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ร่างกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559  
 

 

 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ     
1. การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ     
   1.1 การบริหารจัดการที่ดี      
        1.1.1 การจัดท าแผน 1) มีวิสัยทัศน์เป้าหมาย  

พันธกิจชัดเจนและก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตรง
ประเด็น ประสานและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง 
2) มีแผนปฏิบัติการโครงการที่
สอดคล้องกับนโยบาย 

1) วิเคราะห์นโยบายข้อมูลฐาน ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 
2) ระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
3) ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดโดยค านึงถึงการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ผ่านมาและ
ข้อเสนอแนะะของผู้เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับนโยบายการศึกษาในทุกระดับ 
4) ก าหนดให้ผู้มีส่วนร่วมร่วมกันจัดท า
กรอบ แนวทางการด าเนินงานและ
แผนงาน/โครงการ ประจ าปี 2559 
5) ก าหนดรูปแบบการก ากับติดตาม
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ทั้ง 4 ด้าน (ด้านบริหารทั่วไปด้าน
บุคลากร ด้านคุณภาพและด้านโอกาส) 
 

โครงการขับเคลื่อน 
นโยบายสู่เป้าหมาย
คุณภาพการศึกษา 

ท.1,  
มฐ. 1  

(ตช.1 ข้อ 1) 

นางขวัญนภา 
จันทร์ด ี

 
น.ส.เบญจมาศ 

  บัวระพา 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

  6) ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย 
7) ก าหนดให้มีระบบการติดตามการ
ประเมินผล และการรายงานและน าการ
ติดตามไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
8) น าผลการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   

     1.1.2 การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 
2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ที่เข้ารับการประเมินภายนอก
รอบท่ี 3 ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

1) นิเทศ ติดตามตรวจสอบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
2) การประเมินคุณภาพภายนอก 
3) การจัดท าแผนนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

  มฐ.1.4 
(ตช.4 ข้อ 1 และ

ข้อ 2) 

นายจรัญ 
จากยางโทน 
นายธงชัย 

วงศ์กาอินทร์ 

      1.1.3 ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ
และร่วมรับผิดชอบ 

1) ร้อยละ 50 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ของการกระจายอ านาจ(การ
มอบหมายหน้าที่ให้รอง ,ผอ.
กลุ่ม) 

1) รวบรวมค าสั่งมอบอ านาจของ สพฐ. 
ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
2) ค าสั่ง สพป. มอบอ านาจผอ.สพป. 
ให้รอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่มปฏิบัติ 
หน้าที่แทน 
 

- มฐ.1 
(ตช.3 ข้อ 1) 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่
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เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

 2) สถานศึกษาในโครงการ
พัฒนารูปแบบบริหารโรงเรียน
นิติบุคคลมีความสามารถพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) ก าหนดให้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
จัดท าแผนการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2) ติดตาม ตรวจสอบการกระจายอ านาจ
ในการบริหารจัดการศึกษาท้ัง4 ด้านของ
สถานศึกษาประเภทที่ 1และประเภทที่ 2 
3) มีการกระจายอ านาจตามรูปแบบที่ 
สพฐ. ก าหนด 

  สพฐ. 3.1 
(ตช.2) 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

      1.1.4 การแก้ไขปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก 

1) โรงเรียนขนาดเล็ก 20 คน
ลงมาได้มีการจัดการที่เหมาะสม 
2) มีกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียน 20 คนลงมา บริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
2) ก าหนดให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการ
รวมกลุ่มพัฒนาคณุภาพ 
3) คัดเลือกการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) 
4) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลบริหารจัดการรูปแบบต่าง ๆ 
ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
 

โครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ฉ4 นายพสกร 
ทวีทรัพย์ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 
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ด าเนินการ 

 
     1.1.5 ข้อมูลสารสนเทศ
และเครือข่ายเทคโนโลยี 

1) มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ ทันตามก าหนดเวลา 
2) มีการพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
3) มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

1) การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานตามที่ สพฐ.
ก าหนด และตามความจ าเป็นของเขต
พ้ืนที่ 
2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
 

โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและ
เครือข่ายเทคโนโลยี 

มฐ.1 
(ตชว. 1 ข้อ 2) 

มฐ.2 
(ตชว. 4 ข้อ 1) 

