน 
       โดยใช้เทคโนโลยีหรือสือ่ ไม่คุ้มค่า 
1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
      ทุกระดับต่ ากว่าค่ามาตรฐาน 
1.7 การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
1.8 เด็กเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 

 

2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 2. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
3 ระบบปฏิบัติงาน (System) 

 
3. ระบบปฏิบัติงาน (System) 

4 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
   4.1 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการระหว่างหน่วยงานกับสถานศึกษาใน
สังกัดครอบคลุมทุกระบบ ท าให้การประสานงานมี
ประสิทธิภาพ      
   4.2 สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล สามารถบริหารจัด

4. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
  2.1  บุคลากรสายสนับสนุนของสถานศึกษาไม่
เพียงพอ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
  2.2 ระบบสัญญาณเครือข่ายยังเข้าไม่ถึง 
ในพ้ืนที่ทุรกันดาร และห่างไกล 
  2.3 ความแตกต่างของเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths= S) จุดอ่อน (Weakness = W) 

การศึกษาได้ตามหลักการกระจายอ านาจ  
   4.3 มีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 
 

ส่วนใหญ่ไม่ทันสมัย ท าให้ไม่สามารถรองรับระบบ
การใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    2.3 ไม่สามารถควบคุมสื่อเทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมได้ทั้งหมด 
 

5 บุคลากร (Staff) 
5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  
      ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
แบบอย่าง 
          ที่ดีต่อผู้เรียนและชุมชน 

5. บุคลากร (Staff) 
3.1 ครูผู้สอน สอนไม่ตรงวิชาเอก 
3.2  ครูไม่ครบชั้น 
3.3  ครูไม่น ากระบวนการจัดการเรียนการสอนมา

ใช้อย่างหลากหลาย และปรับให้เหมาะกับ
สภาพการเรียนรู้ 

3.4  ครูขาดทักษะในการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

3.5  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีการท า
วิจัย หรือน าผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาในการ
จัดเรียนการสอน 

 ครูมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมมีจ านวน
มาก ท าให้กระทบกับเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

6 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
6.6 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถ 
2.3 น าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการ 

จัดการเรียนการสอน 
6.7 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความ

หลากหลาย ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 

7 ค่านิยมร่วม (Shared values) 7. คา่นิยมร่วม (Shared values) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
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โอกาส (Opportunities) ข้อจ ากัด (Treats) 
1. ด้านประชากร (Demography) 
1.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีศรัทธาและค่านิยม 
  ที่ดีต่อการจัดการศึกษา  
1.2  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุน 

 การจัดการเรียนการสอน 
1.3  ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 

 จัดการศึกษาที่เข้มแข็งมากข้ึน และใช้  
 ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
1.4  การคมนาคมที่สะดวก ท าให้ผู้เรียนเข้าถึง 
      การบริการการศึกษา 
 

1. ด้านประชากร (Demography) 
   1.1 ผู้ปกครองย้ายถิ่น ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ 

ไม่ต่อเนื่อง 
   1.2 ผู้ปกครองมีฐานะยากจน โอกาสเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีน้อย  

   1.3 เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับส่วนใหญ่
อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย หรือผู้ปกครองที่มิใช่
บิดามารดา 

   1.4 พ้ืนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงภัยยาเสพติด 
   1.5 ค่านิยมในการเรียนต่อสายสามัญยังสูง

เมื่อเทียบกับสายอาชีวศึกษา 
   

2. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  
(Politic and Law) 

2.2 นโยบายของรัฐด้านการศึกษา มีความชัดเจน 
ทุกระดับ ทั้งระดับรัฐบาล ระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

   3.2 มีการติดตามผลการด าเนินงาน 
 

2. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  
(Politic and Law) 

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษาท าให้
การบริหารการจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

 
 

3. ด้านเทคโนโลยี (Technology)  
   2.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
         ที่หลากหลาย ช่วยท าให้ส่งเสริมการเรียนรู้ 
         ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2.2 รัฐมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุน 
          งบประมาณ ในการจัดหาเทคโนโลยี 
          มาใช้ในการจัดการศึกษา 
   2.3 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
         บริหารจัดการระหว่างหน่วยงานกับ 
         สถานศึกษาในสังกัดครอบคลุมทุกระบบ  
         ท าให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ 

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 
    2.1 ระบบสัญญาณเครือข่ายยัง 
          เข้าไม่ถึงในพ้ืนที่ทุรกันดาร และห่างไกล 
    2.2 ความแตกต่างของเครื่องมืออุปกรณ์ 
          ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่ทันสมัย ท าให้ 
          ไม่สามารถรองรับระบบการใช้งานได้ 
          อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    2.3 ไม่สามารถควบคุมสื่อเทคโนโลยี 
          ที่ไม่เหมาะสมได้ทั้งหมด 
 

4. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมสังคม (Socioculture) 4. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมสังคมSocioculture) 
5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Enviroment)   
   
 

5. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Enviroment)   
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จุดแข็ง (Strengths= S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
2. ปัจจัยด้านการบริการและผลผลิต (Service & 

Product)  
2.1 สถานศึกษาทุกระดับมีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น 
2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความ
หลากหลาย ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3 น าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
2.4 ประชากรวัยเรียนมีโอกาสได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

 
 

2. ปัจจัยด้านการบริการและผลผลิต (Service 
& Product)  
2.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีหรือสื่อ ไม่คุ้มค่า 
2.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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จุดแข็ง (Strengths= S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
3. ปัจจัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อผู้เรียนและชุมชน  
 

3. ปัจจัยด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1  ครูผู้สอน สอนไม่ตรงวิชาเอก 
1.2  ครูไม่ครบชั้น 
1.3  ครูไม่น ากระบวนการจัดการเรียนการสอน

มาใช้อย่างหลากหลาย และปรับให้เหมาะ
กับสภาพการเรียนรู้ 

1.4  ครูขาดทักษะในการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

1.5  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีการท า
วิจัย หรือน าผลการวิจัยมาใช้แก้ปัญหาใน
การจัดเรียนการสอน 

1.6  ครูมีภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมมี
จ านวนมาก ท าให้กระทบกับเวลาที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

