
 

 

  



 

 

ค ำน ำ 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรจัด ส่งเสริม และสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ซึ่งนับว่ำเป็นภำรกิจที่ส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
อันจะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรจัดและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติในรูปของ
กิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ซึ่งด ำเนินกำรในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศูนย์ประถมอ ำเภอ กลุ่มโรงเรียน และ
สถำนศึกษำ ให้เกิดคุณภำพตำมเป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง เพ่ือประโยชน์ของเด็กและเยำวชน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพ่ือแสดงถึงผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสำธำรณชนทั่วไป ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และสะท้อนถึง 
ควำมพยำยำม และควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
กับหน่วยงำน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนผู้สนใจน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำต่อไป 
และขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไว้ ณ โอกำสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

   1. ท่ีตั้งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ต้ังอยู่เลขที่ 68 – 69 หมู่ 11  
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000 โทรศัพท์ 056-737083 
โทรสาร 056-737079 Website : http://www.phetchabun1.go.th/ มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาแก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ในเขตพ้ืนที่ 3 อ าเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอชนแดน และอ าเภอวังโป่ง มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อ อ าเภอหล่มสัก และอ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศใต้  ติดต่อ อ าเภอหนองไผ่ และอ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ าเภอคอนสาร และอ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันตก ติดต่อ อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  อ าเภอบางมูลนาก 

อ าเภอทับคล้อ อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร และอ าเภอหนองบัว   
จังหวัดนครสวรรค์ 

 

แผนที่แสดงท่ีตั้งและเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

 
  

  

อ.เขาค้อ  อ.เนินมะปราง 

จ.พิษณุโลก 

อ.สากแหล็ก จ.พิจิตร 

อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร 

อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 
อ.หนองไผ่  

อ.บึงสามพัน 
อ.หนองบัว 

จ.นครสวรรค์ 

อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

http://www.phetchabun1.go.th/
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  2.  อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา  
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 38 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 เอกชนและองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3.  โครงสร้างการบริหารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการตามอ านาจตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มงาน 
และ 1 หน่วย  

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศกึษำ 

กลุ่มส่งเสรมิ
สถำนศึกษำเอกชน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ส่วนช่วยอ ำนวยกำร 

 

คณะกรรมกำรศึกษำธกิำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

คณะอนุกรรมกำรศกึษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

กลุ่มโรงเรียน 

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

โครงสรา้งการบริหารส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
   

 

   

 นายธวัช กงเตมิ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

นายบรรเจดิ กลิ่นจันทร ์
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นางสุริชา ชาติสุทธ ิ
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นายสมบูรณ์ เกยีรตบิัณฑติ 
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

         
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

นายสุนัด บุญสวน 
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นายไท พานนนท์ 
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นายประทาน หาดยาว 
รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 
  

ท ำเนียบผูบ้รหิำร 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 

 

 

 

 
 
 
  

 

นางพนิตสิรี แพ่งสภา 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

นางสาวจิราพร  สังข์ทอง 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นางนวลลออ เงินเมย 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

นางอารีย์ ค ามาตร 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

นางไมตรี ส าราญรื่น 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 

การเงินและสินทรัพย ์

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

นางทัศนีย์  จันทรแ์สงศร ี
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา

เอกชน 

นางมาลี  ไกรพรศักดิ์ ค าเมือง 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

นางสุพัตรา  คงศิริกร 
ผู้อ านวยการส่วนช่วยอ านวยการ 

 
 
 
 

 
 

ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่/หน่วย 
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  3. บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

 
ต าแหน่ง/กลุ่ม 

ข้าราชการ (คน) พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

38 ข. 38ค(1) 38ค(2) 

1. ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 1      1 

2. รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 6      6 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล   10 1  1 13 

4. กลุ่มนโยบายและแผน   8   2 10 

5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   5   1 6 

6. กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 16 2    18 

7. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   10    10 

8. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   4    4 

9. กลุ่มอ านวยการ   8  10 5 23 

10. หน่วยตรวจสอบภายใน   2    2 

11. ส่วนช่วยอ านวยการ  2 1    3 

12. เจ้าหนา้ที่ประสานงาน (คุรุสภา)     1  1 

รวม 7 18 50 1 11 9 96 
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  4. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

 4.1 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา 
 1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

รายการ/อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

โรงเรียนตามสังกัด สพฐ. 80 50 21 151 

จ าแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน 

ปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 50 37 13 100 

ปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 3 23 12 8 43 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 5 1 0 6 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 0 0 2 

จ าแนกโรงเรียนแบ่งขนาดตามจ านวนนักเรียน 

นักเรียน 0 - 120 คน 48 35 12 95 

นักเรียน 121-200 คน 19 8 6 33 

นักเรียน 201-300 คน 9 3 1 13 

นักเรียน 301-500 คน 2 3 1 6 

นักเรียน 500-1,500 คน 1 1 1 3 

นักเรียน 1,500-2,500 คน 1 0 0 1 

     

 
 

53% 

33% 

14% 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ 151 โรงเรียน 

อ.เมืองเพชรบูรณ์ 80 โรงเรียน 

อ.ชนแดน 50 โรงเรียน 

อ.วังโป่ง 21 โรงเรียน 
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  2) โรงเรียนเอกชน จ านวน 11 โรงเรียน  

รายการ/อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

โรงเรียนเอกชน 6 5 0 11 

จ าแนกตามประเภทการจัดการเรียนการสอน 

เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 2 - - 2 

เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 2 - 3 

เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 2 - 3 

ปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6 2 - - 2 

ปฐมวัย- ปวช. - 1 - 1 

  

63% 

22% 

8% 
4% 2% 

1% 

จ าแนกโรงเรียนแบ่งขนาดตามจ านวนนักเรียน 

นักเรียน 0 - 120 คน 
นักเรียน 121-200 คน 
นักเรียน 201-300 คน 
นักเรียน 301-500 คน 
นักเรียน 500-1,500 คน 
นักเรียน 1,500-2,500 คน 

55% 

45% 
0% 

โรงเรียนเอกชน 11 โรงเรียน 

อ.เมืองเพชรบูรณ์ 6 โรงเรียน 

อ.ชนแดน 5 โรงเรียน 

อ.วังโป่ง 0 โรงเรียน 
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4.2 ข้อมูลจ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) 
     1) จ านวนนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อ าเภอ 
จ านวนนักเรียนตามระดับการจัดการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้น 

อ.เมืองเพชรบูรณ์ 2,102 8,420 1,541 12,063 

อ.ชนแดน 1,180 3,755 843 5,778 

อ.วังโป่ง 558 1,668 543 2,769 

รวมนักเรียนทั้งหมด 3,840 13,843 2,927 20,610 
 

   
 

    1) จ านวนนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

อ าเภอ 
จ านวนนักเรียนตามระดับการจัดการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 

อ.เมืองเพชรบูรณ์ 1,906 2,868 1,159 5,933 

อ.ชนแดน 903 1,925 1,044 3,872 

อ.วังโป่ง - - - - 

รวมนักเรียนทั้งหมด 2,809 4,793 2,203 9,805 

   

59% 28% 

13% 

จ านวนนักเรียน แยกอ าเภอ 

อ.เมืองเพชรบูรณ์ 

อ.ชนแดน 

อ.วังโป่ง 

19% 

67% 

14% 

จ านวนนักเรียน จ าแนกระดับการศึกษา 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

61% 

39% 

0% 

จ านวนนักเรียน แยกอ าเภอ 

อ.เมืองเพชรบูรณ์ 

อ.ชนแดน 

อ.วังโป่ง 

29% 

49% 

22% 

จ านวนนักเรียน จ าแนกระดับการศึกษา 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
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  5. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5.1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    1) ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559) 

อ าเภอ ผู้บริหาร ข้าราชการครู จ านวน (คน) 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

อ.เมืองเพชรบูรณ์ 66 11 173 616 866 

อ.ชนแดน 34 2 111 246 393 

อ.วังโป่ง 12 3 70 118 203 

รวมทั้งสิ้น 112 16 354 980 1462 

    2) ข้อมูลลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการ / อัตราจ้าง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559) 

ประเภท อ.เมืองฯ อ.ชนแดน อ.วังโป่ง จ านวน(คน) 

ลูกจ้างประจ า 62 26 10 98 
พนักงานราชการ 11 7 5 23 
อัตราจ้าง(ครูวิกฤต) 12 11 8 31 
ครูวิทย์-คณิต 9 8 2 19 
ครูพี่เลี้ยง 27 14 3 44 
ธุรการโรงเรียน 33 20 9 62 
ลูกจ้างชั่วคราว(ภารโรง) 31 17 11 59 

รวมทั้งสิ้น 185 103 48 336 

 

5.2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
    1) ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559) 

ประเภท อ.เมืองฯ อ.ชนแดน อ.วังโป่ง จ านวน(คน) 

ครูประจ า     
ครูพิเศษ     
ครูพี่เลี้ยง     
ครูต่างประเทศ     

รวมทั้งสิ้น     
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  6. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6.1  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
      ประจ าปีการศึกษา 2558 
ตารางท่ี 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ กับ ระดับประเทศ 

สาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่ม(+)/ 
ลด(-) ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ความสามารถด้านภาษา 50.90 46.64 +4.26 

ความสามารถด้านการคิดค านวณ 46.72 40.71 +6.01 

ความสามารถด้านการมีเหตุผล 52.02 48.56 +3.46 

รวมเฉลี่ย 50.95 45.30 +5.65 
 

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดับเขตพื้นที่ กับ ระดับประเทศ 

 
  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมเฉลี่ย 

50.90 
46.72 

52.02 50.95 
46.64 

40.71 

48.56 
45.30 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (NT)  
                          นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558 

สาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ เพิ่ม(+)/ 
ลด(-) ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 

ความสามารถด้านภาษา 50.90 54.26 -3.36 

ความสามารถด้านการคิดค านวณ 46.72 45.37 +1.35 

ความสามารถด้านการมีเหตุผล 52.02 51.83 +0.19 

รวมเฉลี่ย 50.95 50.48 +0.47 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบระหว่าง ปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558 

 
 

  

40.00
42.00
44.00
46.00
48.00
50.00
52.00
54.00
56.00

ภำษำ ค ำนวณ เหตุผล รวมเฉลี่ย 

51.29 

39.29 

48.20 
50.48 50.90 

46.72 

52.02 
50.95 

ปีการศึกษา 2557 
ปีการศึกษา 2558 
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6.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ประจ าปีการศึกษา 2558 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ 

สาระ 
การเรียนรู ้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 47.64 49.33 -1.69 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.14 49.18 -3.04 

ภาษาอังกฤษ 35.53 40.31 -4.78 

คณิตศาสตร ์ 41.04 43.47 -2.43 

วิทยาศาสตร์ 41.49 42.59 -1.10 

รวมเฉลี่ย 42.37 44.98 -2.61 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 

สาระ 
การเรียนรู ้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 47.64 43.04 4.60 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.14 47.14 -1.00 

ภาษาอังกฤษ 35.53 32.12 3.41 

คณิตศาสตร ์ 41.04 36.97 4.07 

วิทยาศาสตร์ 41.49 38.87 2.62 

รวมเฉลี่ย 42.37 39.63 2.74 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 
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6.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ 

สาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 40.02 42.64 -  2.62  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 41.83 46.24 -  4.41  

ภาษาอังกฤษ 26.50 30.62 -  4.12  

คณิตศาสตร ์ 29.27 32.40 -  3.13  

วิทยาศาสตร์ 33.94 37.63 -  3.69  

รวมเฉลี่ย 34.31 37.90 -  3.59  

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบระหว่างระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการทดสอบนักเรียนระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 

สาระ 
การเรียนรู ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 40.02 33.46 6.56 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 41.83 44.79 -2.96 

ภาษาอังกฤษ 26.50 25.91 0.59 

คณิตศาสตร ์ 29.27 26.42 2.85 

วิทยาศาสตร์ 33.94 34.66 -0.72 

รวมเฉลี่ย 34.31 33.05 1.26 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 
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ส่วนที่ 2 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

 

วิสัยทััศน์ั(Vision) 
ภายในปี 2560ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  สร  างโอกาสทาง

การศ ึกษา มุ่งพ ัฒนาคุณภาพมาตรฐานส ู่ประชาคมอาเซียน ผู เร ียนมีท ักษะท่ีจ 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. 
 