น.ส.นงคราญ  
ทองค า 

นางทัศนา 
จันทร์ลา 

2. การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ     
2.1การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้าง
และครุภัณฑ์ในหน่วยงานและ
สถานศึกษา 

1)ร้อยละ 100 สพป.และ
สถานศึกษามีแผนพัฒนาและ
บ ารุงรักษาอาคาร สถานที่และ
ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 
 

การดูแลสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ 
1) จัดท ามาตรฐานแนวทางการดูแลรักษา
สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้ส านักงานและ
สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
2) แจ้งแนวทางการดูแลรักษาสิ่งก่อสร้าง
และครุภัณฑ์ให้ผู้เกี่ยวข้องในส านักงาน
และสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติ 
3) ก ากับติดตามให้รายงานการตรวจสอบ
พัสดุ ประจ าปี 
 
 

โครงการพัฒนาองค์กร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ฉ7 
มฐ.2 

(ตชว.4 ข้อ 3) 

นางวารุณี  
ผลบุญ 

นางพนิตสิรี  
แพ่งสภา 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

 การจัดตั้งและการจัดสรร
งบประมาณไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์และครอบคลุม
บริบท 

การจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
1) จัดท าข้อมูลครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ในระบบ B-Obec 
2) ส ารวจความต้องการจ าเป็นในการ 
จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดสรรและจัดตั้ง
งบประมาณ ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 

โครงการพัฒนาองค์กร 
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

ฉ7 
มฐ.2 

(ต.2 ข้อ 1 –  
ข้อ 5) 

นางพับพึง  
ขวัญเขมสรณ์ 
 

   2.2 นวัตกรรม มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีและรูปแบบการ
บริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน  
(ด้านบริหารทั่วไปด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณด้านวิชาการ) 

 ก าหนดให้ทุกกลุ่มมีการพัฒนาประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพ 

มฐ.1 
(ตชว.1 ข้อ 4) 

กลุ่ม
อ านวยการ 

   2.3 งบประมาณ 1) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปี 
2559 ส านักงาน สพฐ. ,สพป.
และสถานศึกษาเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 96  
งบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

1. การวางแผนการใช้งบประมาณ 
1) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณงบ
ด าเนินเนินตามไตรมาส 
2) จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง 
3) จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามไตรมาส 

โครงการพัฒนาองค์กร 
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

ท 4,  
มฐ.2 

(ตชว. 2 ข้อ 1) 

นางพับพึง  
ขวัญเขมสรณ์ 

 
 
 

นางวารุณี  
ผลบุญ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
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ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

   2. การควบคุมการเร่งรัดก ากับ ติดตาม 
1) ท าความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
วิธีการด าเนินงาน 
2) จัดท าปฏิทินก ากับ ติดตาม 
3) ก าหนดปฏิทินการเบิกจ่าย 
4) นิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน 
3 การสรุปรายงานผลจัดท าระบบรายงาน 

 
โครงการพัฒนาองค์กร 

ทีม่ีประสิทธิภาพ 

 นางวารุณี  
ผลบุญ 

  ผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
1) วางแผนการจัดสรรงบประมาณและ
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
2) เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล 
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้โรงเรียน
ในสังกัดปฏิบัติงานได้รวดเร็วถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4) นิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด 
5) สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณ 
6) การจดัระบบควบคุมภายใน 
7) การตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

  2.4 การสื่อการภายในและ
ภายนอกองค์กร 

1) มีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายโดยใข้เทคโนโลยี 
2) สพป.สถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่งรายงานเหตุการณ์ได้
อย่างรวดเร็ว 
3) สพป.สถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่งมีแผนประชาสัมพันธ์ทั้ง
เสมาสนเทศและประชาสนเทศ 
 

1) สพป.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมี
แผนประชาสัมพันธ์ 
2) ก าหนดช่องทางการสื่อสารภายนอก
และภายในอย่างหลากหลายเช่นป้ายของ
เขตพ้ืนที่ของกลุ่มต่าง ๆ  Websiteระบบ 
My Officeและปัจจัยภายนอกเช่น Wifi, 
Facebook. Line, ฯลฯ 

โครงการพัฒนาองค์กร 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ท5, มฐ. 1.5 นายวันชัย 
ศรีเหนี่ยง 