5. ปัจจัยด้านการเงิน 
    5.1 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวโดยตรง ท าให้
สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เปิดโอกาสให้สถานศึกษา
สามารถจัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาได้ 
 

5. ปัจจัยด้านการเงิน  
    5.1 งบประมาณไม่เพียงพอและมีข้อจ ากัดใน
การบริหารงบประมาณ 

6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management)  
    6.1 สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล สามารถบริหาร
จัดการศึกษาได้ตามหลักการกระจายอ านาจ  
   6.2 มีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 
 

6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) 
    6.1 บุคลากรสายสนับสนุนงานบริหารทั้ง 4 ด้าน
ของสถานศึกษาไม่เพียงพอ 
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2.2 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการตามภารกิจตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงาน กิจกรรมโครงการต่าง  ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ  2558  
มีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลการด าเนินงานการบริหารจัดการและปัญหาคุณภาพในปีงบประมาณ สรุปได้
ดังนี้  

 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
   กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีโอกาสได้เข้าเรียนครบทุกคนโดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

 1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
   ผลการด าเนินงาน   
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
แนะแนว ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 45 โรงเรียน และมีผู้เข้าอบรม จ านวน 115 คน   
        ผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่เข้าอบรม
ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา และสามารถจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อน 
ที่ปรึกษาได้อย่างถูกต้อง และน าไปถ่ายทอดให้นักเรียนแกนน าจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor : YC) ให้กับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
 

 1.2 โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน 
   ผลการด าเนินงาน   
   ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ในการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ดังนี้ 

  1.  ประชากรอายุ 3-5 ปี ในเขตพ้ืนที่บริการ  มีทั้งหมด 10,694  คน  
  -  เข้าเรียนในสังกัด    จ านวน 4,968 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.46  
  -  เข้าเรียนนอกสังกัด    จ านวน 5,726 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.54 

   2.  ประชากรอายุย่างเข้าปีที่ 1 ในเขตพ้ืนที่บริการ  มีทั้งหมด 3,605  คน  
  -  เข้าเรียนในสังกัด  จ านวน 2,061 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.17  
  -  เข้าเรียนนอกสังกัด  จ านวน 1,544 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.83 

   3.  ปีการศึกษา 2557 นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวน  2,246  คน 
  -  ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  จ านวน  2,225 คน คิดเป็นร้อยละ 99.07 
  -  มากกว่าที่หลักสูตรก าหนด         จ านวน      21 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.93 
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    4.  นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
จ านวน  2,246 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

  -  ศึกษาต่อในสังกัด สพฐ. จ านวน  2,049 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.23 
  -  ศึกษาต่อนอกสังกัด สพฐ. จ านวน    197  คน  คิดเป็นร้อยละ 08.77 

    5. ปีการศึกษา 2557 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  918 คน 
  -  ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  จ านวน    914 คน  คิดเป็นร้อยละ  99.56 
  -  มากกว่าที่หลักสูตรก าหนด        จ านวน       4 คน คิดเป็นร้อยละ   0.44 

   6. นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/
เทียบเท่า จ านวน  843 คน คิดเป็นร้อยละ 91.83 ดังนี้ 

  -  ศึกษาต่อสายสามัญ จ านวน    305  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.23 
  -  ศึกษาต่อสายอาชีวะ จ านวน    428  คน  คิดเป็นร้อยละ  46.62 
  -  ศึกษาต่อสถานบันอ่ืน จ านวน    110  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.98 
  -  ไม่ศึกษาต่อ  จ านวน     75   คน  คิดเป็นร้อยละ    8.17 

   7. ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนออกกลางคัน จ านวน 28 คน ดังนี้    
  -  ระดับประถมศึกษา จ านวน    9 คน  จาก 14,203 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.06    
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  19 คน จาก   3,266 คน คิดเป็นร้อยละ 0.58    
 

 1.3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนร่วมและศึกษาดูงานการจัดการเรียนร่วมโรงเรียน
ชุมชนวัดหนองรี  สพป.ชลบุรี เขต 1 

  ผลการด าเนินงาน   
  1. จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 3 โรงเรียน เป็นเงิน  

17,000 บาท จัดสรรให้โรงเรียนแกนน า จ านวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 252,000 บาท   
  2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนแกนน า จ านวน 40 คน โดยศึกษาดูงาน

โรงเรียนแกนน าที่มีวิธีปฏิบัติให้ดี และประสบผลส าเร็จ 
 

  กิจกรรมที่ 2  นิเทศติดตามโรงเรียนจัดการเรียนร่วมโดยศึกษานิเทศก์ประจ าพื้นที่และ
รวบรวมข้อมูลประเมินผลการด าเนินงานจัดการเรียนร่วม 
  ผลการด าเนินงาน   
  กลุ่มเป้าหมาย คือโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมในสังกัด จ านวน 111 โรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก์ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 18 คน 

 
 
 

 1.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
  ผลการด าเนินงาน   
            1. ผลการประกวดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2558 ดังนี้ 
                ระดับโรงเรียนขนาดเล็ก  ชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านบุฉนวน  รองชนะเลิศ คือ 
โรงเรียนบ้านชอนไพร และชมเชย คือ โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น  
 



19 

 

                ระดับโรงเรียนขนาดกลาง ชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านยางลาด  รองชนะเลิศ 
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง และชมเชย คือ โรงเรียนบ้านป่าแดง  โรงเรียนบ้านน้ าอ้อมประชาสรรค์ โรงเรียน
อนุบาลชนแดน โรงเรียนบ้านซับเปิบ  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล และโรงเรียนบ้านเขาคณฑา  
                ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่ ชนะเลิศ  คือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  
 

  2. โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 151 โรงเรียน ได้ด าเนินการจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือเป็นแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาและดูแลช่วยเหลือ พฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน  

  3. นักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน มีทักษะชีวิตเพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันทาง
สังคมเพ่ิมมากข้ึน   

  4. ลดปัญหายาเสพติด ลดปัญหาการหนีเรียน ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท และลดปัญหา 
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร    

 

 
 