พันธกิจั(Mission) 
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท ุกระด ับ พัฒนาคร ูนักเรียน บุคลากรทางการศ ึกษา  

ให  มีความพร อม เพ ื่อเข าสู่ประชาคมอาเซียน ส ่งเสร ิมการว ิจัย ถ ่ายทอดองค ์ความรู  ใช  เทคโนโลย ีเพ ื่อเพ ิ่ม
ศักยภาพ พัฒนาระบบบร ิหาร จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภ ิบาล เน  นการมีส่วนร่วม สร างโอกาสทาง
การศึกษา มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 

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

 

 

เป้าประสงค์ั (Goal) 
1. ประชากรวัยเร ียนทุกคนได รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน (All school age 

population have opportunity to access basic education) 
2. ผู เร ียนทุกคนม ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ ื้นฐานและม ีความพร  อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(All learners have basic standard quality and be ready to ASEAN Community) 
3. ครูและบุคลากรทางการศ ึกษาสามารถปฏ ิบัติงานได อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศกยภาพ 

(Teachers and educational personnnels work efficiently) 
4. ส านักงานเขตพ ื้นท ี่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข มแข็งตามหลักธรรมาภ ิบาลและเป็นกลไก

ขับเคลื ่อน การศ ึกษาขั้นพ ื้นฐานให ม ีคุณภาพและมาตรฐาน (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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กลยุทธ์ั(Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1 สร  างโอกาสทางการศกึษาให  ทั่วถึง (Provide educational opportunities thoroughly) 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (Improve quality and educational 

standards) 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (Develop teachers and educational 

personnel’s competencies) 
กลยุทธ์ที่ 4 พ ัฒนาประส  ทธ ภาพการบร หารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภ  บาล (Develop the 

efficiency of educational administration according to the principles of good governance.) 
กลยุทธ์ที ่5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู เร ียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

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

 

 

คั านิยมั(Value) 
ยึดหล ักธรรมาภ บาล สรรคส์ร างทีมงาน บร  การเป็นเล ศ (Adhering to the principles of good 

governance, teamwork, excellent services) 
 

 

อัตลักษณ์ั (Identity) 
“สรรค์สร  าง เหนือชั้น แบง่ปันน้ าใจ” (Better Creation Share of Good will) 

 

 

เอกลักษณ์ั (Uniqueness) 
“ส าน ักงานมาตรฐาน สายธารแห่งปัญญา” (Standard Office Stream of Wisdom) 

 

 

บญัญัติั 10 ประการโรงเรียนเหรัียญเพชร 
ด้านผู้เรี ยน 

1. นักเรียนช ั้น ป.3 และช ั้น ป.6 ทุกคนอ่านรู เร ื่องและสื่อสารได  
2. นักเรียนมีผลการทดสอบ NT, O-NET สูงขึ้นร อยละ 3 หรือม ีคา่เฉลี่ยไม ่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
3. นักเรียนมีท ักษะการค ดว เคราะห ์และทักษะในศตวรรษท ี่ 21 
4. นักเรียนได เรียนรายว  ชาประว ัต ศาสตร์และหน าที่พลเม ือง 
5. นักเรียนมีค่าน ยมพ ื้นฐาน 12 ประการ และมีความพร อมเขาสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ด้านครแูละบี คลากรทางการศี กษา 
6. คร ูผ ู บร หารและบุคลากรทางการศ ึกษาม ีความพร  อมเข าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
7. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีมม ีความพร  อมในการจ ัดการศึกษา 
8. โรงเรียนผ่านการรับรองการประเม  นของ สมศ. 
9. โรงเรียนได รับรางวัลระดับภาคข ึ้นไป หรอระดบัเขตพ ื้นที่การศกึษา 5 รางว ัลขึ้นไป 
10. โรงเรียนมีความปลอดภัย 
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ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ. 2559 
 

 

แหล ่งท ี่มา / นโยบาย จ  ดเน  น 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นโยบายทั่วไป 17 ข อ 
ท1 การจัดท าแผนงานโครงการเริ่มใหม่ ข อ 10 
ท2 การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่ส ัมฤทธิ์ผล ข อ 10 
ท3 แผนงาน/โครงการพระราชด าร ิ ข อ 2 
ท4 งบประมาณ ข อ 10 
ท5 เน นการส ื่อสารภายในและภายนอก ข อ 10 
ท6 อำนวยการเมือ่เกิดเหตุฉ ุกเฉิน ข อ 10 
ท7 การรว่มม ือกับภาคเอกชนและภาคประชาส ังคม ข อ 10 
ท8 ให ความส าค ัญกับการบร ิหารงานส ่วนภ ูมิภาคและเขตพ ื้นที่ต่าง ๆ 

ของแต่ละแท่งเข  าท างาน 
ข อ 10 

ท9 โครงการจัดอบรมสัมมนา ต องตอบโจทย์ที่ตั้งไว  ใครควรเข าร่วมการ 
สัมมนา ผลล ัพธ์ที่ต  องการ เนื้อหาต องสัมพันธ ์กับเวลา 

ข อ 9 

ท10 ยกระดับมาตรฐานภาษาอ ังกฤษในทุกหล ักสูตร  

ท11 ให มกีารน า ICT เข ามาใช  ในการบร ิหารงานในกระทรวงอย่างกว างขวาง ข อ 4 
ท12 ให ความส าคัญกับเทคน ิคการสอนและการสื่อความหมาย ข อ 6 
ท13 ให ความส าคัญกับบรรยากาศในการทำงาน ข อ 11 
ท14 ให ลดภาระงานที ่ไม่เก ี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพ่ือให  ครูมีเวลา 

ทุ่มเทกับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจ ัง 
ข อ 6 

ท15 การประเมินเพ่ือความก าวหน าต องสอดคล องกับผลการพัฒนาผู เร ียน 
ทั้งความรู  และคุณลักษณะ และท ักษะช ีว ิต 

ข อ 9 

ท16 การแก ไขปัญหาการจดัการศ ึกษาจังหว ัดชายแดนภาคใต   

ท17 ให ลดภารงานทีไ่ม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการน าเด็กนกัเรียน 
ครอูอกนอกห  องเรียน 

ข อ 7 

นโยบายเฉพาะส านัก (สพฐ.) 9 ข อ 
ฉ1 แก  ไขป ัญหาเด็กประถมอ ่านไม ่ออกเข ียนไม ่ได  ข อ 3 
ฉ2 การดูแลเด็กออกกลางคัน ข อ 1 
ฉ3 ปรับปร ุงหล ักสูตร ข อ 6 
ฉ4 การแก  ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ข อ 10 
ฉ5 การลดความเหล ื่อมล าทางการศ ึกษา ข อ 4 
ฉ6 การประเม ินครู/นักเรียน/โรงเรียน ข อ 9 
ฉ7 การดูแลรักษาสิ่งก่อสร  างและครภุ ัณฑ์ในหน ่วยงานและสถานศึกษา ข อ 11 
ฉ8 การดูแลเรื่องสว ัสดิการ ข อ 11 
ฉ9 การขยายโครงการธนาคารขยะ ข อ 5 
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แหล่งที่มา / นโยบาย จ  ดเน  น สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

นโยบายเร ่งด ่วน 12 ข อ 
ร1 แนวทางยุทธศาสตร์ปฏ ิร ูปการศึกษาข้ันพ ื้นฐาน ข อ 10 
ร2 การพ ัฒนาการอ่านออกเขียนได  เพ่ือพล ิกโฉมโรงเรียนตามแนวทาง 

การพ ัฒนาสมอง 
ข อ 3 

ร3 การปฏิร ูปหล ักสูตรแกนกลางการศ ึกษาขัน้พ ื้นฐาน ข อ 6 
ร4 การจดัการศ ึกษาเพ ื่อการมีงานท า ข อ 3 
ร5 การดูแลเด ็กออกกลางคัน ข อ 1 
ร6 การพ ัฒนาค ุณภาพการศึกษาด วยเทคโนโลย ีการศ ึกษาทางไกล ข อ 3, 4 
ร7 การพ ัฒนาการเรียนการสอนภาษาอ ังกฤษระดับการศึกษาข้ันพ ื้นฐาน ข อ 13 
ร8 การผล ิตและพ ัฒนาครู ข อ 9 
ร9 การด าเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ข อ 5 
ร10 การเรียนการสอนว ิชาประวัติศาสตร์และหน  าที่พลเม ือง ข อ 3 
ร11 การพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการศึกษาในเขตพ ัฒนาพเิศษเฉพาะกิจ 

จังหว ัดชายแดนภาคใต  

 

ร12 การเสริมสร างค ุณธรรม จรยิธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา ข อ 12 
นโยบายของจ ังหว ัดเพชรบ ูรณ์ 

พช1 การปกป้องและเชิดช ูสถาบันพระมหากษ ัตริย์ อาท ิจ ัดกิจกรรมเช ิดชู 
สถาบันพระมหากษัตริย์/โครงการ พระราชดาริ ฯลฯ 

ข อ 2 

พช.2 การรักษาความม ั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ อาทิ การป้องก ัน 
และปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันและแกไขป ัญหายาเสพติด การ 
ป้องกันการค  ามนุษย์และแรงงานต่างด าว ฯลฯ 

ข อ 1 

พช.3 การลดความเหลื่อมล าของสังคมและสร  างโอกาสการเข าถ ึงบร ิการ 
ของรัฐ อาท ิจ ัดกิจกรรมส่งเสร ิมอาช ีพสร  างรายได  แก ไขป ัญหาหน ี้สิน 
นอกระบบ ช ่วยเหล ือผู ด อยโอกาส ผู พกิาร ผู ยากไร  ส ่งเสร ิม ค ุณธรรม
จรยิธรรม ค่านิยม 12 ประการ ฯลฯ 

ข อ 5 

พช.4 การศึกษาและเรียนรู  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและว ัฒนธรรม อาทิ 
จัดกิจกรรมทะนุบ ารุงศาสนา อนุรักษ ์มรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเยาวชนได  
แสดงออกอย่างสร  างสรรค์ ฯลฯ 

ข อ 1 

พช.5 การยกระดบัคุณภาพบริการด านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
อาท ิจัดกจิกรรมป  องก ัน อ ุบัต ิเหตุ อ ุบัติภ ัย การเฝ้าระวังโรคติดต่อ จ ัด 
กิจกรรมส ่งเสร ิมสุขภาพ ฯลฯ 

ข อ 10 

พช.7 การส่งเสร ิมบทบาทและการใช  โอกาสในประชาคมอาเซียน อาทิ 
เพ ิ่มความสามารถผู ประกอบการส ู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาทักษะฝีม ือ 
แรงงานรองรบัประชาคมอาเซ ียน ด าเนินโครงการเพ ื่อรองร ับการพ ัฒนาเขต 
เศรษฐกจิพ ิเศษ ฯลฯ 

ข อ 3 
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แหล่งที่มา / นโยบาย จ  ดเน  น สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

พช.9 การส่งเสร ิมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน 
ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ อาท ิ การด าเนินงานของ 
ศูนย์ด ารงธรรม การป้องก ันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องก ันการทุจริตและประพฤตมิ ิชอบ ฯลฯ 

ข อ 10 

มาตรฐานส านักงานเขตพ ื นที่การศ  กษา พ.ศ. 2557 
มาตรฐานที ่1  

ตัวบ่งช ี้ที ่1.2 ข อมูลสารสนเทศท ี่เป็นระบบในการบริหารจัดการและพ ัฒนา 
คุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตัวบ่งช ี้ที ่4.3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเม ินผล และนเิทศการศึกษาที่มี 
ประสิทธิภาพ 

 
 

ข อ 11 

มาตรฐานที ่2  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การวางแผนในการบริหารอัตราก าลังคร ูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาสอดคล  องก ับนโยบาย ปัญหาและความต องการ 

ข อ 8 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อย่างถ ูกต  อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได  