 
นางบัวผัน  

มีทอง 

  2.5 อ านวยการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

1) สพป.และสถานศึกษา มี
แผนป้องกันเหตุฉุกเฉินมี
กระบวนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

1) ก าหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษา 
มีแผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
2) ก าหนดช่องทางการรายงานเร่งด่วน 
3) ติดตาม ตรวจสอบความเสียหาย 
4) ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและให้ 
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ 
5) รายงานเหตุการณ์และผลการให้ความ
ช่วยเหลือ 

แผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน
,สพป. สถานศึกษา 

ท6 นางยุพา  
ตาลสุก 

นางพนิตสิรี  
แพ่งสภา 

  2.6 ให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานส่วนภูมิภาคและเขต
พ้ืนที่ต่าง ๆของแต่ละแท่งเข้า
ท างาน 

มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
องค์กรในพ้ืนที่ในการบริหารจัด
การศึกษาทุกครั้งที่มีการบริหาร
จัดการร่วมกัน 

ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆใน
ระดับพ้ืนที่ในการบริหารจัดการ 

- ท8 นายวันชัย 
ศรีเหนี่ยง 
นางน้ าผึ้ง

กัลยา 
นางสุพัตรา 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

คงสิริกร 
นางพนิตสิรี 
แพ่งสภา 

  2.7 ให้มีการน า ICT มาใช้ใน
การบริหารงานในกระทรวง
อย่างกว้างขวาง 

มีศูนย์ ICT เพ่ือการศึกษา(DL 
Thailand) และ ETV. 

1) ประสานงานการแจ้งก าหนดเวลา
การถ่ายทอดการศึกษาทางไกลใน
ระบบ DLTV. ให้สถานศึกษาใน
สังกัดทราบ 
ทุกครั้ง 
 

- ท11 น.ส.กาญจนา 
คูทิพย์ 

  2.8 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ     
1) ให้ความส าคัญ 

กับรรยากาศในการท างาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษาเป็นสถานที่ท างาน
ที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการและ
การบริการ 

1) ส่งเสริมให้ สพป.และสถานศึกษา
พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการ
ท างานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2) ประกวดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาน่าอยู่น่ามอง 

โครงการพัฒนา 
สถานทีท่ างานน่าอยู่ 

น่ามอง 
 

ท13, มฐ.2.4 นางพนิตสิรี 
แพ่งสภา 

     2) พัฒนาสู่องค์การแห่ง
การเรียนรู้ 

 1) ร้อยละ 80 สพป.และ
สถานศึกษาเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

1) ก าหนดให้ สพป.และสถานศึกษามีการ
จัดการความรู้ (KM) เรียนรู้ระหว่าง
องค์การ 
2) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการความรู้ 
3) น าผลการจัดการความรู้ไปพัฒนางาน/
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ 

(จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสถานศึกษาในสังกัด) 

มฐ. 1.2 นางพนิตสิรี 
แพ่งสภา 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

  1)ส ารวจความพึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย 
2) น าผลการส ารวจมาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนางาน 

โครงการพัฒนาองค์กร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 นางพนิตสิรี 
แพ่งสภา 

  2.9 ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับ
การเรียนการสอนการน าเด็ก
นักเรียนครูออกนอกห้องเรียน 

1) ไม่มีการน านักเรียนและครู
ไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนนอกสถานศึกษา 
(ในเวลาเรียน) 
 
 

แจ้งสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน 

- ท17 กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

 2.10 ส่งเสริมการใช้การวิจัย
เป็นฐานในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

1) ร้อยละ 80 สพป. และ
สถานศึกษามีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ 
(Best Practces) 
2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
มีวิจัยในชั้นเรียนที่น ามา 
พัฒนางาน 
3) สพป. มีวิจัยหรือมีการ
ประเมินโครงการเพ่ือน ามา
พัฒนางาน 
 
 

1) ก าหนดให้สถานศึกษามีงานวิจัยที่
สามารถน ามาพัฒนาการบริหารจัดการ
ของถานศึกษา 
2) มีการจัดท าวิจัยที่สามารถน ามา
พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
3) น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน 
4) คัดเลือกงานวิจัยที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 
5) เผยแพร่งานวิจัยที่เป็นแบบอย่าง 