 1.5 โครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ าเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING) 
    ผลการด าเนินงาน   
  กิจกรรมที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการเอาชีวิตรอด การลอยตัว การนั่ง นอน 
ตีขา และสามารถว่ายน้ าได้ 100%การหายใจในการว่ายน้ า การท าท่าผีจีน การเตะเท้าคว่ าแล้วพลิกหงายแล้ว
พลิกคว่ าสลับกัน  
  กิจกรรมที่ 2 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถกระโดนพุ่งหลาว การเคลื่อนไหวไปในน้ าได้ 
  กิจกรรมที่ 3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าด้วยการโยน
อุปกรณ์ที่มีเชือกผูก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านด้วยการยื่นอุปกรณ์  การช่วยด้วยการยื่นโฟม การช่วย
ด้วยการยื่นไม้ยาว 
 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยได้ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

 2.1 โครงการใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557 
  ผลการด าเนินงาน   

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทดสอบใช้ข้อสอบกลาง  
ปีการศึกษา 2557 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ทุก
โรงเรียนในสังกัด  

2. โรงเรียนในสังกัดใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร  

3. ครูสามารถน าตัวอย่างของเครื่องมือมาสร้างเครื่องมือการวัดผลนักเรียนให้ได้ตาม 
มาตรฐาน 

 

 2.2 โครงการใช้ข้อสอบ PRE-O-NET  ปีการศึกษา 2557 
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  ผลการด าเนินงาน   
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทดสอบการใช้ข้อสอบ 
PRE-O-NET ปีการศึกษา 2557 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2557 ทุกโรงเรียนในสังกัด  
  2. โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการเตรียมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบการใช้ข้อสอบ PRE-O-NET ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่
หลากหลาย 
  3. โรงเรียนในสังกัดสามารถน าผลการสอบไปปรับปรุงพัฒนาการการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 
 
 2.3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปี
การศึกษา 2557 

  ผลการด าเนินงาน   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดทุกคน  โรงเรียน ตชด.
โป่งตะแบก , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 57 เพชรบูรณ์ และโรงเรียนโสตศึกษา 

 

   1.9 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(problem solving) 
  ผลการด าเนินงาน   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) ให้กับศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 15 คน 
   1. ครูผู้สอนคณิตสาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าสื่อตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving)    
   2. ครูมีสื่อ/นวัตกรรมที่เป็น Best Practice ด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(problem solving) 
 

 

 2.4 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 
  ผลการด าเนินงาน   
  โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผ่านการ
ประเมินโรงเรียนเหรียญเพชร ตามบัญญัติ 10 ประการ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดในปี 2557 
จ านวน 95 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.91 ของโรงเรียนทั้งหมด 
 
 
 
 
 2.5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
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  ผลการด าเนินงาน   
  1. ครูปลายทางจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมถอดบทเรียนวิธีการสอนที่ได้ผล 
  2. ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูปลายทางจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่

ได้ผล 
  3. โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 92 โรงเรียน มีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  

ผลรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศ ดังนี้ 
-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขต จ านวน  47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.65 
-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน  29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 31.87 

  4. โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการทดสอบ NT รวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขต และระดับประเทศ 
ดังนี้ 

  -  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับเขต จ านวน  52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.32 
  -  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ จ านวน  61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 64.89 
 

 2.6 โครงการพลิกโฉมโรงเรยีน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี 
  ผลการด าเนินงาน   

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ สามารถอ่านออก คิดเป็นร้อยละ 97.42 และเขียนได้ 
คิดเป็นร้อยละ 95.64 โดยใชแ้นวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมอง (ข้อมูลจาก
รายงานการติดตามและประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)  
 
 2.7 โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในการ 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  ผลการด าเนินงาน   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ อบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
เชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
หรือ 6 จ านวน 151 คน 
 

 2.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
  กิจกรรมที่ 1 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2557  

  ผลการด าเนินงาน   
1. โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

ปีการศึกษา 2557 จ านวน 20 โรงเรียน 
  2.  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 250 คน   

   นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 โรงเรียน ได้รับการ 
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 โดยใช้เครื่องมือของ  สพฐ. 1 
และมีผลการประเมนิ พัฒนาการของนักเรียน  
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  กิจกรรมที่ 2 การประเมินโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด อนุบาลประจ าเขตพื้นที่
การศึกษา และศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย รวม 8 โรงเรียน 

  ผลการด าเนินงาน   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการออกประเมิน
พัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด อนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา และศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบ/เครือข่าย รวม 8 โรงเรียน 
 

  กิจกรรมที่ 3 การอบรมครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  ผลการด าเนินงาน   
  ครูปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการทดลอง

วิทยาศาสตร์ การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรวิจัย และรูปแบบการประเมิน Online 
  ผลงานที่ได้รับรางวัล   

   1. ศึกษานิเทศก์ปฐมวัยได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านการพัฒนางานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือ กันยายน 
2557  
   2. โรงเรียนผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
จ านวน 66 โรงเรียน ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2554 -2558 โดยสพฐ.และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   
   3. ศึกษานิเทศก์ปฐมวัยได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรหลักของโครงการ( Core Trainer : 
CT) ระดับประเทศ โดย สพฐ.และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

 
  กิจกรรมที่ 4 การจัดงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  ผลการด าเนินงาน   
  1. ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้รับความรู้และทักษะ

การจัดกิจกรรมเรื่อง ท่องโลกกาลเวลา   
  2. เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย ได้ฝึกทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
  3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย สนับสนุนส่งเสริมการ

เรียนรู้ของเด็กและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็ก 
  ผลงานที่ได้รับรางวัล  
  โรงเรียนในโครงการผ่านการประเมินได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย จ านวน 66 โรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2558  โดย สพฐ. และมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา 

 

  กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
  ผลการด าเนินงาน   
  พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่อการเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องกับ

ค่านิยมหลักพ้ืนฐานของคนไทย 12 ประการ และร่วมกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็ก 
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  กิจกรรมที่ 6 ทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  ผลการด าเนินงาน   
  1. ครูปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้และทักษะในเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การ

วิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์   
  2. โรงเรียนสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
  3. โรงเรียนได้ข้อมูลการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
 

  กิจกรรมที่ 7  การพัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และการน าเสนอ Best Practices ระดับปฐมวัย 