ข อ 8 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 การพ ัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษาสู ่ความเป็นม ืออาชีพ 
โดยว ิธ ีที่หลากหลาย สอดคล องก ับปัญหาและความต  องการจ าเป็นของครู 
และบคุลากรทางการศึกษา และส่งเสร ิมความก าวหน  าในวิชาช ีพ 

ข อ 9 

มาตรฐานที ่3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาที่ 
ผ่านเกณฑ ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายในโดยส านักงาน 
เขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษา 

ข อ 10 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาที่ 
ผ่านเกณฑ ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพภายในโดยส านักงาน 
เขตพ ื้นทีก่ารศ ึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ 
การศ ึกษา (องค ์กรมหาชน) 

ข อ 10 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 จ านวนสถานศึกษาได รับการรับรองค ุณภาพตามมาตรฐาน 
การประเมินคณุภาพภายนอก ระดับการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน จากส านักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค ์การมหาชน) 

ข อ 10 

ตัวบ ่งชีท่ี 7.1 จ านวนนักเรยีนที่เข าเรียน ค านวณจากนกัเรียน ณ ว ันที ่10 
มิถ ุนายน หรือระยะเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
ก าหนดของแตล่ะปี เปรียบเท ียบกับจ านวนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 

ข อ 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 จ านวนนักเรียนของสถานศึกษาในส ังกัดส านักงานเขตพ ื้นที่ 
การศ ึกษาท ี่จบหล ักสูตรตามก าหนดเวลาโดยพิจารณาจากจ านวนนักเรียน 
ที่จบหล ักสูตรแกนกลางการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 2551 
ในระดับชั้นที่สถานศึกษาเปิดท าการสอน 

ข อ 6 
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แหล่งที่มา / นโยบาย จ  ดเน  น สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ตัวชี้วัด ตามแผนปฏ ิบ ัติการ สพฐ. ประจาปี 2559 
สพฐ.1 โรงเรียนต นแบบมีความเข มแข็งและเป็นแหล ่งเรียนรู เกี่ยวกับ 
ประชาคมอาเซียน 

ข อ 13 

สพฐ.12 โครงการประเมินหน่วยงานส ุจริตโดยใช  ITA ของ ปปช. ข อ 10 
สพฐ.14 โรงเรียนว ิถีพ ุทธ ข อ 2 
สพฐ.19 งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียน ข อ 1 
สพฐ. 23 โครงการบ านนกว ิทยาศาสตร์น อย ข อ 10 
สพฐ. 27 นักเรียนท ุกคนได ร ับการพ ัฒนาศักยภาพที่สอดคล องก ับ 
กระบวนการของ PISA 

ข อ 3 

สพฐ.37 โครงการอนุรักษ์พ ันธ ุกรรมพ ืชอ ันเนื ่องมาจากพระราชดาริ ข อ 2 
สพฐ.55 การด าเนินงานระบบดูแลช ่วยเหล ือนักเรียน ข อ 1 
สพฐ.56 รณรงคป์้องกันและแก  ไขปัญหายาเสพติด ข อ 1 
สพฐ.58 การส่งเสร ิมและพ ัฒนาความประพฤติน ักเรียน ข อ 1 
สพฐ.60 การพ ัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสร  างความเข  มแข ็งด านว ิชาการ 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ข อ 10 
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แผนงานโครงการของส านักงานเขตพื้นที่การศ กษาประถมศ กษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
  กลย ทธ์ที ่1 สร  างโอกาสทางการศ กษาให  ทั่วถ ง 

1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

2 โครงการพัฒนาความเข มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนงานอาชีพ นักธุรกิจรุ่นเยาว์ 

4 โครงการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2559 
5  โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

6 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 

  กลย ทธ์ที ่2 ยกระดับค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2559 ให นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออก
เขียนได  (PISA) 

2 โครงการพัฒนาสื่อเสริมสร างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 

3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด านทักษะภาษาไทย (ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจ าปี 2559 
4 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร อมสู่ประชาคมอาเซียน (แข่ง

ทักษะภาษาอังกฤษ) 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

6 โครงการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ 

7 โครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนวิถีพุทธ 

8 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจ าปี 2559 
9 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห องสมุดโรงเรียน ประจ าปี  2559 
10 โครงการ “Zero to Hero” A Thai – Finnish Development Program 
11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด วยเทคโนโยลีการศึกษาทางไกลด วยเทคโนโลยี DLTV. และ 

DLIT ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559 

12 โครงการพัฒนาคุณภาพผู เรียนตามจุดเน นและพัฒนาหลักสูตร/การใช หลักสูตรสถานศึกษา 

13 โครงการเสริมสร างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"  
(โครงการโรงเรียนสุจริต)   

14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
15 โครงการบ านนักวิทยาศาสตร์น อย ประเทศไทย 

16 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจ าต าบล 
17 โครงการโรงเรียนในฝัน 

18 โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559 
19 โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลและสร างระบบคลังข อสอบ 
20 โครงการพัฒนาการเรียนรู วิทยาศาสตร์ (STEM Education) 

21 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 

22 โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  

23 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู ด วยกระบวนการแก ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem solving) 

24 โครงการแข่งขันทางวิชาการวิทย์ คณิต ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559  
(ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

25 โครงการขับเคลื่อนนโยบาย ศึกษา และวิจัยการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  

26 โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

27 โครงการยกระดับคุณภาพผู เรียนด านศักยภาพการเรียนรู เชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียม
นานาชาติ 

28 โครงการ STEM Education 

29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด านวัดและประเมินผลและจัดตั้งชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

30 โครงการใช ข อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 

31 โครงการใช ข อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 

32 โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
33 โครงการพัฒนาคุณภาพผู เรียนสู่มาตรฐานสากล (14 กลุ่มโรงเรียน) 

34 โครงการว่ายน้ าเพื่อชีวิต 

35 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

36 โครงการด าเนินงานป้องกันและแก ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2559 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
 กลย ทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบ คลากรทางการศ กษา 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู ครูสอนคิด 

2 โครงการพฒันาบุคลากรในการวัดและประเมินผลโดยใช โปรแกรมการบริหารสถานศึกษา 
(Schoolmis) 

3 โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังโดยใช โปรแกรมการบริหารงานบุคคลแบบออนไลน์ 
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง 

5 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ “Best Practice ธุรการ” 
6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ “นายกพบเพ่ือนครู” 
7 โครงการเสริมสร างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8 โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังข าราชการครูในสถานศึกษา 10 ปี ในการวางแผนบริหารอัตราก าลัง

ครูผู สอนตามมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให มีในสถานศึกษา 
9 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ 

10 การคัดเลือกและบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข ารับราชการเป็นข าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ต าแหน่งครูผู ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ปี พ.ศ. 2559 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12 โครงการการประเมินผู สอบแข่งขันได ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นผู สอบแข่งขันได ในบัญชีอ่ืน  
ต าแหน่ง ครูผู ช่วย 

13 โครงการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข ารับราชการเป็นข าราชการครู ต าแหน่ง ครูผู ช่วย 

14 โครงการฝึกอบรมทบทวนผู บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

15 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

16 โครงการพัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ าหน าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
17 โครงการการพัฒนาผู บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย  

ปีการศึกษา 2558 

18 โครงการพัฒนาครูผู สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนแอกชนเข าสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษา
นานาชาติฯ (CEFR) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
  กลย ทธ์ที ่4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศ กษาตามหลักธรรมาภิบาล 

1 โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน 

2 โครงการส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ไทย 

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

4 โครงการสนับสนุนการขยายผลและติดตามการใช งาน Smart OBEC และ Smart Area 
5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

6 โครงการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

7 โครงการพัฒนาความเข มแข็งการประกันคุณภาพ : โปรแกรมออนไลน์ 

8 โครงการพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 

10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ “เขตสุจริต” ของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 
11 โครงการการศึกษาองค์กรต นแบบส านักงานเขตสุจริตสู่ความเป็นเลิศ 
12 โครงการพลิกโฉมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

13 โครงการพัฒนาความรู ความเข าใจการสร างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให แก่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต นแบบ 

14 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 

15 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
16 โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช  
Application G-Chart 

18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด านการวางแผน 
และงบประมาณ 

19 การอบรมเชิงปฏิบัติการด านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ (SMSS) 
20 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก 
21 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : NEA 

22 โครงการพัฒนาบุคลากรด านแนวคิด เทคนิคการบริหารจัดการ และการวางแผน 
23 โครงการ Open House โรงเรียนดีใกล บ าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) พ.ศ. 2559-2560 
24 โครงการตรวจสอบภายใน 

25 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
26 โครงการพัฒนาผู บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด  

27 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์และ
ผู บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 กลย ทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศ กษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร อมสู่ประชาคมอาเซียน  
(จัดสรรเงินให ศูนย์ PEER ,EBE ) 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 

3 โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 4 งวดที่ 1 

4 โครงการเตรียมความพร อมสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ 4 งวดที่ 2 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 มีการก าหนดกรอบทิศทางในการพัฒนา
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย  
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือสนองตอบวิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
เป้าหมายตามกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีโครงการ และผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลทั่วไป ในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  
อ าเภอชนแดน อ าเภอวังโป่ง ทราบข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

2. ประชากรอายุย่างเข้าปีที่ 7 จ านวน 3,125 คน เข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3,125 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 100 ผู้ปกครอง นักเรียน บุคคลทั่วไป รับทราบข้อมูลข่าวสารการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2559 

2. ร้อยละ 100 ของประชากรอายุย่างเข้าปีที่ 7 ในเขตบริการที่ได้เข้าเรียนชั้น ป.1  
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โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชน ในเขตพ้ืนที่บริการ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. เด็กและเยาวชน มีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีระเบียบวินัยและรักษาความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว 

2. เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ได้รับความบันเทิง สนุกสนาน เพลิดเพลิน 

 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพนักธุรกิจรุ่นเยาว์ในโรงเรียน 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. นิเทศการจัดการเรียนการสอนได้ครบทุกโรงเรียน 
2. จัดกิจกรรมตลาดนัดงานอาชีพ ระดับเขตพ้ืนที่ได้ตามเป้าหมาย 
3. ทุกโรงเรียนมีผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ านวน 45 ผลิตภัณฑ์ 
4. จัดการประกวดมาตรฐานผลิตภัณฑ์/งานอาชีพได้ตามเป้าหมายประกาศผล และมอบเกียรติบัตร 

ยกย่องชมเชย 
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะงานอาชีพ สมมารถสร้างผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานที่มีคุณภาพ สามารถจ าหน่ายได้
และมีรายได้ระหว่างเรียน 
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โครงการแนะแนวส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อการมีงานท า ปีการศึกษา 2558 

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ  
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์) ให้สถาบัน
อาชีวศึกษาในจังหวัด ทั้ง 5 สถาบัน ร่วมประชุมรับทราบนโยบายร่วมกัน ก าหนดแผนปฏิทินออกแนะแนว
สัญจรและจัดคณะวิทยากร ไปด าเนินการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 45 โรงเรียน จ านวน 1,009 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 280 คน  

เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครอง มีความรู้ในการเลือกเรียนต่อสายอาชีพ และตรงกับ 
ความถนัดของตนเอง ตลอดจนได้เรียนรู้ ฝึกฝนในทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าในอนาคต ปีการศึกษา 2558  
มีนักเรียนเรียนต่อสายอาชีพ ร้อยละ 67.66 และ ปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนเรียนต่อสายอาชีพ  
ร้อยละ 62.87 ผลปรากฏว่า ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนเรียนต่อสายอาชีพ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557  
คิดเป็นร้อยละ 4.79 

 

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. ครูแนะแนวจ านวน 151 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้แบบทดสอบวัดแววความสนใจอาชีพ 
ของนักเรียน ในช่วงชั้น ป.4-ป.6 เพื่อเตรียมวางแผนการศึกษาให้นักเรียนได้  

2. มีโรงเรียนแกนน าแนะแนว เพิ่มข้ึนจ านวน 5 โรงเรียน จากการประกวด Best  Practice 
การด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
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เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนในชั้น ป.4-ป.6 ในการวัดแววความสนใจในอาชีพ เพ่ือวางแผน