โครงการพฒันาองค์กร 
ที่มีประสิทธิภาพ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

  2.11 ส่งเสริมให้สถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและองค์คณะบุคคล
องค์คณะบุคคลรับผิดชอบ 
ต่อผลการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ผ่านการประเมินมาตรฐานเขต
ระดับดีมากข้ึนไป 

 1) วิเคราะห์มาตรฐานตัวบ่งชี้และ
ประเด็นการพิจารณาให้เข้าใจและชัดเจน 
2) ก าหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายให้
ด าเนินการ 
3) มีการขับเคลื่อนก ากับติดตาม 
4) มีการเตรียมความพร้อมการประเมิน 
5) น าผลการประเมินไปแก้ไข 
6) จัดท ารายงานการประเมินตนเองพร้อม
รับการประเมินจากส านักติดตามและ
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาองค์กร 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ท7  
สพฐ. 4.4, 
มฐ. 1.3 

น.ส.จ าลอง 
พินเมือง 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ด้านพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
1. การวางแผนในการบริหาร
อัตราก าลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย ปัญหาและ 
ความต้องการ 

   มีแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกต าแหน่ง  

    . จัดท าแผนบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 สพฐ.2.3 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1) 

นางน้อมจิตต์ 
หนูทอง 

2. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

1.ระดับความส าเร็จของจัดสรร
ครู  และผู้บริหารสถานศึกษา 
บรรจุใหม่/ย้ายสอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียน   

1.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้พร้อมใช้ในบริหาร
บุคลากร 
2.ก าหนดแผนอัตราก าลังให้เป็นปัจจุบัน 
พร้อมใช้ 
 

 สพฐ.2.3 
(ตัวบ่งชี้ที่ 2) 

นางนิสา   
ค าพันธ์ 

 2. ระดับความส าเร็จของ
คณะอนุกรรมการข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการ
บริหางานบุคคลเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์คณะบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย 
 
 
 

โครงการประสานความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ของ 3 องค์คณะเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษากิจกรรม อบรม
สัมมนา ศึกษาวิเคราะห์
วิเคราะห์ภารกิจที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
 
 

 น.ส.จิราพร  
สังข์ทอง 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

 3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ของการกระจาย
อ านาจที่ร้อยละ 50 
 

2.ส่งเสริมสนับสนุนการสรรหาองค์คณะ
บุคคลให้เป็นไปตามกรอบแนวทางท่ี สพฐ.
ก าหนด 
 

1.ก าหนดปฏิทินการสรร
หาองค์คณะบุคคล 
2.สรรหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา 

 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

3. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมือ
อาชีพ โดยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการ
จ าเป็น ส่งเสริมความก้าวน้า
ในวิชาชีพ 

1.ร้อยละของครูที่ผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ  

พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือความก้าวหน้าตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าผลงาน
ทางวชิาการครู ผูบ้ริหาร 
บุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ท.15 
สพฐ.2.1 

(ตชว.1 ข้อ 3) 
มฐ.2  

(ตชว.3 ข้อ 3) 
ร.1 

สพฐ.3.1-3.5 
สพฐ.2.3 

(ตัวบ่งชี้ที่ 3) 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

 2.ระดับความส าเร็จของพัฒนา
ครูเพ่ือลดภาระงานอ่ืน ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนของครู 

1.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ธุรการโรงเรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมงานบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.พัฒนา/วางระบบการพัฒนาครูโดยใช้
ระบบออนไลน์ 
3.สร้างการมีส่วนร่วมขององค์การทาง
การศึกษา/องค์กรชุมชนในการสนับสนุน

1.กิจกรรมการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของธุรการ
โรงเรียน 
2.กิจกรรมโครงการสร้าง
ความเข้าใจการพัฒนาครู
และบุคลากรผ่านระบบ 
TEPE ออนไลน์  
3.กิจกรรมประสานความ

มฐ. 2 
 ตบช.3 ข้อ 3 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

บุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา ร่วมมือขององค์การทาง
การศึกษา/องค์กรชุมชน 
ในการสนับสนุนบุคลากร
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 3.ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม
การพัฒนาด้านการวัดและ
ประเมินผลและทักษะในการ
สื่อสารให้มีสมรรถนะในการ
สอนอย่างมีระสิทธิภาพ 