  ผลการด าเนินงาน   
   1. ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย   

2. ครูผู้สอนปฐมวัยได้รับความรู้และทักษะในการผลิตสื่อประกอบหน่วยการเรียน และ 
ได้สื่อเพ่ือไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรม  

3. ครูผู้สอนปฐมวัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเสนอ Best Practices ระดับปฐมวัย 
4. ครูปฐมวัยผู้น าเสนอ Best Practices จ านวน 5  คน ได้รับประสบการณ์ในการน าเสนอ 

ผลงาน 
 
  กิจกรรมที่ 8  การศึกษาดูงานและเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปทุมธานี 
  ผลการด าเนินงาน   

   1. ได้รับตราพระราชทานฯ และความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาดูงาน จ านวน 66 โรงเรียน 
   2. ร้อยละ100 ของไปศึกษาดูงานและรับตราพระราชทานฯมีความพึงพอใจ  และความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ   
 

 2.9 โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 
2558 
  ผลการด าเนินงาน   
             1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาการทดสอบระดับชาติ ให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ 
O-NET 
     2. ครูวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ 
 
 
 
 2.10 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 
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  ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียนได้ทดสอบความรู้ในทุกวิชาที่ สทศ. ก าหนด 
  2. สามารถน าผลการทดสอบและข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถน ามาเป็น

แนวทางในการจัดการศึกษาทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษา 
 

 
 2.11 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  ผลการด าเนินงาน   
   กิจกรรมที่ 1 ขยายผลสถานศึกษาต้นแบบฯเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้จ านวน 1 
โรงเรียน 

  เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผูส้อน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 

  2. นักเรียนได้การเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  

 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยได้ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรมดังนี้  

 3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรในการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
(SCHOOLMIS) 
  ผลการด าเนินงาน   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการอบรมการวัดและ
ประเมินผลโดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (SCHOOLMIS) ให้กับครูฝ่ายทะเบียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 151  โรงเรียน 

 
 

 3.2 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
  ผลการด าเนินงาน   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.16) 
จ านวน 151 โรงเรียน  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัจจุบันพร้อมเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าร่อง ในการใช้งานการอออกค าสั่ง
บริหารงานบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 3.3 โครงการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ (I-person)   
  ผลการด าเนินงาน   
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการอบรมการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ (I-person) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน 151 
โรงเรียน    

 
 

 3.4 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ประจ าปีการศึกษา 2557 
  ผลการด าเนินงาน   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการถอดประสบการณ์
จากโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูง 10 โรงเรียนแรก เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ต่ า 25 โรงเรียนสุดท้ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระละ 25 คน ชั้น 
ป.6 และ ม.3 จ านวน 355 คน 
      ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ต่ า 25 โรงเรียน
สุดท้าย วางแผนการพัฒนานักเรียนและจัดท าแนวปฏิบัติ พันธสัญญา ในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 3.5 โครงการประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ 
ความพร้อมในการประเมินผลนานาชาติ (PISA) ปี 2015 
  ผลการด าเนินงาน   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการอบรมครูผู้สอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูวิชาการ โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 45 โรงเรียน ผู้เข้าอบรม จ านวน 180 คน 
และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน  8 โรงเรียน จ านวน 32 คน   

  1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมรับการ
ประเมินนานานาชาติ (PISA 2015) ได้อย่างทัดเทียมนาชาติ 

  2 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการสอน และ
ลักษณะของข้อสอบประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

 

 

 3.6 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

  ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการพัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนตามกรอบCEFR ระดับ A1 จ านวน  27 คน และระดับ A2 จ านวน 60 คน   
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สูงขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 

 3.7 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับบุคลากรภายในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน   
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ครูชาวต่างชาติเข้ามาอบรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในรูปแบบการสนทนาตามกลุ่มต่างๆ ส าหรับบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 70 คน  
 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.1 โครงการประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

  ผลการด าเนินงาน   
  ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 151 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยเขตพ้ืนที่

การศึกษาตามประกาศกฎกระทรวง และผ่านเกณฑ์การประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

    ระดับดีเยี่ยม  จ านวน  91 โรงเรียน 
  ระดับดีมาก   จ านวน  47 โรงเรียน 
  ระดับดี        จ านวน  13 โรงเรียน   

 

 4.2 โครงการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558  
  ผลการด าเนินงาน   

  1. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการระบบงบประมาณ พัฒนาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพ่ือจัดการระบบงบประมาณ จ านวน 3 ครั้ง 

  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 4 ครั้ง 

  3. ระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นิเทศโรงเรียนเครือข่ายการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 8 กลุ่มโรงเรียน 

  4. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 8 ครั้ง 

  5. น าระบบ Computer All in one มาให้ผู้รับบริการใช้เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ แนวการปฏิบัติงาน เข้าระบบ Computer All in one จ านวน 5 เครื่อง 
  เชิงคุณภาพ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโปรแกรมระบบการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ เพื่อก ากับติดตามตรวจสอบงบประมาณ และสามารถบริหารจัดการเบิกจ่ายได้ตาม
เวลาที่ก าหนด  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 4.3 โครงการสร้างเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
  ผลการด าเนินงาน   
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  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 ทุกโรงเรียน มีแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้านโอกาส
ทางการศึกษา และด้านคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นทิศทางการบริหารจัดการที่ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก มี
คุณภาพมาตรฐาน  เป็นโรงเรียนของชุมชน  

การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2558 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก ได้รับ
การคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2558 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2558 ได้รับการคัดเลือกระดับ
ภูมิภาค และสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการได้ 
 
 4.4 โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษาแบบออนไลน์ 
  ผลการด าเนินงาน   

  หน่วยงานมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นทางด้านการศึกษาจาก
ทุกกลุ่มที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่กิจกรรมการด าเนินของหน่วยงาน และข้อมูล
ทางด้านการศึกษาแบบออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส  

 
  กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนผู้เรียนมีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 5.1 โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
  ผลการด าเนินงาน   
  1. ศึกษานิเทศก์มีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถ
และทักษะ 
ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
  2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมที่เป็น Best Practice ด้านการ
พัฒนา 
ผู้เรียนด้านคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   