การศึกษาให้นักเรียนได้ตรงความถนัด ความชอบ                                                                                                                    
2. ครูแนะแนวน าประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานอาชีพที่ประสบผลส าเร็จ น ามาพัฒนางานอาชีพ 

ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับริบทของโรงเรียน และพัฒนาสู่การตลาดในขั้นต่อไป 
3. มีแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นแบบอย่างในการการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ิมมากข้ึน สามารถขยายผลไปยัง

โรงเรียนอ่ืนๆ ได้กวางขวางยิ่งขึ้น  โดยใช้เครือข่ายแนะแนวช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนว   

  

โครงการว่ายน  าเพื่อชีวิต (LIFE  SAVING) ประจ าปี 2559 
เชิงปริมาณ 
 เด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 150 คน  
เข้าร่วมโครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ สระว่ายน้ า
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เชิงคุณภาพ 

1. เด็กนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนว่ายน้ าทุกคน สามารถว่ายน้ าได้เมื่อจบกิจกรรม 
2. เด็กนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนว่ายน้ าทุกคน มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ า 
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โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะ และหัตถกรรมนักเรียน 
รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ 166 กิจกรรม จ านวน 1,250 คน 

2. ได้ผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค จ านวน 485 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านศิลปะ และหัตถกรรมนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่
เป็นหนทางสร้างอาชีพ 166 กิจกรรม 

2. ได้ผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 
3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ และหัตถกรรมนักเรียนรวมทั้ง 
4. กิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ ท าให้มีทักษะในการด ารงชีวิต และสามารถน าไปใช้ 

ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

โครงการพัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ผลการด าเนินงาน 

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ิมข้ึน จ านวน 115 คน 

2. มีเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพิ่มขึ้น 
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  กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

โครงการการทดลองใช้สื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ ( PISA) 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จ านวน 30  คน 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน  12  คน 
3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน  9  คน 
4. นักเรียน ระดับชั้น ป.5, ป.6, ม.1 และ ม.2 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าสืบเสริมสร้าง
ความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินนักเรียนนานาชาติไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของโครงการ 

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าสืบเสริมสร้าง
ความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินนักเรียนนานาชาติไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของโครงการ 

3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าสืบเสริมสร้าง
ความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินนักเรียนนานาชาติไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของโครงการ 

4. นักเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ใน
ระดับชั้น ป.5,  ป.6, ม.1และ ม.2 

 
 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 34 
 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนา จ านวน  154  คน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ทักษะความเป็นเลิศด้านภาษาไทย เรื่องการคัดลายมือ 
ตามแบบอาลักษณ์ เรื่องการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ PISA 
และเขียนตามค าบอกอย่างถูกต้องและแม่นย า 
 

โครงการจัดค่ายปลูกปัญญาส าหรับเด็ก ป.1  ที่มีผลการอ่านเขียนภาษาไทยระดับปรับปรุง 

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน   20 คน 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  20  คน  
3. ผู้ปกครองนักเรียนจ านวน  20   คน 
4. คณะท างาน วิทยากรจ านวน  20   คน 

รวมทั งสิ นจ านวน   80   คน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนชั้น ป.1  ที่มีผลการอ่านในระดับปรับปรุง  สามารถอ่านออกเขียนได้ในระดับที่ สูงขึ้น 
2. ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา  คือ  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง เห็นความส าคัญในการแก้ปัญหาการอ่าน

การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
3. ผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา  คือ  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือในแก้ปัญหาการอ่านการ

เขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
4. สพป.เพชรบูรณ์  เขต 1  ปลอดนักเรียนในชั้น ป.1  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
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โครงการวันเกียรติยศครูภาษาไทย “หนูอ่านได้เพราะครูด”ี 

ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ  

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาไทยได้รับการประกาศเกียรติคุณ   จ านวน  450  คน            
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาภาษาไทยส่งเสริม  สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

จ านวน  450  คน            
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาไทยได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาการ 

อ่านออกเขียนได้  จ านวน  450  คน            
4. ผู้เกี่ยวข้องรับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาไทยได้รับการประกาศเกียรติคุณ               
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาไทยส่งเสริม  สนับสนุนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาภาษาไทยได้รับการต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาการอ่าน

ออกเขียนได้ 
4. ผู้เกีย่วข้องรับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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โครงการสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรมการรายงานผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR Online) 
เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  รายงานผลผ่านโปรแกรมออนไลน์  
เชิงคุณภาพ 

1. รวบรวมผล วิเคราะห์  การรายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาในสังกัด ได้ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์   

2. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งในระดับดีขึ้นไป 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายใน
หลวง เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์” จ านวน  300  คน / โรงเรียนด าเนินการประเมินตนเอง
ตามเว็บไซต์ ครบทกุโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ
สังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพ้ืนฐานในวิถีชีวิต และจิตใจ 
และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง เฉลิมพระเกียรติ 
70 ปี แห่งการครองราชย์” 
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 โครงการส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ครบทุกโรงเรียน และสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
ร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ   

1. ทุกโรงเรียนในสังกัด ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
โดยโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามคู่มือแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ และรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมครบทุกโรงเรียน   

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินการประเมินนิเทศก ากับติดตาม
โรงเรียน จ านวน 55 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินมีโรงเรียน 
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  36 โรงเรียน และอยู่ในระดับดีมาก 19 โรงเรียน 

3. นักเรียนเป็นคนดี มีจิตส านึกท่ีดี และปฏิบัตติามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
4. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมสามารถเป็นแบบอย่างได้ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้โรงเรียนจัดนิทรรศการประกวดแข่งขันวิธีปฏิบัติที่ดี   (Best Practice)  
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมอบโล่รางวัลให้โรงเรียน 
จ านวน 14 โรงเรียน  
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โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
1.  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปีที่ผ่านมา  
 1.1 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 151 โรง 
 1.2 จ านวนสถานศึกษาพอเพียง ปี 2552-2558  มีจ านวน  90  โรง   
 1.3 จ านวนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี 2557-2558   มีจ านวน 3  โรง  
 1.4 จ านวนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง…-…...ศูนย ์
2. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พ.ศ.2559-2560 เพ่ือให้สถานศึกษาท่ัวไปใน
สังกัดได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง  ปี 2559-2560 

2.1  จ านวนสถานศึกษาทั่วไป ที่ผ่านประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2559 ภาคเรียนที่ 1/2559   
มีจ านวน  11  โรง  ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 รอผลประกาศอย่างเป็นทางการจาก สพฐ    

2.2  จ านวนสถานศึกษาทั่วไปในสังกัดที่ยังไม่เป็นสถานศึกษาพอเพียง  มีจ านวน  45  โรง  
2.3  จ านวนสถานศึกษาทั่วไปเป้าหมาย พัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2559 ภาคเรียนที่ 2/2559  

มีจ านวน  14  โรง  
2.4  สถานศึกษาทั่วไปเป้าหมาย พัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง  ปี 2560  จ านวน  31  โรง 

3. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา พ.ศ.2559-2560 เพ่ือให้สถานศึกษาพอเพียง
ในสังกัดได้รับการพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  ปี 2559 
    3.1 จ านวนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี 2559  จ านวน 3  โรง 
    3.2 จ านวนสถานศึกษาพอเพียงเป้าหมาย พัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี 2560   
         จ านวน  6  โรง 
    3.3 จ านวนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนา บ่มเพาะ คัดกรองและพร้อมเสนอ 
         ชื่อเพ่ือรับการประเมินเป็นศูนย์ฯ  ปี 2559 และ ปี 2560  จ านวน  6  โรง 
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โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจ าปี  2559 
เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียน 151 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
2. มีโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 1 โรงเรียน ขยายผลการจัด

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. ปีการศึกษา 2559 มีระบบประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนทางระบบออนไลน์  
2. ประเมินคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ก าหนด และสอดคล้องกับนโยบาย 3 ดี  มีผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
- ระดับคุณภาพดีเยี่ยม   จ านวน  15  โรงเรียน 
- ระดับคุณภาพดี   จ านวน 60 โรงเรียน 
- ระดับคุณภาพพอใช้ จ านวน  27  โรงเรียน 

3. จัดท าแผนงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ปี 2558 ตามข้อมูลที่
ประเมินตนเอง และให้สอดคล้องเป็นไปตาม “แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2557-2561” 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559  

5. ยกระดับคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยการสนับสนุน
งบประมาณให้ จ านวน 3  โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา และ 
โรงเรียนน้ าอ้อมประชาสรรค์ 

6. จัดประกวด good practice นวัตกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนครู ผู้บริหาร 
โรงเรียน และห้องสมุดมีชีวิต ผลรางวัลดังนี้  
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านบุฉนวน   ชนะเลิศ   ระดับยอดเยี่ยม    
2. โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับยอดเยี่ยม    
3. โรงเรียนบ้านโนนตะแบก  รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับดีเด่น   
ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ  ชนะเลิศ   ระดับยอดเยี่ยม 
2. โรงเรียนบ้านสักแห้ง   รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับยอดเยี่ยม 
3. โรงเรียนบ้านซับเปิบ   รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับดีเด่น 
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ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านวังหิน   ชนะเลิศ   ระดับยอดเยี่ยม 
2. โรงเรียนอนุบาลชนแดน  รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับยอดเยี่ยม 
3. โรงเรียนบ้านท่าข้าม   รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับด ี

 
 
โครงการ  “Zero to Hero” A Thai – Finnish Development Program 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 

1. มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กในต าบลนายม ที่มีอายุ 0- 18 ปี ให้มีสุขภาพดี การศึกษาดี มีความรับผิดชอบ
และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล โดยจะเริ่มต้นพัฒนาเด็กที่โรงเรียนบ้านหัวนา 

2. ผู้บริหารและครูสามารถน าความรู้เทคนิควิธีการพัฒนาเด็กตามโปรแกรมการพัฒนาการศึกษาของ
ฟินแลนด์ไปปรับใช้ในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสได้ 

 

 
 

โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี 
DLTV และ DLIT  ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559 
เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน 95 โรงเรียน 
2. ทุกโรงเรียน จ านวน  151 โรงเรียน  
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เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน 95 โรงเรียน สามารถบริหาร

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียมได้ทุกโรงเรียน 
2. โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีผลคะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2558 รวมทุกความสามารถสูงกว่าระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558  สูงกว่า 
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 62 โรงเรียน  

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดขยายผลให้กับทุกโรงเรียนทั้งในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา และโทรทัศน์จอขนาดไม่ต่ ากว่า 50 นิ้ว

 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนตามจุดเน้นและพัฒนาสาระหลักสูตร/การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาในสังกัด 150 แห่ง  
2. สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนบ้าน กม.2 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัด 150 แห่ง สามารถพัฒนาสาระหลักสูตรและประเมินใช้หลักสูตรสถานศึกษา ทุก

ประเภท  ในปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 100 พบว่า สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการพัฒนาสาระ
หลักสูตรประเภทต่างๆ เช่น สาระประวัติศาสตร์ สาระเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
สาระหลักสูตรแกนกลางอาเซียน และมีการประเมินใช้หลักสูตรสถานศึกษา ทุกประเภทดังกล่าว เมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 2558 และได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในแต่ละส่วนประกอบของ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม เพื่อน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. สถานศึกษาในสังกัด 150 แห่ง ด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในปี
การศึกษา 2558 ร้อยละ 100 พบว่า ผลการประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,5,และชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 มีผลการประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป  มีเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 6 มี
ผลการประเมินร้อยละ 80 ซึ่งต่ ากว่าชั้นอื่นๆ  
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3. สถานศึกษาในสังกัด 150 แห่ง ด าเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 100 พบว่า สถานศึกษาประเมินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 
และกรอกข้อมูลในโปรแกรมจุดเน้นสถานศึกษา (Triple A) ได้ทันตามก าหนดเวลา 