1.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ 
โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลและ
ทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะ
ในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมวิเคราะห์/
สังเคราะห์ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ผ่านการพัฒนาด้านการวัด
และประเมินผลและทักษะ
ในการสื่อสารให้มี
สมรรถนะในการสอน 

สพฐ.3.2 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

 4 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากลุ่ม 10% ล่าง
ได้รับการพัฒนา 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
 

กิจกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
กลุ่ม 10% ล่าง 
1.วิเคราะห์จุดอ่อนของ
ระบบการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 
2. สร้างผู้บริหารที่ประสบ
ผลส าเร็จในด้านต่างๆ เพื่อ
เป็นพี่เลี้ยงร่วมแก้ปัญหา 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การแก้ปัญหา

สพฐ.3.3 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์ต่ าของโรงเรียน
ที่ประสบผลส าเร็จ 
 
 

4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.สร้างความรู้ด้านวินัย/จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
2.สนับสนุน ส่งเสริมด้านการรักษาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.ก าหนดมาตรการให้โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
3.ก าหนดมาตรการตรวจสอบด้านบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

1.กิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านวินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

-อบรมพัฒนาครูด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

-ค่ายคุณธรรม
จริยธรรมครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา 

-ส่งเสริมสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

ร.12, 
มฐ.2 

(ตชว.3 ข้อ 4) 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

กลุ่มอ านวยการ 
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

5. การส่งเสริม สร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

5. ร้อยละ 100 ของครู/
ผู้บริหารสถานศึกษา(ร.ร.
มาตรฐานสากล, ร.ร.ในฝันและ 
ร.ร.ดีประจ าต าบลมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร
วิชาการในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับดีข้ึนไป 

1.พัฒนาครู /ผู้บริหารด้านการบริหาร
วิชาการในศตวรรษที่ 21 ให้กับ ร.ร.
มาตรฐานสากล, ร.ร.ในฝันและ ร.ร.ดี
ประจ าต าบล 
 

กิจกรรมอบรมพัฒนาครู
และผู้บริหารสถานศึกษา
ให้มีความรู้ด้านการบริหาร
วิชาการในศตวรรษที่ 21 
ให้กับ ร.ร.มาตรฐานสากล, 
ร.ร.ในฝันและ ร.ร.ดี
ประจ าต าบล 

-ศึกษาโรงเรียนที่เป็น
แบบอย่างประสบ
ความส าเร็จ 

-จัดกิจกรรรมจับคู่ ร.ร.
ร่วมพัฒนา 

สพฐ.2.2 
(ตชว.2) 

 
มฐ.2 

(ตชว.3 ข้อ 5) 
 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

 6. ร้อยละ 100 ของครู
กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ตาม
เนื้อหาที่ก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
 

1.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิต
วิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

-อบรมการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)  
-พัฒนาครูตามความความ
สนใจตามแผนพัฒนา
รายบุคคลโดยวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถใน
ด้านที่ตรงกับความ
ต้องการในการพัฒนา 
-คัดเลือกครูเข้าร่วม

สพฐ.3.5 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

โครงการน าร่องคูปอง
พัฒนาครู 
-ครูที่รับการพัฒนาตาม
โครงการน าร่องคูปอง
พัฒนาครูมาเป็นครูแกนน า 
-จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การท าวิจัยให้กับครู 
-เผยแพร่งานวิจัยของครู 

 7.ร้อยละของครูที่ได้รับพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการจ าเป็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษาและ
ส่งเสริมความก้าวหนา้ในวชิาชีพ 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการทีห่ลากหลาย 
สอดคล้องกับปัญหาและความตอ้งการจ าเป็น
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ส่งเสริมความก้าวหนา้ในวชิาชีพ 

2.พัฒนาครูตามแผนการพัฒนาครูและ
บุคลากรด้วย ID Plan 

3.การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้
กระบวนการ การวิจัยเพื่อพัฒนา 

 มฐ 2 ตบช.3 ข้อ 
3 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

 8. ร้อยละของครูและบุคลการ
ทางการศึกษาที่มี ID Plan 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้งและสามารถจัดท า
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/ 
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเน้น/มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

วิจัยได้ 
 9.ร้อยละของครู ผู้บริหารและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาวิทยฐานะ 