 5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 3 
  ผลการด าเนินงาน   
  ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รวมจ านวน 45 คน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่ห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม 
และคณะครูได้จัดท าหลักสูตรแกนกลางอาเซียนสู่ห้องเรียนให้สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกลุ่ม
สาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกน ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน 
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ส่วนท่ี 3 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้น าทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชาติ กระทรวง กรม มาพิจารณาเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้อง และ
ก าหนดกรอบ ทิศทางการด าเนินการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2559 – 2561) ดังนี้ 

2.1 นโยบายรัฐบาล  
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที ่12 กันยายน 2557  โดยมีนโยบายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ดังนี้  
ข้อ 1  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
ข้อ 3  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
ข้อ 4  การศึกษาและการเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
ข้อ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
ข้อ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 

2.2 นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี  
ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย 
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตามประกาศ ณ วันที่ 30 
สิงหาคม 2558  
 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม  
 
 2.2.1  ทัศนคติในการท างาน  

  เหตุผลและความจาเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) และรัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ 
ต้องช่วยกันยุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการ
ปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของ
ความมั่นคงยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง 
และ ระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้องดาเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือ
ลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  ต่อจากนี้    ต้องขอทุกคนสละเวลา 
มากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึก
ขัดแย้งทัง้หมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน  
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 2.2.2  แนวคิดในการท างานของส่วนราชการ  
  ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพ่ือนาไปสู่การปฏิบัติ  มี
การศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การทางานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม  
เพ่ือให้ทราบถึงผลการดาเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง  

 เนื่องจากมีช่วงเวลาจากัด จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการทางานให้ 
รวดเร็วและท างานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการดาเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 1) งานที่ดาเนิน
การอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย 2) งานที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 3) งานที่ดา
เนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น (1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดาเนินการ (2) งานที่เพ่ิม
โดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดาเนินการ  
 

2.2.3 แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
1) น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เก่ียวกับการปฏิรูป 

การศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา ดังนี้ 1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้
แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน 
เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 
น้อมนากระแส พระราชด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการ
ถ่ายทอดพระราชด ารัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศต่อไป  

2) แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) การขับเคลื่อนการดา 
เนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผล
ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้ 1. ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 
2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 3. 
ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม 
การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา 5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถเข้าทา
งาน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ 6.ปรับหลักสูตร การเรียนการสอนที่ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 8. ลดความเหลื่อมล้า จัด
การศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและ
กว้างขวาง 10.การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน  
 
2.3 แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง  
ข้อ 1  การจัดท้าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่  
ข้อ 2  การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  
ข้อ 3  แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ  
ข้อ 4  งบประมาณ  
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ข้อ 5  เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
ข้อ 6  อ านวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ข้อ 7  การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
ข้อ 8  ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ  
ข้อ 9  โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ข้อ 10 ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
ข้อ 11 ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงและ 
          มีประสิทธิภาพ 
ข้อ 12 ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย 
ข้อ 13  การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
ข้อ 14  ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
ข้อ 15  การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
ข้อ 16  การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ข้อ 17  ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง  

 

แนวทางการท างาน 

 
 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงกำรท ำงำน 3 ลักษณะ เพ่ือขับเคลื่อน
งำนด้ำนกำรศึกษำข้ำงต้นทั้งหมด ได้แก่ 

- ท ำงำนแบบ Hit the Point กล่ำวคือ งำนทุกงำนต้องฉีกปัญหำให้ขำด ตีโจทย์ให้แตก 
ตลอดจนหำกิจ เฉพำะและกิจแฝงให้เจอ เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหำได้ตรงจุด 

- ท ำงำนแบบ Dynamic หมำยถึงกำรขับเคลื่อนงำนตลอดเวลำ หยุดไม่ได้ เมื่อมีกำรสั่งงำนไป
แล้วจะไม่หยุดนิ่งอย่ำงแน่นอน จะขับเคลื่อนงำน ดูแล และช่วยแก้ปัญหำ  หำกงำนนั้นต้องข้ำมแท่ง ก็จะต้อง
ข้ำม อย่ำไปหยุดและจะไม่มีหยุด 

- ท ำงำนแบบ Lively คือกำรท ำงำนแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งกำรจะท ำงำนแบบนี้ได้ ผู้ร่วมงำนต้องมี 
ควำม  เข้ำใจเนื้องำนตรงกับเรำ จึงพยำยำมที่จะสร้ำงให้ทุกท่ำนเข้ำใจเนื้องำนที่จะท ำ สร้ำงให้เห็นประโยชน์  
ร่วมกันกับสิ่งที่ก ำลังท ำ เมื่อเข้ำใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เรำก็จะมีควำมสุขท่ีจะท ำ เพรำะ  ใจเรำจะ
ไม่ต่อต้ำน ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีควำมสุข และจะมีชีวิตจิตใจในกำรท ำงำน 

 
 
 
 
 

Hit the Point Dynamic Lively
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2.4 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
1.1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต  

1.1.1. ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การ
โยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  

1.1.2. หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล  
1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง  
2) ท าตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และทาการแก้ไข  
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก  

1.1.3. ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิด
ดังกล่าว  

1.2. นโยบายด้านสวัสดิการ  
1.2.1. การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
1.2.2. ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้
ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

1.2.3. เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนการสอน  

1.3. นโยบายด้านการจัดการขยะ  
1.3.1. ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผล

โครงการโรงเรียนขยะให้เพิ่มมากข้ึน  
1.3.2. ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการ

ปลูกจิตส านึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และ
การกาจัดขยะ 
ที่ถูกต้อง  

1.4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง
และครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
1.4.1. ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการดาเนินการ ตามเหตุผล

และความจ าเป็นของหน่วยงาน  
1.4.2. ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบ

วงรอบ 
การใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
ทักษะ 
ในการซ่อมบ ารุง  

1.4.3. ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง  
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2.5 นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.5. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า 
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  

2.) ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง  
 

1.6. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
2) เด็กท่ีออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือ 

ออกไปทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ  
 

1.7. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรม เพ่ิมภาระ

นักเรียนในเวลาที่เหลือ  
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ตาม

ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข  
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจาเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน

ให้กบัเด็กยุคโลกไร้พรมแดน  
 

1.8. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  

1.9. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล  
(Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)  

