
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
  



 
ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 
 

1. สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ มอบหมำยงำนให้บุคลำกรรับผิดชอบ
ทุกระดับชัดเจน  ได้ก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดได้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงำน เนื่องจำกใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมและด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกด้วย
เทคนิค SWOT ที่สอดคล้องกับบริบทและสภำพจริงของหน่วยงำน  มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ เป้ำหมำย และบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกมีกระบวนกำร
วำงแผนอย่ำงเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีระบบกำรติดต่อสื่อสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและติดต่อสื่อสำรกับโรงเรียนและหน่วยงำนอ่ืน  มี
ระบบกำรติดตำมและประเมินผล ที่เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรบริหำรและมีข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนและมีเครือข่ำย
กำรประเมินผลตำมกลุ่มโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มีทักษะในกำรบริหำรจัดกำร กำรวินิจฉัยสั่งกำร กำรควบคุม กำรจูงใจ และสะท้อนถึง
วัฒนธรรมหน่วยงำน บุคลำกรทุกระดับในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำง
ครบถ้วนตำมบทบำทหน้ำที่กฎหมำย มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มีสมรรถนะสอดคล้องจำกภำระงำน /มำตรฐำนต ำแหน่ง รวมถึงได้พัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง 

 

2. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

วิสัยทัศน์   :   ผู้เรียนมีคุณภำพ สถำนศึกษำได้มำตรฐำน 

พันธกิจ  
1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

และเท่ำเทียม 
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 



เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเอง ปรับตัวเป็นพลเมืองและ 
พลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมี
คุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีควำมแม่นย ำทำงวิชำกำร และมีทักษะกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร มีส ำนึกควำมรับผิดชอบ 
(Accountability) และกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 

5. สถำนศึกษำร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพ้ืนที่  
จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือกำรเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร เป็นส ำนักงำนแห่งนวัตกรรมยุคใหม่  
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ กำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ ก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำนผล 
อย่ำงเป็นระบบ 
 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแบบบูรณำกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม 

 
ค่านิยม   :  บริกำรเด่น เน้นทีมงำน สรรสร้ำงคุณภำพ 

 
จุดเน้น   

1. นักเรียนชั้น ป.1-3  อ่ำนออก เขียนได้ทุกคน 
2. นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่ำนคล่อง เขียนคล่องทุกคน 
3. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3  ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
4. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ NT ชั้น ป.3  เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
5. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ไม่ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
6. ค่ำเฉลี่ยรวมผลกำรทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
7. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี 
8. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่ ำกว่ำระดับดีมำก 
9. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไม่ต่ ำกว่ำระดับดี 
 



3. ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำร และควรใช้ฐำนข้อมูล

เดียวกันในกำรวำงแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
2. สพป.ควรกระตุ้นให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำน ำกระบวนกำร KM มำใช้ในกำรพัฒนำตนเอง 

พัฒนำระบบงำน  และพัฒนำองค์กรร่วมกัน 
3. ก ำหนดมำตรกำรในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำให้

ต่อเนื่อง ยั่งยืน  โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ในกำรวำงแผน แก้ไขปัญหำ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่   
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับโรงเรียน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเพ่ือให้เกิดควำมเข้มแข็ง 
ในกำรพัฒนำคุณภำพด้ำนวิชำกำร 

 
 
 
 

  



ส่วนที่ 2 
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ถ่ำยทอดทิศทำงกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของเลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (นำยสุเทพ  
ชิตยวงษ์)   เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2562  ให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ศึกษำนิเทศก์  บุคลำกร และผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด   

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้จัดให้มีกำรประชุมเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พร้อมทั้งทบทวนกิจกรรม โครงกำรให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  ในวันที่ 6 มิถุนำยน 2562   และด ำเนินกำรจัดประชุมเพ่ือก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน โครงกำรที่จะ
น ำเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในวันที่ 12 มิถุนำยน 2562 
 
 

 
  



ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการส าคัญ (Flagship Project) 

 
โครงการส าคัญ 
 

1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการส านักงาน 400,000 

  1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะเดินทำงไปรำชกำร 100,000 
  2. วัสดุส ำนักงำน 50,000 
  3. ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง ของ สพป.พช.1 20,000 
  4. ค่ำถ่ำยเอกสำร 10,000 
  5. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 
  6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมภำยใน สพท. 30,000 
  7. ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุกำรบริหำรกลุ่มโรงเรียน 70,000 
  8. ค่ำสำธำรณูปโภค 100,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 600,000 

  
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน

ดำวเทียม (DLTV)  30,000 
  2. โครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  16,000 

  
3. โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้นักเรียนอ่ำนออก

เขียนได้  อ่ำนคล่องเขียนคล่อง  และใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรได้ 40,000 
  4. โครงกำรเร่งรัดพัฒนำคณุภำพผู้เรยีนสู่กำรยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนคณติศำสตร์ 30,000 
  5. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ Big Data 30,000 

  
6. โครงกำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก

แบบเรียนรวม  15,000 
  7. โครงกำรนิเทศแบบบูรณำกำร โดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 75,000 

  
8. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำครูแกน

น ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค Boot Camp เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 48,000 
  9. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ให้เขม้แข็ง 29,000 

  
10. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน 263,000 

  
11. โครงกำรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรียน 24,000 
   รวมทั้งสิ้น  1,000,000 

 



ส่วนที่ 4 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 2 เดือน 

(มิ.ย.-ก.ค.62) 
4 เดือน 

(มิ.ย.-ก.ย.62) 
1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการส านักงาน   

  1. ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะเดินทำงไปรำชกำร   
  2. วัสดุส ำนักงำน   
  3. ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง ของ สพป.พช.1   
  4. ค่ำถ่ำยเอกสำร   
  5. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
  6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมภำยใน สพท.   
  7. ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุกำรบริหำรกลุ่มโรงเรียน   
  8. ค่ำสำธำรณูปโภค   
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

  1. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน    
  2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำด้วย (DLTV)    
  3. นิเทศแบบบูรณำกำร    
  4. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล    
  5. อ่ำนออกเขียนได้    
  6. คิดเลขเป็น    
  7. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล    

  
8. โครงกำรสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียนขนำดเล็กแบบเรียนรวม  
 

 
  9. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ    

  
10. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ภำยในสถำนศึกษำ  
 

 
  11. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรธุรกำรโรงเรียน    
   รวมทั้งสิ้น    

 
 