4. สถานศึกษากลุ่มตัวอย่าง(โรงเรียนบ้าน กม.2) ได้รับการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ในปีการศึกษา 
2558 ร้อยละ 90.53 พบว่า คณะครูทุกคนพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    
ที่รับผิดชอบ และได้ทดลองใช้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลการทดลองเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสาระหลักสูตรนั้นๆ ที่คณะครูได้พัฒนาขึ้น 

  

 

 
 

 
 

โครงการพัฒนาการจัดการศกึษาเรียนร่วมและเรียนรวม 
เชิงปริมาณ 

1. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเรียนส าหรับนักเรียนพิการ 
แก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ( Inclusive school ) จ านวน 3 โรงเรียน และโรงเรียน 
ที่มีเด็กพิการเรียนร่วมทั่วไป จ านวน 121 โรงเรียน 

2. ครูหลักสูตรการคัดกรองบุคคลพิการทางการศึกษา ผู้เข้าอบรม จ านวน 160 คน ระยะเวลา 3 วัน 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม และโรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนร่วม สามารถจัดการเรียน
รวมและเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบและให้บริการแก่โรงเรียนอ่ืนได้  

2. ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมครูหลักสูตรการคัดกรองบุคคลพิการทางการศึกษา มีความตระหนักใน
ความส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคัดกรองบุคคลพิการทางการศึกษาได้ 

3. โรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินการคัดกรองบุคคลพิการทางการศึกษาได้ตามหลักวิชาการ 
4. โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานการจัดการเรียนร่วมผ่านกระบวนการนิเทศ

ติดตาม และการประเมินมาตรฐานการเรียนร่วม 
5. ครูผู้สอนเด็กพิการมีชิ้นงาน/นวัตกรรมที่เป็นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice )  

ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 
6. เด็กและเยาวชนพิการได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 
เชิงปริมาณ 

1. ครูปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  จ านวน 132 คน 
2. โรงเรียนที่เข้าโครงการใหม่ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 8 โรงเรียน 
3. โรงเรียนแกนน าบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่จัดเทศกาลวันวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้ 
2. โรงเรียนที่เข้าโครงการใหม่ จ านวน 8 โรงเรียนมีและใช้สื่อและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนแกนน าสามารถจัดเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานแนะแนวสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานท า ปีการศึกษา 2559 
เชิงปริมาณ 

1. ครูแนะแนวจ านวน 151 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้แบบทดสอบวัดแววความสนใจอาชีพของ
นักเรียน ในช่วงชั้น ป.4-ป.6  เพื่อเตรียมวางแผนการศึกษาให้นักเรียนได้  

2. มีโรงเรียนแกนน าแนะแนว เพิ่มข้ึนจ านวน 5 โรงเรียน จากการประกวด Best  Practice การ
ด าเนินงานแนะแนวของโรงเรียนและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนในชั้น ป.4-ป.6 ในการวัดแววความสนใจในอาชีพ เพ่ือวางแผน

การศึกษาให้นักเรียนได้ตรงความถนัด ความชอบ 
2. ครูแนะแนวน าประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานอาชีพที่ประสบผลส าเร็จ น ามาพัฒนางานอาชีพ

ในโรงเรียนให้เหมาะสมกับริบทของโรงเรียน และพัฒนาสู่การตลาดในขั้นต่อไป 
3. มีแหล่งเรียนรู้ ที่เป็นแบบอย่างในการการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ิมมากข้ึน สามารถขยายผลไปยัง

โรงเรียนอ่ืนๆ ได้กวางขวางยิ่งขึ้น  โดยใช้เครือข่ายแนะแนวช่วยในการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนว   
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและแสดงผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนปฐมวัย 
เชิงปริมาณ 
     กิจกรรมส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  โรงเรียนบ้านยางลาดและโรงเรียนบ้านดงขุย 

2. ครูปฐมวัย จ านวน 50 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง ( BBL ) 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง ( BBL )  
จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 
    กิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จ านวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
เชิงคุณภาพ 
 กิจกรรมส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

1. ครูปฐมวัยในโรงเรียนทดลองวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการ 
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรได้ 

2. ครูปฐมวัยที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ. 
3. โรงเรียนทดลองวิจัยการใช้หลักสูตรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์และ 

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง ( BBL ) 

โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง ( BBL ) จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก จัดสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 กิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 

1. โรงเรียนแกนน าปฐมวัย จ านวน 5 โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองได้ 
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

2. พ่อ แม่ ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
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โครงการรูปแบบKnowledge Street Learning  เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 
อย่างยั่งยืน 
เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์  19  คน   
2. ผู้บริหารโรงเรียนในฝันจ านวนทั้งสิ้น  3   คน 
3. ครูและบุคลากรโรงเรียนในฝัน จ านวน  100 คน 

เชิงคุณภาพ  
1. บุคลากรโรงเรียนในฝันมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่ 

มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน  
2. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจสามารถวางระบบวางแผนการนิเทศติดตามการด าเนินงานของ

โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 
3. โรงเรียนในฝันได้เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากลอย่างย่ังยืน 
เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์  19  คน   
2. ผู้บริหารโรงเรียนในฝันจ านวนทั้งสิ้น  3   คน 
3. ครูและบุคลากรโรงเรียนในฝัน จ านวน  90 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรโรงเรียนในฝันมีความรู้ความเข้าใจการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best pracetices)  
2. บุคลการโรงเรียนในฝันมีผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3. บุคลากรโรงเรียนในฝันมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best pracetices) 
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โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากลอย่างย่ังยืน 
เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์  19  คน   
2. ผู้บริหารโรงเรียนในฝันจ านวนทั้งสิ้น  3   คน 
3. ครูและบุคลากรโรงเรียนในฝัน จ านวน  90 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรโรงเรียนในฝันมีความรู้ความเข้าใจการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

(Best pracetices)  
2. บุคลการโรงเรียนในฝันมีผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3.  บุคลากรโรงเรียนในฝันมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best pracetices) 

 
 
 
 
 
 
โครงการศึกษาองค์กรต้นแบบส านักงานเขตสุจริตสู่ความเป็นเลิศ 
เชิงปริมาณ 

บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 40 คน และองค์คณะบุคคล จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น  
จ านวน 46  คน ได้รับความรู้และแนวทางการด าเนินงานของเขตสุจริต 

 
เชิงคุณภาพ 

บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ศึกษาการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม  เขต  2  ซึ่งเป็นเขตสุจริตต้นแบบ  ท าให้ทราบแนวทางด าเนินงานและกิจกรรมของ
เขตสุจริตส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดของเขตสุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ “เขตสุจริต” ของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  1 
เชิงปริมาณ 

บุคลากรในส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  93  คน  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและ   
แนวทางในการด าเนินงานเขตสุจริต 
เชิงคุณภาพ 

บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถด าเนินการตามตัวชี้วัด ของเขตสุจริตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งให้มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
(ITA)  มีคะแนน  ITA  ร้อยละ  80.41 ซึ่งมีผลการด าเนินงานระดับสูงมาก 

 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ  10 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (ITA) จ านวน 16 โรงเรียน คิดเป็น 100% 

2. โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ  20 ได้รับการอบรมและพัฒนา จ านวน 32 โรงเรียน  คิดเป็น 100% 
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 10  ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ระดับสถานศึกษา มีผลการประเมินระดับสูงมาก 

2. โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ 20 ได้เข้ารับการอบรมกิจกรรม  ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

3. โรงเรียนสุจริตเครือข่ายร้อยละ  20  ได้เข้ารับการอบรมค่ายเยาวชน  “คนดีของแผ่นดิน”   
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
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โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) 
เชิงปรมิาณ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.3 , ป.6 และ ม.3  ทุกคนของโรงเรียน ใช้สื่อ/นวัตกรรมตัวอย่างจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem  solving)     
เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรม และกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ (problem solving) 
 

 

 

 

โครงการแข่งขัน วิทย์ คณิต นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2559 
เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.3–6)  
- เข้าแข่งคณิตศาสตร์ จ านวน  856  คน 
-  เข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์ จ านวน  1,197  คน 

          2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1–3) 
- เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์  จ านวน  284  คน 

เชิงคุณภาพ 
                  1. ยกระดับความสามารถนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาขีด
ความสามารถนักเรียนให้ก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
                  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
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โครงการขับเคลื่อนนโยบาย ศึกษา และวิจัยการจัดกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนน าร่องในสังกัด รุ่น 1 จ านวน 18 โรง และรุ่นที่ 2 จ านวน 85 โรง มีความพร้อมในการจัด   
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนน าร่องในโครงการฯ สามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ครบทุกหมวดได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย     
 

 

 

 
 

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรูเ้ชิงกระบวนการสู่ความทัดเทียมนานาชาติ 
เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนน าร่องในสังกัด รุ่น 1 จ านวน 18 โรง และรุ่นที่ 2 จ านวน 85 โรง จัดกิจกรรมส่งเสริม
สมรรถนะการเรียนรู้ (Head) 
เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนน าร่องในโครงการฯ สามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ครบทุกหมวดได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและหลากหลาย     
 

 

 

 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  STEM Education 
เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกคน มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา     
เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะในการจัดการเรียนรู้  STEM Education 
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โครงการประชุมพัฒนางานด้านการวัดและประเมินผล จัดตั งชุมนุมนักวัดผลระดับเขตพื นที่การศึกษา 
เชิงปริมาณ 

สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผล สามารถขยายผลแนวทางการวัดและประเมินผลในระดับ
สถานศกึษา ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนพ้ืนที่การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 

สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทราบบทบาทหน้าที่ และ
ปฏิบัติกรรมการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงการพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ด้วยการนิเทศ Area  base 
เชิงปริมาณ 

1. เอกสารคู่มือพัฒนาครู ด้านการประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ จ านวน  150  เล่ม 
2. สถานศึกษาสามารถด าเนินการด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ได้ครบทุกโรงเรียน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 

1. มีคู่มือพัฒนาครูด้านการประเมินผล เพื่อการเรียนรู้ และศึกษานิเทศก์ได้น าไปใช้ในการนิเทศ โรงเรียน
ที่รับผิดชอบ 

2. สถานศึกษาสามารถด าเนินการด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  และสร้างระบบคลังข้อสอบ 
เชิงปริมาณ 
      นักเรียน ชั้น ป.2,ป.5 และ ม.2 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล   
ชั้น ป.2,ป.5 และม.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา         

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้สร้างระบบคลังข้อสอบชั้น ป.2,ป.5  
และ ม.2 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    
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โครงการ การใช้ข้อสอบ PRE-O-NET  ปีการศึกษา 2558      
เชิงปริมาณ 

ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด  
เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการเตรียมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้
คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายของการ O-NET ปีการศึกษา  2558 

2.  โรงเรียนสามารถน าผลการสอบไปปรับปรุงพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบ O-NET  
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  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนคิด 
เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจ  และทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 
 

 

 

 
 

โครงการประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา 
(Schoolmis) 
เชิงปริมาณ 
 ครูทะเบียนโรงเรียน/ครูวัดผล/ครูที่รับผิดชอบการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด   
เชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ            
2. ครูทะเบียนโรงเรียน/ครูวัดผล/ครูที่รับผิดชอบการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด  

ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง  
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง/อัตรา
จ้างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จ านวน 1,785 คน   
เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง/อัตรา
จ้างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
กิจกรรม การประชุม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”               
เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม จ านวน 1,220 คน 
เชิงคุณภาพ  

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สามารถได้รับความรู้เพ่ิมเติมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งผลต่อการจัด
การศึกษา ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2556 - 2557 
เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ านวน 110 คน 
เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี 2556 – 2557 มีความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ 
 

กิจกรรมพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” ครั งที่ 10 พ.ศ. 2559)  
เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล  
“ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” จ านวน 1 คน 

เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติท่ีดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และ
จรรยาบรรณตามวิชาชีพ ได้รับรางวัลตามที่เสนอขอ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่น 
ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือ 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  30 คน  มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และ
วิธีการเขียนผลงาน  และแนวทางการเขียนผลงานในการพัฒนางานต่อยอดจากรางวัลเชิงประจักษ์ 
เชิงคุณภาพ 

1. มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงาน และแนวทางการเขียนผลงานในการพัฒนางาน
ต่อยอดจากรางวัลเชิงประจักษ์ 

มีเครือข่ายประสานการด าเนินงานการเขียนผลงานเพ่ือเสนอขอรับการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
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กิจกรรมประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ก าหนดให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ 
เชิงปริมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ก าหนดต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ  ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน  6 อัตรา 
 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ด าเนินงานการประเมินค่างาน            
ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ก าหนดให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจ าปี 2559 
เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการอบรมพัฒนา  
เชิงคุณภาพ 

ครูที่ได้รับการพัฒนามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด และมีความสามารถในการ
ใช้สื่อและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เรียนมากยิ่งขึ้น   

 

       
โครงการตรวจติดตามการด าเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน  
เชิงปริมาณ  
 โรงเรียนเอกชนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 11 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนเอกชนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการจัดการศึกษา
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ
ด าเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทุกประเภท อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
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  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  151  คน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 11 คน ผู้บริหารการศึกษา 5 คน   
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ส่วน 9 คน  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  9  คน  รวม  180  คน 

2. ประธานกลุ่มโรงเรียน 15  คน ผู้บริหารการศึกษา 5 คน ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ส่วน  9  คน  
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 6  คน  รวม  35  คน 

3. ผู้บริหารการศึกษา 5 คน ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ส่วน 9 คน เจ้าหน้าที่ในสังกัด 80 คน รวม 94 คน 
เชิงคุณภาพ 

1.  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ให้บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จ 

2.  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมขับเคลื่อนผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ   

3.  ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายการจัดการศึกษาในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
4.  ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษา 

 
 

โครงการอบรมปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบ SMART OBEC และ Smart Area 
เชิงปริมาณ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการขยายผลการ 
ใช้งานระบบ SMART OBEC และ Smart Area ส าหรับบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 91 คน    
เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
 สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
เชิงปริมาณ  

บุคลากร จานวน 96 คน เข้าร่วมโครงการ  
เชิงคุณภาพ  

บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  
น่าอยู่น่าท างาน  

 
โครงการ Open House โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) พ.ศ.2559-2560 
ผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 Open House โรงเรียนดีใกล้บ้าน  
(โรงเรียนแม่เหล็ก) พ.ศ.2559-2560 ในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยโรงเรียนดีใกล้บ้าน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 10 โรงเรียน โรงเรียน 50,000 บาท (ค่าใช้สอย 30,000 บาท 
และค่าวสัสดุ 20,000 บาท) จัดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ การ สร้างแรงจูงใจนักเรียนและผู้ปกครองให้สนใจเข้าศึกษาในโรงเรียนแม่เหล็ก  กิจกรรม
เยี่ยมชมโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่เหล็ก โดยโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้  

ที่  โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนเครือข่าย จ านวนนักเรียน ก าหนดจัดกิจกรรม 

1 อนุบาลชนแดน 
  
  

บ้านหนองแดง 12 

30 กันยายน 2559  
 

บ้านซับสีทอง 32 

  บ้านโคกเจริญ 27 

2 บ้านท่าข้าม 
  
  
  

บ้านดงแขวน 10 

30 กันยายน 2559  
บ้านกุฏิพระ 65 

  บ้านศาลาลาย 89 

  บ้านตะกุดจั่น 110 

3 บ้านสะเดียง 
  
  

บ้านไร ่ 19 

30 กันยายน 2559 
 

บ้านพล า 45 

  บ้านป่าเลา 95 

4 บ้านโนนสะอาด 
  
  

บ้านไร่เหนือ 22 

30 กันยายน 2559 
 

บ้านโนนตะแบก 32 

  บ้านคลองบง 106 
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ที่  โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนเครือข่าย จ านวนนักเรียน ก าหนดจัดกิจกรรม 

5 บ้านวังชะนาง บ้านดงหลง 34 

30 กันยายน 2559 
 

  บ้านด่านช้าง 34 

    บ้านวังขอน 44 

6 บ้านดงขุย บ้านเนินสว่าง 34 

30 กันยายน 2559 
 

  บ้านเขาน้อย 50 

    บ้านวังรวก 81 

7 บ้าน กม.2  บ้านหลุง 23 
30 กันยายน 2559 

 
  บ้านยางหัวลม 41 

8 บ้านสะแกงาม บ้านบุ่งกกเรียง 21 

30 กันยายน 2559 
 

  บ้านห้วยแหน 56 

    บ้านห้วยใหญ ่ 107 

9 บ้านห้วยสะแก บ้านห้วยนาค 27 

30 กันยายน 2559 
 

  บ้านหนองแหวน 37 

    บ้านชัยมงคล 101 

10 บ้านโตก บ้านทุ่งแค 33 

30 กันยายน 2559 
 

  บ้านโตกใต ้ 77 

    
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
สงเคราะห์ 2  (พนา
นิคม) 

47 

 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษา 
เชิงปริมาณ 
 บุคลากรด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน และงบประมาณ 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานด้านการวางแผน และงบประมาณ   
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โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน กลุ่มโรงเรียน ประจ าปี 2559 
เชิงปริมาณ 

1. ผลการทดสอบระดับชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
จ านวน 10 กลุ่มโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และในจ านวน 10 กลุ่มโรงเรียน  
มีโรงเรียนที่ด าเนินการแล้วบรรลุเป้าหมาย จ านวน 6 กลุ่มโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 
มีผลการด าเนินการลดลงจ านวน 2 กลุ่มโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67  

2. นักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.30  

3. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ทุกโรงเรียน ชั้น ป.4 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 24.55  ชั้น ป.5 เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 21.09  

4. การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ 50) 
ร้อยละ 82.69 

เชิงคุณภาพ 
1. ผลการทดสอบระดับชาติของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
2. นักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกโรงเรียน  
3. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกโรงเรียน  
4. การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนและ
งบประมาณ 
เชิงปริมาณ 
 บุคลากรด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน และงบประมาณ 
จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรด้านวิเคราะห์ นโยบายและแผน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานด้านการวางแผน และงบประมาณ   
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โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแนวคิด เทคนิคการบริหารจดัการ และการวางแผน 
1. การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคน
มีการสร้างเครือข่าย ช่วยส่งเสริมและประสานงานนโยบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวคิดในการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ  

2. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนได้ด้านแนวคิด เทคนิคการบริหารจัดการ และการวางแผนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพ 

3. บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้ศึกษาแนวคิด วิธีการ ที่ประสบความส าเร็จในงานติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากหน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จในล าดับต้นของประเทศไทย ณ สพป.ล าพูน เขต 1 
 

 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าบัญชีการศึกษาขั นพื นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั นพื นฐาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนรายงานข้อมูลผ่านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน   
ทันตามก าหนดเวลาจ านวน  151  โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน   
ทันตามก าหนดเวลา 

2. ข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที ่สพฐ. ก าหนด 
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โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้                      
Application G-Chat 
เชิงปริมาณ 
     1.  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จ านวน ๕ คน สามารถ
ติดต้ัง Application G-Chat  ผ่านอุปกรณ์พกพา และสามารถเข้าร่วมห้องสนทนาได้ 
     2.  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จ านวน ๘ คน 
สามารถติดตั้ง Application G-Chat  ผ่านอุปกรณ์พกพา และสามารถเข้าร่วมห้องสนทนาได้ 
     3.  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ จ านวน  
๑๕๑ คน สามารถติดตั้ง Application G-Chat  ผ่านอุปกรณ์พกพา และสามารถเข้าร่วมห้องสนทนาได้ 
     เชิงคุณภาพ 
     1.  ร้อยละ ๑๐๐ ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
สามารถร่วมห้องสนทนา รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Application G-Chat ได ้
     2.  ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้อ านวยการกลุ่ม สังกัดส านักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต ๑ สามารถร่วมห้องสนทนา รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Application G-Chat ได ้
     3.  ร้อยละ ๙๕ ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต ๑ สามารถร่วมห้องสนทนา รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Application G-Chat ได้  
 

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 ด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปี 2559 ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในรูปแบบวิธีการต่างๆ การเรียนรวมทุกชั้น การเรียนรวมบางชั้น การสนับสนุน
งบประมาณโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ การสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การนิเทศก ากับ
ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีละ 2 ครั้ง มีผลการด าเนินการตามโครงการดังกล่าวดังนี้  
 1. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2559  
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เรียนรวมทุกชั้น) 

ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เรียนรวมทุกชั้น หมายเหตุ 

1 67010003 บ้านคลองขุด 10 1 ป.3-ป.6 ไม่มีนักเรียนระดับ
ปฐมวัย และ ป.1-ป.2 
โรงเรียนบ้านชอนไพร
เป็นโรงเรียนหลัก 
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ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เรียนรวมทุกชั้น หมายเหตุ 

2 67010118 บ้านดงแขวน 11 1 อ.1-ป.6 
โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
เป็นโรงเรียนหลัก 

3 67010092 บ้านหนองแดง 20 4 อ.1-ป.6 
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
เป็นโรงเรียนหลัก 

 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เรียนรวมบางชั น) 

ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เรียนรวมทุกชั้น หมายเหตุ 

1 67010139 บ้านซับสีทอง 30 5 ป.5 - ป.6  
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
เป็นโรงเรียนหลัก 

 
 2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2559  
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เรียนรวมทุกชั้น) 

ที ่ รหัสโรงเรียน  รายชื่อโรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนครู 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
เรียนรวมทุกชั้น หมายเหตุ 

1 67010077 บ้านไร่ 19 3 อ.1 - ป.6 
โรงเรียนบ้านสะเดียง 
เป็นโรงเรียนหลัก 

2 67010104 บ้านเชิงชาย 19 3 อ.1 - ป.6 
โรงเรียนบ้านคลองน้ าคัน
เป็นโรงเรียนหลัก 

 

 3. การรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการประสานงานและร่วมกัน
พัฒนาการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดกลางหรือโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีความพร้อมเป็นโรงเรียนหลัก จ านวน 21 กลุ่ม 
 4. การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558  เพ่ิมสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2557  
เฉลี่ยร้อยละ 4.22 
 5. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ  
โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง ต าบลนายม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 6. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ าปี พ.ศ.2559  รางวัลดีระดับโซนเขตตรวจราชการที่ 
17 คือ โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง ต าบลนายม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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โครงการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
เชิงปริมาณ 

1. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการระบบงบประมาณ พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือ
จัดการระบบงบประมาณ  จ านวน 3 ครั้ง 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ 3 ครั้ง 

3. ระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนเครือข่ายการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 14 กลุ่มโรงเรียน 

4. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 10 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 

1. พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการระบบงบประมาณ พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือ
จัดการระบบงบประมาณ  ให้ได้ข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงบริหารได้ดียิ่งขึ้น 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ  ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2559  ค่าครุภัณฑ์  ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เกิน  500,000.-บาท  ท าให้โรงเรียน ที่ได้รับงบประมาณเกิน 500,000.-   
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ   

3. ระบบเครือข่ายการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ออก
นิเทศ  ติดตาม  ช่วยเหลือ  โรงเรียนเครือข่ายให้ได้สอบถามปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่กลุ่ม
โรงเรียน  โดยให้ทุกโรงเรียนในกลุ่มที่สนใจ มาร่วมรับฟัง การชี้แจง  ท าให้โรงเรียนมีความเข้าใจ
ระเบียบและการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

4. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากการประชุมคณะท างานเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  เดือนละ 1  ครั้ง โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการระบบ
งบประมาณ Budteting  Report  System (BRS)  ในการกับกับ  ติดตาม  ท าให้ผู้รับผิดชอบให้
ความส าคัญการด าเนินการตามโครงการ  และการยืมเงินราชการ การส่งเรื่องเบิกจ่ายเงิน  มากขึ้น  
และทราบยอดเงินเหลือจ่ายเร็วขึ้น  ท าให้มีเวลาวางแผนการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                        
ปีงบประมาณ 2559 (แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ) 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 
มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 80 คน ดังนี  