1.10. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับ 
ภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม  
จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือช่วยลดภาระครู หรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน  
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2.6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 วิสัยทัศน ์ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  

 พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา  
 

 เป้าประสงค ์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล และ

นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ 

เสมอภาค  
3. คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม  

การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ  
 

 กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้

ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 

 ผลผลิต  
1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  



34 

 

 โดยมีหน่วยก ากับ  ประสาน  ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจ
ดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

 จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 

ส่วนที ่1 จุดเน้นด้านผู้เรียน  
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ

และทักษะ ทางสังคมที่เหมาะสม  
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
 

ส่วนที ่2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                            2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน 
อย่างมีประสิทธิภาพในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล  

2.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน  
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  
 

ส่วนที ่3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
1.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
1.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริม  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทย 

มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน 
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดารงชีวิต
ในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้  
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1.11. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ การจัด 
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ์ทันโลก ให้ส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม  

1.12. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส  
มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน  

1.13. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน 
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

1.14. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อ
ผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

1.15. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี  

1.16. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถ 
จดัการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

1.17. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตาม
ประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม  

1.18. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วน
เข้ามา มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วมและ 
การประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กร 
สังคมอ่ืน  

1.19. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้าง
ภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  

1.20. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษานาการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

1.21. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
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2.7 นโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

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

วิสัยทัศน ์
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

“จังหวัด เพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีใช้
ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็น จุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

เป้าประสงค์รวม 
1.เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการดารงชีวิต

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

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 เพ่ือใช้

เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

จากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

สินค้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการ

บริการภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ และ

เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

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

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพ่ือความม่ันคงทางพลังงานและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหาร

จัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ภายในปี ๒๕๖๐  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  สร้างโอกาสทาง
การศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 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 บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วม สร้างโอกาสทางการศึกษา  มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐาน   
  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. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีความพร้อมสู่ประชาคม 
อาเซียน (All learners have basic standard quality and be ready to ASEAN  Community) 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  
(Teachers and educational personnnels work efficiently) 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น 
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (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 าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 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 ากว่า
ระดับประเทศ 
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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ส่วนท่ี 4 
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

 

เป้าหมายความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา     
1. ประชากรวัยเรียน ในเขตบริการได้รับ

โอกาส ในการเข้าเรียน 
ร้อยละประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาส 
ในการเข้าเรียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่เรียนจบและ
ศึกษาต่อชั้น ม.1 หรือ ม.4 

ร้อยละนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่เรียนจบและ
ศึกษาต่อ ชั้น ม.1 หรือ ม.4  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง   อัตราการออกกลางคันนักเรียน ไม่เกินร้อยละ 0.5 ร้อยละ 
0.06 

ร้อยละ
0.05 

ร้อยละ
0.05 

ร้อยละ
0.05 

4. นักเรียนพิการเรียนร่วมผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาศักยภาพตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 

ร้อยละของนักเรียนพิการเรียนร่วมผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาศักยภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 

ร้อยละ
86.38 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

5. นักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ร้อยละของนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 

n/a ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ 
100 

6. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 

n/a ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

7. โรงเรียนที่ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และแนวทาง มาตรการป้องกัน 
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและ

ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และแนวทาง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด  ส่งเสริมและพัฒนาความประพฤติ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าหมายความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พัฒนาความประพฤตินักเรียน นักเรียน 
8. โรงเรียนคุณภาพระดับต าบลจัดกิจกรรม

เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพ
ส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพระดับต าบลจัดกิจกรรม
เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพส่งผลให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  

n/a ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

9. โรงเรียนที่ด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ  และจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ระดับความส าเร็จของโรงเรียนที่ด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าริ  และจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

-  -  -  -  

10. สถานศึกษาผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ 

ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการประเมิน 
เป็นสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนวิถีพุทธ  

-  ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

11. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

n/a ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     
11. นักเรียนก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการ

ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาท่ีสมดุล เหมาะสมกับวยัและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

ร้อยละของนักเรียนก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล  
เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

n/a ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ร้อยละ 85 

13. นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 มผีลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 

n/a ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 ร้อยละ 4 
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เป้าหมายความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

 14. นักเรียนชั้น ป.3 มีความสามารถด้าน 
       ภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านค านวณ 
         และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม  

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 มีความสามารถ 
ด้าน ภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านค านวณ และ 
ด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม  

n/a  ร้อยละ 90 ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 

15 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

ระดับความส าเร็จของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

n/a ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
91 

ร้อยละ 
92 

16. นักเรียนกลุ่มต่ ากว่าเกณฑ์ อ่านเขียนและ
คิดค านวณลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 2  
ต่อปีการศึกษาที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ลดลงทุกชั้น 

ร้อยละของนักเรียนกลุ่มต่ ากว่าเกณฑ์ อ่านเขียน 
และคิดค านวณลดลงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 2 
ต่อปีการศึกษาที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ลดลงทุกชั้น 

-  ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 

17. จ านวนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 

ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 
วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 

-  -  -  -  

18. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ได้สอดคล้องกับแนวทาง PISA นักเรียนที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ
กระบวนการของ PISA 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน 
ได้สอดคล้องกับแนวทาง PISA นักเรียนที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับกระบวนการของ PISA 

-  -  -  -  

19. จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 

ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

-  -  -  -  

20. การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางาน 
แนะแนวการศึกษาและอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง  

การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 

-  -  -  -  



43 

 
 

เป้าหมายความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
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21. จ านวนสถานศึกษาที่ด าเนินการขับเคลื่อน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินการขับเคลื่อนค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

    

22. จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะ 
การแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 

    

23. จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการโครงการ
ธนาคารขยะในสถานศึกษา 

ร้อยละโรงเรียนที่ด าเนินการโครงการธนาคารขยะ 
ในสถานศึกษา 

n/a    

24. สถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

    

25. .มีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน
ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

สพป.มีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน 
ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และ 
ระดับนานาชาติ 

    

26. .มีการบริหารจัดการที่เป็นการลดภาระงาน
ที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครู 

ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอัตราจ้าง
สามารถปฏิบัติงานสนับนุนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

n/a ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

27. การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคลระบบออนไลน์ (SchoolMIS) 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผล
การเรียนรายบุคคลระบบออนไลน์ (SchoolMIS) 

n/a ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา     
28. มีแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
 

สพป.มีแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - - 
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29. องค์กร คณะบุคคล มีวางแผนและสรรหา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียนและสังคม 

องค์กร คณะบุคคล มีวางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียนและสังคม 

n/a ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

30. มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.มีแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - - 
31. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ

บริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถ 
ในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

n/a ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

32. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา n/a ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

33. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท า   
ID Plan ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเอง 

ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท า   
ID Plan ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง 

n/a ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

34. สพป.มีการประเมินผลงานเพ่ือความ 
ก้าวหน้าสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน 

สพป.มีการประเมินผลงานเพ่ือความก้าวหน้า 
ที่สอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน 

-  -  -  -  

35. จ านวนครูผู้ช่วยที่ได้รับการฝึกอบรม 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน 
  

ร้อยละครูครูผู้ช่วยที่ได้รับการฝึกอบรม 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ ในประชาคมอาเซียน 

n/a ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

36. หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
 

ระดับความส าเร็จของหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

n/a ระดับ 2 ระดับ 2 ระดับ 2 

37. ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ร้อยละของครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร -  -  -  -  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

38. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู  มีคุณธรรม  จริยธรรม
และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ 

-  -  -  -  

39. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ดูแลด้านสวัสดิการ และมีขวัญก าลังใจ 
ในการท างาน  

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ดูแลด้านสวัสดิการ และมีขวัญก าลังใจในการท างาน  

-  -  -  -  

40. สพป.และสถานศึกษามีแผนป้องกันเหตุ
ฉุกเฉินมีกระบวนการข้ันตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

ร้อยละของสถานศึกษามีแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
มีกระบวนการข้ันตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 

n/a ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

41. สพป.มีแผนงานโครงการ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

สพป. มีแผนงานโครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย    
โดยการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคส่วน 

n/a ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

42. สพป. มีการพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
ที่มีประสิทธิภาพ จริงจัง และต่อเนื่อง 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ จริงจัง และต่อเนื่อง 

-  -  -  -  

43. สพป.มีแผนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

สพป.มีแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต -  -  -  -  

44. สถานศึกษา ในสังกัดมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกัน
คุณภาพ   พ.ศ. 2553 

ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

45. สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอก  จาก สมศ. 

ร้อยละ 
82.78 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
84 

ร้อยละ  
85 
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เป้าหมายความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

46. สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอก และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
โดย สพป. 

ร้อยละของสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอก และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ  
นิเทศ ติดตามและประเมินผลโดย สพป. 

    

47. มีระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

- - - - 

48. สถานศึกษาตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของสถานศึกษาตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยผ่านเกณฑ์การประเมิน 

n/a ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

49. สพป.ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สพท.  
ในระดับดีขึ้นไป 

สพป.ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐาน สพท. ในระดับดีขึ้นไป 

- - - - 

50. สพป.มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รูปแบบการบริหารจัดการ 
ด้าน บริหารทั่วไป  ด้านบุคลากร  
ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ 

ระดับความส าเร็จในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รูปแบบการบริหารจัดการด้าน บริหาร
ทั่วไป ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ 

- - - - 

51. สพป.จัดให้มีการเชิดชูเกียรติ โรงเรียน
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

n/a ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

52. สพป.มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 
 

สพป.มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

-  -  -  -  
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เป้าหมายความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

53. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.
และร้อยละของสถานศึกษาเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
96  และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

สพป.และสถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  และงบลงทุนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 87 

ร้อยละ 
99.86 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
95 

54. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับความส าเร็จของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 

n/a ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

55. สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานตาม
นโยบายอย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง 

ร้อยละของสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานตามนโยบาย
อย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง 

n/a ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

56. สถานศึกษามีการด าเนินการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือ 

ร้อยละของสถานศึกษามีการด าเนินการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 

- - - - 

57. สถานศึกษาจัดกิจกรรมและด ารงอยู่ใน
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมและด ารงอยู่ใน
ประชาคมอาเซียน 

- - - - 

58. นักเรียน และครูได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละของนักเรียน และครูได้รับการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

n/a ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

59. โรงเรียนต้นแบบมีความเข้มแข็งและเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ร้อยละโรงเรียนต้นแบบมีความเข้มแข็งและเป็น 
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าหมายความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

60. นักเรียนที่มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 

n/a ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความส าเร็จ 

 
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปี พ.ศ. 

2559 - 2561 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง  ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษา
ภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยมีกระบวนการน าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น  สู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน  และเป้าหมายตามนโยบายเพ่ือก าหนดกลยุทธ์
และจัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ 

2. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

3. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน  และมอบหมายให้รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบ Area Based  ในการขับเคลื่อน  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อม
ก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

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

รูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการดังนี้ 
5.1  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือติดตาม 

ความก้าวหน้าประจ าปี มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเดือนละ 1 ครั้ง ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน 
และสรุปประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

5.2 จัดท าปฏิทินปฏิบัติเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามไตรมาส 
5.3  น าระบบก ากับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (Budgeting Report  

System : BRS) มาใช้ในการด าเนินงาน  
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนา   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
และใช้วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลและมี 
การประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ปฏิทินการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนระยะ 3 ปี) 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยายน 2558 

 

จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2559 – 2561 (แผนระยะ 3 ปี) 
ต ามกรอบ   กลยุ ท ธ์  ส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐาน   และ 
สภาพการจัดการศึกษาของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

25 กันยายน 2558 แต่ งตั้ งคณ ะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา ปี  2559 – 2561  
(แผนระยะ 3 ปี)  

30 ตลุาคม – 1 กันยายน 
2558 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559 – 2561 (แผนระยะ 3 ปี) 

ตุลาคม 2558 เผยแพร่แนวทางการด าเนินงานใหผู้้เกี่ยวข้องทราบและขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

สิงหาคม 2559 พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559  2561 (แผนระยะ 3 ปี) 
ครั้งท่ี 1 ปี 2560 

กันยายน 2559 ปรับปรุงแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ปี 2559  2561 (แผนระยะ 3 ปี) 
ครั้งท่ี 1 ปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนฯ 