1.ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาวิทยฐานะให้กับครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2.จัดหาแบบอย่าง/นิทรรศการผู้ที่มี  
best practice ของผู้ที่ผ่านการประเมิน
วิทยฐานะ 

1.จัดอบรมเสริมสร้าง
ความรู้เรื่องการจัดท าวิทย
ฐานะ 
2.จัดให้มีวิทยากรพ่ีเลี้ยง
ในการจัดท าวิทยฐานะ 

 กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมี
ผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม 
 

1.ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้าง
ระบบแรงจูงใจเพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน 
2.เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กิจกรรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   -ปิดทองหลังพระ 
   -ครูดีในดวงใจ 
        ฯลฯ 
กิจกรรมพัฒนารูปแบบ
การเผยแพร่ผลงานเชิง
ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
 
 
 

ร.1 
สพฐ.3.4 

มฐ 2 ตบช.3 ข้อ 
5 
 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ด้านยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 
โครงการตามพระราชด าริ 
1. แผนงานโครงการ
พระราชด าริ 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการพระราชด าริ  
2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
3. ร้อยละ 100 ของครูที่น า
พระราชด าริสู่การจัดการเรียนรู้ 
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
ได้รับการเรียนรู้และมี
พฤติกรรมตามแนวพระราชด าริ 

1. จัดท าองค์ความรู้โครงการพระราชด าริ
และพระราชด ารัส 
2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงาน
กิจกรรมตามแผนงานโครงการ
พระราชด าริของสถานศึกษา 
3. เขตพ้ืนที่ฯ ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริ 
4. สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ด าเนินการประเมินตนเองตามแนวทาง
สถานศึกษาพอเพียง  
6. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
ด าเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เพ่ือน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการรับรองเป็นสถานศึกษา
พอเพียง 
7. คัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
 

 ท.3 นายวีรยุทธ 
วงศ์อุ้ย 

นายบุญโยม 
เกยเลื่อน 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ 
1. แก้ไขปัญหาเด็กประถมอ่าน 
ไม่ออกเขียนไม่ได้ 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ปกติ      ชั้น ป.1 อ่านออก
เขียนได้ 
2. ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.
2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และ
มีการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
3. ร้อยละของนักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ชั้น 
ป.1 ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 
50 
4. ร้อยละของนักเรียนอ่าน 
ไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 
ชั้น ป.2-6 ลดลง อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

1. เขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินการอ่าน
การเขียน ทุก 3 เดือน 
2. เขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินการอ่าน
การเขียนนักเรียน ป.2–6 ทุก 3 เดือน 
3. ติดตามนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้อย่างใกล้ชิด 
4. ติดตามนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ป.2-6 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 ฉ.1 นายพิน  
สงค์ประเสริฐ 

นางนิลยา 
ทองศรี 

2. การพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้ เพ่ือพลิกโฉมโรงเรียน
ตามแนวทางการพัฒนาสมอง 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน 
ชั้น ป.1  
มีการพัฒนาด้วยรูปแบบ BBL  
(กุญแจ 5 ดอก) 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน  
ชั้น ป.2-6 มีการพัฒนาด้วย
รูปแบบ BBL (กุญแจ 5 ดอก) 
 

1. เขตพ้ืนที่แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานพลิกโฉมโรงเรียน
ตามแนวการพัฒนาสมอง 
2. เขตพ้ืนที่จัดท าเครื่องมือ นิเทศ ติดตาม 
การพัฒนา การอ่านออกเขียนได้ เพื่อพลิก
โฉมโรงเรียนตามแนวทางการพัฒนาสมอง 
3. เขตพ้ืนที่จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับข้อมูลการพัฒนาการอ่านออก

 ร.2 นายพิน  
สงค์ประเสริฐ 

นางนิลยา 
ทองศรี 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

เขียนได้เพ่ือพลิกโฉมโรงเรียนตามแนว
ทางการพัฒนาสมอง 

3. การปฏิรูปหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการปรับปรุงหลักสูตร 
(ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) 
 
 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ตามนโยบาย   ลดเวลา เพ่ิม
เวลารู้ 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนา
หลักสูตรตามนโยบายลดเวลา  
เพ่ิมเวลารู้ 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร
ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
3. ปรับโครงสร้างหลักสูตรและเน้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. จัดหาเมนู/กิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วง
ชั้น/ช่วงอายุ 
5. จัดหาเมนู พร้อมกินพร้อมใช้ 
6. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การพัฒนาหลักสูตร 