1. การแข่งขัน Impromptu Speech จ านวน  36  คน 
2. การแข่งขัน  Story Telling  จ านวน  27  คน 
3. การแข่งขัน Multi Skills Competition  จ านวน  17  คน 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการแข่งขันทักษะประเภทต่างๆ 
2. นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับรางวัลระดับภาค ดังนี้ 

รายการแข่งขัน โรงเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญรางวัล 
1. การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.1-3 ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ เหรียญทองแดง 
2. การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.4-6 ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ เหรียญทอง 
3. การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ม.1-3 ร.ร.บ้านห้วยสะแก เหรียญเงิน 
4. การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ป.4-6   ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ เหรียญทอง 
5. การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.1-3 ร.ร.บ้านท่าข้าม เหรียญเงิน 
6. การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.4-6 ร.ร.อนุบาลชนแดน เหรียญเงิน 
7. การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.1-3 ร.ร.บ้านขมวด เหรียญทอง 
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โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
ปีงบประมาณ 2559 (การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศูนย์ PEER Center และ EBE) 
ผลการด าเนินงานและความส าเร็จของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จ านวน  3 ศูนย์  
2. โรงเรียนในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ English Bilingual Education 

จ านวน 10  โรงเรียน   
3. ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 151 โรงเรียน  

เชิงคุณภาพ 
1. ครูในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีความรู้ความเข้าใจ 

ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน  
2. โรงเรียนในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ English Bilingual Education               

มีสื่อในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนินการ 
 

จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

1.   สร้างโอกาสทาง
การศึกษา 

1.  ร้อยละประชากรวัยเรียนในเขต
บริการได้รับโอกาสในการเข้าเรียน 

(ข้อมูลจาก มาตรฐานส านักงานฯ) 
ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 

ได้รับโอกาสในการเข้าเรียน ดังนี้ 
1. ระดับปฐมวัย 

ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
อายุ (3-6ปี) จ านวน 11,046  คน   
ได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย
จ านวน 10,861 คน คิดเป็นร้อยละ 98.33 
2. ระดับประถมศึกษา 

ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
ทีเ่กิด พ.ศ.2551 จ านวน 3,605 คน  
เข้าเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  
จ านวน 3,605 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 

2.  ร้อยละนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
ที่เรียนจบและศึกษาต่อชั้น ม.1 
และ ม.4  

(ข้อมูลจาก มาตรฐานส านักงานฯ) 
1. ผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 

2,246 คน และศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2,246 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
จ านวน 918 คน และศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
จ านวน 843 คน คิดเป็นร้อยละ 91.83  

    
 
 
 



รายงานผลการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 66 

 
จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

3.  อัตราการออกกลางคันลดลง 0.05  (ข้อมูลจาก กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ) 
อัตราออกกลางคันของนักเรียน สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังนี้ 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
- นักเรียนต้นปี 2557  จ านวน 14,200 คน 

ออกกลางคัน จ านวน 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.03  
- นักเรียนต้นปี 2558 จ านวน 14,140 คน 

ออกกลางคัน จ านวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.01  

สรุป อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ลดลง ร้อยละ 0.02 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
- นักเรียนต้นปี 2557  จ านวน 3,266 คน 

ออกกลางคัน จ านวน 0 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0 
- นักเรียนต้นปี 2558 จ านวน 3,039 หคน 

ออกกลางคัน จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.06  

สรุป อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.06 
 
สรุปอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2557   

นักเรียนต้นปีทั้งสิ้น 17,466 คน  
ออกกลางคันทั้งสิ้น 4 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.02 
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ปีการศึกษา 2558   
นักเรียนต้นปีทั้งสิ้น 17,179 คน  
ออกกลางคันทั้งสิ้น 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.01 

สรุป อัตราการออกกลางคันของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลดลง  
ร้อยละ 0.01 

  
4.  ร้อยละของนักเรียนพิการได้รับการ

พัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล 
(ข้อมูลจาก มาตรฐานส านักงานฯ) 
นักเรียนพิการที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้ 
- นักเรียนพิการทั้งหมด 1,685 คน 
- การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

    พัฒนาโดย สศศ.    244 คน 
    พัฒนาโดย สพท. 1,441 คน 
รวมนักเรียนพิการที่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพเป็นรายบุคคล จ านวน 1,685 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
5.  ร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาส

ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

 (ข้อมูลจาก มาตรฐานส านักงานฯ) 
นักเรียนด้อยโอกาสในสังกัด มีจ านวนทั้งหมด 
17,131  คน จ าแนกเป็น 

1. เด็กเร่ร่อน                      1 คน 
2. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง/ก าพร้า    95 คน 
3. เด็กยากจน            17,029 คน 
4. เด็กท่ีได้รับผลกระทบ         4 คน 
    จากโรคเอดส์ 
5. เด็กสถานพินิจ        17,130 คน 

   นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
จ านวน 17,131  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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6.  ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ 

 (ข้อมูลจาก มาตรฐานส านักงานฯ) 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
จ านวนทั้งหมด 982  คน ประกอบด้วย 
   - นักเรียนมีความสามารถมากกว่า 1 ด้าน 
     จ านวน  46 คน 
   - ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
ด้านเทคโนโลยี          จ านวน  447 คน 
   - ด้านภาษา     จ านวน    22 คน 
   - ด้านกีฬา       จ านวน  110 คน 
   - ด้านดนตรี     จ านวน    96 คน 
   - ด้านศิลปะ     จ านวน  261 คน 
 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ      
จ านวน 982 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

7.  ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
แนวทาง มาตรการป้องกัน เฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด  ส่งเสริม
และพัฒนาความประพฤตินักเรียน 

 
 

  (ข้อมูลจาก มาตรฐานส านักงานฯ) 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
   1) การด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
-  การฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิต ปัญหา

หยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน 
-  การประกวดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
2) การด าเนินงานเครือข่ายภายนอกและ

ภายในเพื่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างรอบด้าน 

-  เครือข่ายผู้ปกครอง 
-  เครือข่ายต ารวจ D.A.R.E 
-  เครือข่ายครูสุขศึกษาและพลศึกษา 
-  เครือข่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
-  เครือข่าย พสน. 
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3) สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-  เยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ 100 
-  การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน          
-  การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
-  โครงการห้องเรียนสีขาว 

 
8. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 

ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่
อาชีพ และการมีงานท า ด้วยการ
แนะแนว 

ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ทั้งหมด 971 คน  
   -  ศึกษาต่อสายอาชีพ   จ านวน 657 คน 
       คิดเป็นร้อยละ 67.66 
   -  ศึกษาต่อสายสามัญ   จ านวน 276 คน 
      คิดเป็นร้อยละ 28.43 
   -  ไม่ศึกษาต่อ  จ านวน 38 คน  
      คิดเป็นร้อยละ 3.91 
 

2.   สนับสนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ 

9.  ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินการ
ตามโครงการพระราชด าริ และจัด
กิจกรรมเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

ทุกโรงเรียนในสังกัดตามโครงการพระราชด าริ 
และจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น 
 

10.  ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
และโรงเรียนวิถีพุทธ 

สถานศึกษาในสังกัดมีทั้งหมด 151 โรงเรียน 
- จ านวนโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

สามารถขอรับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงได้ 146  ร.ร. 

- สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษา
พอเพียง จ านวน  101 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 69.18 

- สถานศึกษาผ่านการประเมินโรงเรียนวิถี
พุทธ จ านวน 149 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 98.67 
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11.  ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  
จ านวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.56 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

3.   นักเรียนมีสมรรถนะ
ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 

12.  ร้อยละของนักเรียนก่อน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับ
วัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

เด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมกับวัยและ
เรียนรู้อย่างมีความสุข  

 
 

13.  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 

(ข้อมูลจาก รายงานผลการสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2558)  
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ดังนี้ 

ผลการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปี กศ. 
2558  

ปี กศ. 
2557 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 47.64 43.04 +4.60 
คณิตศาสตร ์ 41.04 36.97 +4.07 
วิทยาศาสตร ์ 41.49 38.87 +2.62 
สังคมศึกษาฯ 46.14 47.14 -1.00 
ภาษาอังกฤษ 35.53 32.12 +3.41 

สรุปผลการทดสอบ (O-NET) ชั้น ป.6  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีการศึกษา 2557 
จ านวน 3 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ดังนี้ 

ผลการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปี กศ. 
2558  

ปี กศ. 
2557 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 40.02 33.46 +6.56 
คณิตศาสตร ์ 29.27 26.42 +2.84 
วิทยาศาสตร ์ 33.94 34.66 -0.72 
สังคมศึกษาฯ 41.83 44.79 -2.96 
ภาษาอังกฤษ 26.50 25.91 +0.52 

สรุปผลการทดสอบ (O-NET) ชั้น ม.3  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีการศึกษา 2557 
จ านวน  1 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย  
 

14.  ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 มี
ความสามารถด้านภาษา อ่าน
ออก เขียนได้ ด้านค านวณ และ
ด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 

ผลการทดสอบ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ดังนี้ 

ผลการประเมิน 
 

ผลการทดสอบระดับชาติ(NT) 

ปี กศ. 
2558  

ปี กศ. 
2557 

ผลต่าง 
+/- 

ด้านความสามารถ
ทางภาษา 

50.90 54.26 -3.36 

ด้านค านวณ 46.72 45.37 1.35 
ด้านการใช้เหตุผล 52.02 51.83 0.19 

 
 

15.  ร้อยละของนักเรียนมีทักษะชีวิต 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ 

นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค ์คิดเป็นร้อยละ 100 
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16.  ร้อยละของนักเรียนที่อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ลดลงทุกชั้น 

 (ข้อมูล e-MES ครั้งที่ 5 ณ 31 ม.ค. 59) 
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน ดังนี้ 
ด้านการอ่าน  

- รับการประเมินทั้งหมด 12,928 คน  
- ผ่านการประเมิน จ านวน12,665 คน  

คิดเป็นร้อยละ 97.97 
- ไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 263 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 2.03 

ด้านการเขียน 
- รับการประเมินทั้งหมด 12,928 คน  
- ผ่านการประเมิน จ านวน 12,302 คน  

คิดเป็นร้อยละ 95.16  
- ไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 626 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.84 
หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าการประเมิน คือ  
นักเรียนปกติ ยกเว้น นักเรียนบกพร่อง 
 

17.  ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง 

 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 
วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

18.  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
แนวทาง PISA นักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาศกัยภาพที่สอดคล้อง
กับกระบวนการของ PISA 

 

 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนได้
สอดคล้องกับแนวทาง PISA นักเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับ
กระบวนการของ PISA คิดเป็นร้อยละ 100 
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4.     การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 

19.  ร้อยละของโรงเรียนที่จัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

(รายงานผลการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก) 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนที่จัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม 
จ านวน 95 โรงเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน O-NET ดังนี้ 

- ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น จ านวน 61 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 64.21 

- ผลสัมฤทธิ์ต่ าลง จ านวน 26 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 27.37 

- โรงเรียนที่ไม่มี นร.ป.6 สอบ 
 จ านวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.42 

 
5.   นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รักความเป็น
ไทย รักษาสิ่งแวดล้อม 

20.  ร้อยละของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

21.  ร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินการ
ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 

โรงเรียนที่ด าเนินการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ จ านวน 151 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

22.  ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการ
แก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน 
มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

23.  ร้อยละโรงเรียนที่ด าเนินการ
โครงการธนาคารขยะใน
สถานศึกษา 

ทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินการโครงการ
ธนาคารขยะในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

6.   การปรับปรุงหลักสูตร 24.  ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและจัดท า
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 สถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 คิดเป็นร้อยละ 100 
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7.   การลดภาระงานของครู 25.  สพป.มีแนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนที่เชื่อมโยง
ตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

 สพป.มีแนวทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังนี้ 
1. การทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 
2. การทดสอบ O-net ของนักเรียนชั้น ป.6 
และ ม. 3 
3. การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของ
นักเรียนชั้น ป.1  
3. การทดสอบ PISA ของนักเรียนอายุ 15 ปี 
 

26.  สพป.มีการบริหารจัดการที่เป็น
การลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการ
สอนของครู 