สิงหาคม 2560 ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ปี 2559  2561 (แผนระยะ 3 ปี) 
ครั้งท่ี 2 ปี 2561 

กันยายน 2560 ปรับปรุงแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษา ปี 2559  2561 (แผนระยะ 3 ปี) 
ครั้งท่ี 1 ปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนฯ 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

1. น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามาเป็นกรอบ ทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

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

3. เผยแพร่แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและสาธารณชน
ทราบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนดฯ  
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 นายธวัช  กงเติม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษษเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
คณะท างาน 
 1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  หัวหน้าคณะท างาน 
 2. นางนวลลออ  เงินเมย        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    ประธานคณะท างาน 
 3. นางสาวนงคราญ  ทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างาน 
 4. นางทัศนา  จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์      คณะท างาน 
 5 นางพับพึง  ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างาน 
 6. นางสาวเบญจมาศ บัวระพา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างาน 
 7. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างาน 
 8. นางอารีรรณ  ติณเวส  เจ้าพนักงานธุรการ      คณะท างาน 
 9. นายศักดา  มียศ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 
 10. นางขวัญนภา  จันทร์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      คณะท างานและเลขานุการ 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่  394 /2558 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559 – 2561  
       (แผนระยะ 3 ปี) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

------------------------------------------- 
 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี 2559 - 2561 (แผนระยะ 3 ปี) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ และสนองนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลในการจัดท าพัฒนาการศึกษา 
ประกอบด้วย 

1. นางนวลลออ  เงินเมย       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   ประธานคณะท างาน 
2. นางสาวนงคราญ  ทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน 
3. นางทัศนา  จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์     คณะท างาน 
4. นางพับพึง  ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน 
5. นางสาวเบญจมาศ บัวระพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน 
6. นายพสกร  ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน 
7. นางอารีวรรณ  ติณเวส เจ้าพนักงานธุรการ     คณะท างาน 
8. นายศักดา  มียศ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์    คณะท างาน 

 9. นางขวัญนภา  จันทร์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างานและเลขานุการ 
  

 ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าทีจ่ัดเตรียมข้อมูลนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา เพ่ือให้พร้อมต่อการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2558 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่ 393 /2558 
เรื่อง แตง่ตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559 – 2561 (แผนระยะ 3 ปี) 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

------------------------------------------- 
 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปี 2559 - 2561(แผนระยะ 3 ปี) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ และสนองนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าพัฒนาการศึกษาประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะท างาน 
2. นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท างาน 
3. นางสุริชา  ชาติสุทธิ รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท างาน 
4. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รองผู้อ านวยการสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท างาน 
5. นายสุนัด  บุญสวน รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท างาน 
6. นายไท   พานนนท์ รองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 คณะท างาน 
7. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คณะท างาน 
8. นางทัศนีย์  จันทร์แสงศรี    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะท างาน 
9. นางชนัญญา  วิลาสินี    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะท างาน 
10. นางไมตรี  ส าราญรื่น           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะท างาน 
11. นางสาวจิราพร  สังข์ทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะท างาน 
12. นายวีรยุทธ์  วงศ์อุ้ย   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะท างาน 
13. นางมาลี ไกรพรศักดิ์ ค าเมือง  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะท างาน 
14. นางสุพัตรา  คงสิริกร   ผู้อ านวยการส่วนช่วยอ านวยการ คณะท างาน 
15. นายประมาณ  โพธิ์จักร ประธานกลุ่มโรงเรียนในเมือง คณะท างาน 
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16. นายสมหมาย  อ่อนน้อม ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว คณะท างาน 
17. ว่าที่ พ.ต.สุชิน ชาญสูงเนิน ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก คณะท างาน 
18.  นายสมเกียรติ  กระสันต์ ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ คณะท างาน 

 
19.  นายสมควร  สาตรจีนพงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเอราวัณตาดหมอก คณะท างาน 
20.  นายธเนศร์  กลิ่นมิ่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านโตกนายมชอนไพร คณะท างาน 
21.  นายภิญโญ  เกียนแกล้ง ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง คณะท างาน 
22.  ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์ ถนัดพงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนวังชมภู คณะท างาน 
23.  นายสุพจน์  โพธิมาศ ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรชนแดน คณะท างาน 
24.  นายประพันธ์  วงส์วันนา ประธานกลุ่มโรงเรียนลาดแค คณะท างาน 
25.  นายไพบูลย์  ไทยตรง ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าข้าม คณะท างาน 
26.  นายสมชาย  แสงนาก ประธานกลุ่มโรงเรียนดงขุย คณะท างาน 
27.  นายส าเร็จ  ปิ่นพิทักษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง คณะท างาน 
28.  นางวรรณค า  เนตรแสงศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน คณะท างาน 
29.  นายเศรษฐศักดิ์  หนูทอง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะท างาน 
30. นายจรัญ  จากยางโทน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
31.  นางอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
32.  นายนิพล  พลกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
33.  นางสาวกาญจนา  คูทิพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
34.  นายบ ารุง  จันทร์เชื้อ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
35.  นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
36.  นายธงชัย  วงศ์กาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
37.  นายพิน  สงค์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
38.  นางนิลยา  ทองศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
39.  นายนิรภัย  แดงโชต ิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
40.  นางสาวรัมภา กุณพันธนาภา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
41.  นายบุญโยม  เกยเลื่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะท างาน 
42.  นางภิญญาพัชน์  เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ คณะท างาน 
43.  นางนวลลออ  เงินเมย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    เลขานุการคณะท างาน 
44.  นางสาวนงคราญ  ทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
45.  นางขวัญนภา  จันทร์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
46.  นางทัศนา  จันทร์ลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์          ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
47.  นางพับพึง  ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
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48.  นางสาวเบญจมาศ บัวระพา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
 
 
   

49.  นายพสกร  ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
50. นางอารีวรรณ  ติณเวส เจ้าพนักงานธุรการ                ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
51. นายศักดา  มียศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
  

 

 ให้คณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและใช้ประกอบการ
ขอสนับสนุนงบประมาณจากส านักบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการ
ต่อไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   25   กันยายน  พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