 ฉ.3, ร.3 น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา
นางอุทัยวรรณ 

สุวรรณผิว 

5. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 
2) สร้างแนวร่วมการก ากับ 
ดูแล พัฒนาฯคุณภาพนักเรียน 

นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่
มาตรฐานสากล  
1.1) ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียน ชั้น ป.3 ของการสอบ 
NT เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
3 ทั้ง 3 ด้านคือด้าน
ความสามารถทางภาษา ด้าน
ค านวณ และด้านการใช้เหตุผล 

  สพฐ. 
จุดเน้น 1/1 

นายธงชัย 
วงศ์กาอินทร์ 
นายพิน สงค์

ประเสริฐ 
นางนิลยา 
ทองศรี 

นายเศรษฐ
ศักดิ์ หนูทอง 
นายบุญโยม 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
เกยเลื่อน 
นายนิรภัย 
แดงโชติ 

1.2) ค่าเฉลี่ยร้อยละของ
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ของ
ผลการทดสอบระดับชาติ O-
NET จ านวน 5 สาระ คือ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
อังกฤษ  โดยรวมเพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 

  สพฐ. 
จุดเน้น 1/1 

นายนิพล  
พลกลาง 
นายพิน  

สงค์ประเสริฐ 
นางนิลยา 
ทองศรี 

นายเศรษฐ
ศักดิ์ หนูทอง 
นายบุญโยม 
เกยเลื่อน 
นายนิรภัย 

นาย วีรยุทธ 
วงศ์อุ้ย 

นางพิบุลขวัญ 
กลิ่นมิ่ง 

น.ส.กาญจนา 
คูทิพย์ 

6. ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
7. การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับการศึกษา

1.3) ผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ 
1) โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง 

1. ประเมินความพร้อมของสถานศึกษา 
ในสังกัด 
2. สพป.จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุน
ให้สถานศึกษา 

 ท.10,  
ร.7 
สพฐ. 

จุดเน้น 1/1 

นางพิบุลขวัญ 
กลิ่นมิ่ง 

น.ส.กาญจนา 
คูทิพย์ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
2) โรงเรียนที่มีความพร้อมปาน
กลางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5 
3) โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2-5 
 
 

3. พัฒนาครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ 
4. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรม 6S 
ของ สพป.พช.1 
5. ทดสอบนักเรียนวัดความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ 
6. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

1.4) นักเรียนมีความสามารถ
ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
1.4.1 โรงเรียนที่มีความพร้อม
สูง ร้อยละ 80  
1.4.2 โรงเรียนที่มีความพร้อม 
    ปานกลาง ร้อยละ 50 
1.4.3 โรงเรียนที่มีความพร้อม
น้อย ร้อยละ 30 

  สพฐ. 
จุดเน้น 1/1 

นางพิบุลขวัญ 
กลิ่นมิ่ง 

น.ส.กาญจนา 
คูทิพย์ 

1.5) นักเรียนทุกคนที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้น า
นักเรียนอาเซียน 
 
 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. วางแผนการด าเนินงาน จัดท าและ
ส่งเสริมการใช้หลักสูตรอาเซียน 
3. จัดกิจกรรมค่ายผู้น านักเรียนอาเซียน 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

  น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

1.6) ร้อยละ 100 ของจ านวน
โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 

 สพฐ. 1/1 นายธงชัย 
วงศ์กาอินทร์ 

1.7) จ านวนศูนย์อาเซียนและ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
เพ่ิมข้ึนครบทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 
 
 

 สพฐ. น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา 

1.8) มีแนวปฏิบัติในการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดส่งให้
สถานศึกษาพร้อมติดตามการใช้เอกสาร 
2. จัดท าแบบประเมินการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
4. สรุป วิเคราะห์ผล รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 จุดเน้น 1/1 น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา 

1.9) มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติ 
ในการปรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

 สพฐ. น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา 

1.10) มีแนวทาง/วิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนให้
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  จุดเน้น 1/1 นายพิน  
สงค์ประเสริฐ 
นายเศรษฐ

ศักดิ์ หนูทอง 
นายนิพล 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
พลพลาง 