สพป.มีการบริหารจัดการที่เป็นการลดภาระงาน
ที่ไม่เกี่ยวกับการสอนของครู ดังนี้ 

1. การใช้ระบบสนับสนุนการบริหาร
จดัการสถานศึกษา School 
management Support System : 
SMSS) เพ่ือบริหารจัดการ 4 ด้าน ของ
โรงเรียน  

2. การใช้ระบบงานสารบรรณ  
(MY office) เพ่ือประโยชน์ในการรับ-
ส่งเอกสารระหว่างโรงเรียนกับ สพป.  
การขออนุญาตลา  ขออนุญาต 
ไปราชการ และเป็นการเสนองาน/
แฟ้มงาน  ก ากับ ควบคุม เร่งรัดการ
ปฏิบัติงาน  การอนุมัติ อนุญาต  
ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ระบบ
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
 

27.  สพป.มีการจัดการลดภาระงานที่
ไม่ให้น าเด็ก และครูออกนอก
ห้องเรียน 

 สพป.มีการจัดการลดภาระงานที่ไม่ให้น าเด็ก 
และครูออกนอกห้องเรียน โดยการไม่ให้
นักเรียนออกมาต้อนรับศึกษานิเทศก์ หรือคณะ
ติดตามจาก สพฐ. 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8.   การวางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างถูกต้อง เป็น
ธรรม โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

28.  สพป.มีแผนอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ปี 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559-2563 
 

29.  องค์กร คณะบุคคล มีวางแผน
และสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียนและ
สังคม 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีการวางแผนและ 
สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและ
สังคม 

 
9.   การส่งเสริมและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

30.  สพป.มีแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 สพป.มกีารจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

31.  ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารงาน
ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

 

ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 100 
 

32.  ร้อยละของครูได้รับการพัฒนา
วิธีการจัดการเรียนการสอน 

 

ครูกลุ่มเป้าหมายโครงการคูปองพัฒนาครู 
ประจ าปี 2559 จ านวน 40 คน  
ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 
33.  ร้อยละครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่จัดท า  ID Plan ได้รับ
การสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเอง 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา จ านวน 1,585 คน 
จัดท า ID Plan จ านวน 1,358 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.67 

- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 74 คน จัดท า ID Plan 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
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34.  สพป.มีการประเมินผลงานเพื่อ
ความก้าวหน้าที่สอดคล้องกับผล
การพัฒนาผู้เรียน 

 

 สพป.มีการประเมินผลงานเพ่ือความก้าวหน้าที่
สอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน 

 
 

35.  ร้อยละของครูจัดการเรียนการ
สอนให้สอดรับกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

 

 ครมูีการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกับการ
เป็นประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

36.  ร้อยละของครูสามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโดย
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาครู โดยใช้
ระบบ TEPE Online ผลการด าเนินงานดังนี้ 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา จ านวน 74 คน ผ่านการพัฒนา
ด้วยระบบ TEPE Online จ านวน  50 คน  
คิดเป็นร้อยละ 67.57   

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา จ านวน  1,581  คน ผ่าน
การพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
จ านวน  1,345 คน  คิดเป็นร้อยละ 85.07      

37.  ร้อยละของครูได้รับการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร 

 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
38.  ร้อยละครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็น
คร ู มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู  มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

39.  ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการดูแลด้าน
สวัสดิการ และมีขวัญก าลังใจใน
การท างาน  

 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแล
ด้านสวัสดิการ และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

10.   สถานศึกษาและ 
สพป. บริหารจัดการ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
โดยกระจายอ านาจ การมี
ส่วนร่วม  

40.  สพป.และร้อยละของสถานศึกษา
มีแผนป้องกันเหตุฉุกเฉินมี
กระบวนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

 

สพป.และสถานศึกษามีแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน
มีกระบวนการข้ันตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

41.  สพป.มีแผนงานโครงการ ที่
สอดคล้องกับนโยบาย โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

 สพป.มีแผนงานโครงการ ที่สอดคล้องกับ
นโยบาย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

42.  สพป. มีการพัฒนาระบบ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
จริงจัง และต่อเนื่อง 

 

สพป. มีการพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพ จริงจัง และต่อเนื่อง 

 

43.  สพป.มีแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 สพป.มีแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

44.  ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพ พ.ศ. 2553 

(ข้อมูลจากมาตรฐานส านักงานฯ) 
ปีการศึกษา 2558 สถานศึกษา จ านวน 151 
โรงเรียน มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
- ระดับดีเยี่ยม     จ านวน  91  แห่ง    
- ระดับดีมาก      จ านวน  47  แห่ง 
- ระดับดี           จ านวน  13  แห่ง    
- ระดับพอใช้       จ านวน    -  แห่ง 
- ระดับปรับปรุง   จ านวน    -  แห่ง 
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45.  ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับ
การประเมินผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

ระดับปฐมวัย  
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
ปีงบประมาณ 2554 - 2557  
จ านวนทั้งสิ้น 137 โรงเรียน 
- ผ่านการรับรอง  135 โรงเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 98.53   
- ไม่รับรอง 2 โรงเรียน 

 คิดเป็นร้อยละ 1.47 
 

ระดับขั้นพื้นฐาน 
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
ปีงบประมาณ 2554 - 2557  
จ านวนทั้งสิ้น 151 โรงเรียน 
- ผ่านการรับรอง 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อย

ละ 82.78  
- ไม่รับรอง 26 โรงเรียน  

คิดเป็นร้อยละ 17.22 
 

46.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพภายนอก 
และท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลโดย 
สพป. 

สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอก ดังนี้ 
- ระดับปฐมวัย  

ไม่รับรอง 2 โรงเรียน 
 คิดเป็นร้อยละ 1.47 

- ระดับขั้นพื้นฐาน 
ไม่รับรอง 26 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 17.22 
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47.  สพป.มีระบบบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด โดยด าเนินการดังนี้ 
1.  มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประจ าปี 2559 เพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.  การด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ประจ าปี 2559   
3.1 โรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 

จ านวน 4 โรงเรียน 
3.2 โรงเรียนขนาดเล็กที่มาเรียนรวม 

จ านวน 5 โรงเรียน 
3.2.1 การควบรวมทุกชั้นเรียน 

จ านวน 4 โรงเรียน 
3.2.2 การควบรวมบางชั้นเรียน 

จ านวน 1 โรงเรียน  
3.3 เลิกสถานศึกษา 1 โรงเรียน  

(กรณีไม่มีนักเรียน) 
3.4  ส่งเสริมการบริหารจัดการ  

กลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 21 กลุ่ม 

3.5  ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบเอกเทศ 
จ านวน 89 โรงเรียน  

3.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2559 จ านวน 1 
โรงเรียน (โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง) 
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48.  ร้อยละของสถานศึกษาตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยผ่านเกณฑ์การประเมิน 

การปะเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ดังนี้ 

- การประเมินรอบที่ 1 ขอรับการประเมิน 
รุ่นที่ 4 (ปี 2557) จ านวน 10 โรงเรียน 
และผ่านการประเมิน จ านวน 10 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

- การประเมินรอบที่ 2 (คงสภาพ) 
ขอรับการประเมิน รุ่นที่ 1 (ปี 2554) 
จ านวน 10 โรงเรียน และผ่านการประเมิน 
จ านวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

11.  การพัฒนาองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

49.  สพป.ผ่านเกณฑ์การบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน สพท. ในระดับดีขึ้นไป 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด าเนินการติดตามและประเมินผลการบริหาร
และจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2557 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -
2559 ซึ่งผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.00 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

50.  สพป.มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี รูปแบบการ
บริหารจัดการด้านบริหารทั่วไป  
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ด้านวิชาการ 

 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนี้ 
ด้านบริหารทั่วไป   
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

(My Office) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
งานสารบรรณกลาง ประสานงานระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับ
สถานศึกษา ระหว่างกลุ่มงาน และ
ระหว่างบุคลากรทุกกลุ่มในการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน 

ด้านบุคลากร  
- โปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)  

ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงาน
บุคคล 
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- โปรแกรม CMSS งานทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.16)   

ด้านงบประมาณ  
- ระบบเงินเดือน E-money  บริการข้อมูล

การรับ-จ่ายเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้าง 

- ระบบงบประมาณ  Budgeting Report 
System (BRS) บริการตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ  

ด้านวิชาการ 
- ระบบนิเทศออนไลน์ 

51.  สพป.จัดให้มีการเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีรางวัลเชิญชูเกียรติ
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
- โรงเรียนเหรียญเพชร จ านวน 84 

โรงเรียน 
- โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2559 จ านวน 1 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านถ้ าน้ าบัง 

- ผลการประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี 
(best practice)โรงเรียนดีประจ าต าบล 
ปี 2559 “๑ โรงเรียน 1 อาชีพ  
1 ผลิตภัณฑ์” จ านวน 28 โรงเรียน 

- Good Practice นวัตกรรมการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
และห้องสมุดมีชีวิต ประจ าปี2559 ดังนี้  
- ขนาดเล็ก   จ านวน 7 รางวัล 
- ขนาดกลาง จ านวน 8 รางวัล 
- ขนาดใหญ่  จ านวน 3 รางวัล 
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52.  สพป.มีการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

 สพป.มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

 

53.  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สพป.และร้อยละของสถานศึกษา
เบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96  และ 
งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.และสถานศึกษา
เบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ร้อยละ 97.92  
และ งบลงทุน ร้อยละ 89.83 

12.   การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการด าเนินงานตาม
นโยบายอย่างครอบคลุม
และต่อเนื่อง 

54.  สพป.มีการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การด าเนินการตามนโยบายครบ
ทุกโรงเรียน 

 สพป.มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการด าเนินการตาม
นโยบายครบทุกโรงเรียนๆละไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง 

55.  ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการ
ด าเนินงานตามนโยบายอย่าง
ครอบคลุม และต่อเนื่อง 

 

สถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานตาม
นโยบายอย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

56.  ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

 

 สถานศึกษามีการด าเนินการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

13.     การด ารงอยู่ใน
ประชาคมอาเซียน 

57.  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมและด ารงอยู่ใน
ประชาคมอาเซียน 

 

 สถานศึกษาทุกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมและด ารง
อยู่ในประชาคมอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

58.  รอ้ยละของนักเรียนมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ผลการประเมินความสามารถด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
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- นักเรียนที่เข้าสอบ จ านวน 2,376 คน 
- นักเรียนที่มีผลการประเมินฯ ระดับดีข้ึนไป 

จ านวน 1,668 คน  
คิดเป็นร้อยละ 70.20 

ผลการประเมินความสามารถด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
- นักเรียนที่เข้าสอบ จ านวน  

939 คน 
- นักเรียนที่มีผลการประเมินฯ ระดับดีข้ึนไป 

จ านวน 526 คน  
คิดเป็นร้อยละ 56.01 

 
59.  ร้อยละโรงเรียนต้นแบบมีความ

เข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

(รายงาน ARS ตชว ที่ 1) 
- โรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาล
เพชรบูรณ์ 

- ศูนย์ประจ าอ าเภอ จ านวน 3 ศูนย์ คือ 
1. ศูนย์ประจ าอ าเภอเมือง  

(โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์) 
2. ศูนย์ประจ าอ าเภอชนแดน  

(โรงเรียนอนุบาลชนแดน) 
3. ศูนย์ประจ าอ าเภอวังโป่ง  

(โรงเรียนบ้านวังหิน) 
14. ผู้เรียนมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

60.  ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 นักเรียนทุกคนที่มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 



 

 

คณะท ำงำน 
ที่ปรึกษำ 
นายธวัช  กงเติม   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นางสุริชา  ชาติสุทธ ิ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายสุนัด  บุญสวน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
นายไท  พานนนท์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

คณะท ำงำน 
1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นางนวลลออ เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางสาวนงคราญ ทองค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางขวัญนภา จันทร์ดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางสาวเบญจมาศ บัวระพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นางทัศนา จันทร์ลา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นางอารีวรรณ ติณเวส เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นายบัญชา คงทน   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 

รวบรวม/เรียบเรียง/ปก/รูปเล่ม 
นางนวลลออ เงินเมย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวเบญจมาศ บัวระพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  



 

 

 