1.11) สมาชิกชุมนุมวัดและ
ประเมินผลฯ (ครูและ
ศึกษานิเทศก์) ทุกคนมีความ
เข้มแข็ง ด้านการประเมิน 

  สพฐ. นายพิน  
สงค์ประเสริฐ 
นายเศรษฐ

ศักดิ์ หนูทอง 
นายนิพล 
พลพลาง 

8. การด าเนินงานขับเคลื่อน
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
 
 

1. ระดับความส าเร็จการด าเนิน
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 
ของคนไทย  
12 ประการ ครบทุกตัว 
สอดคล้องตามช่วงวัย 
2. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ดี  

1. ประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ 
2. จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
3. ประกวดแข่งขันและกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการส่งเสริม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
4. คัดเลือก (Best Practice) กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ 
5. นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน สรุป
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 ร.9, 
สพฐ. 

จุดเน้น 1/2 

นางภิญญาพัชญ ์
เหมือนโพธิ์ 
นายวีรยุทธ 

วงศ์อุ้ย 

9. นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 
 

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียน
พิการที่ได้รับโอกาสให้สามารถ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียน
พิการผ่านการพัฒนาตาม

1. ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าแผน IEP 
ส าหรับเด็กพิการทุกคน และพัฒนาเด็ก
ตามแผน 
2. จัดการเรียนการสอน วัด/ประเมินผล
ตามแผน IEP และปรับปรุงแผน IEP 

 สพฐ. 
จุดเน้น 1/3 

นายนิรภัย 
แดงโชติ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 
 

3. สถานศึกษาสรุปผลการประเมินการ
ผ่านเกณฑ์ IEP  
4. ประสานงานสถานศึกษาเพ่ือส่ง
หลักฐานรับคูปองการศึกษาจากศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
5. นิเทศ ติดตาม  
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

10.การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
การลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV) และ (DLIT) 

  ฉ.5, ร.6 น.ส.กาญจนา 
คูทิพย์ 

นายบ ารุง 
จันทร์เชื้อ 

12. การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการมีงานท า 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น ป.1-3 รู้จักกับอาชีพต่างๆ
ในอนาคต 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น ป.4-6 ได้รับการสร้างนิสัย 
การท างาน 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้น ม.1-3 ได้รับโอกาสเรียนรู้
อาชีพในอนาคตตามความ
ต้องการของตนเอง 
 

1. ก าหนดให้สถานศึกษามีหลักสูตรเพื่อ
การมีงานท า 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม
ให้แก่นักเรียนแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ 
1) ชั้น ป.1-3 รู้จักกับอาชีพ 
2) ชั้น ป.4-6 เน้นสร้างนิสัยการท างานที่
พึงประสงค์ 
3) ชั้น ม.1-3 จัดการศึกษาให้นักเรียนได้
ค้นหาอาชีพตามความต้องการของตนเอง 
และมีโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาพของ
งานและฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้น 

 ร.4 นายจรัญ 
จากยางโทน 
นางสุพัตรา 
คงสิริกร 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

13. การเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์และหน้าที่
พลเมือง 

1. จัดสรรเอกสารประกอบการสอน  
2. นิเทศ ติดตาม 
3. จัดประกวดหน่วยการเรียนรู้ และ 
Best practice ด้านการเรียนการสอน 
 

 ร.10 น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา
นายวีรยุทธ 

วงศ์อุ้ย 

14. การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
1) การบริหารงานด้านวิชาการ 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดท ากรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. ร้อยละของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
 

1.สพป.มีการส่งเสริมให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2.สพป.มีแนวทาง/วิธีการในการส่งเสริม
จัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 
 

 มฐ.2/1 น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา 

15. ให้ความส าคัญกับเทคนิค
การสอนและการสื่อความหมาย 

 ท.12 

16. แนวทางยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.1) ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 

 ร.1 นายบุญโยม 
เกยเลื่อน 

17. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
มีคุณภาพตามหลักสูตร 

ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีผล
การประเมินพัฒนาการผ่าน
เกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ด้าน 
 

จัดท าวิจัยการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัด
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ประถมวัย 

 มฐ.3/3ข้อ 1 นางอุทัยวรรณ 
สุวรรณผิว 

1. ด าเนินการโครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย  จ านวน 66 โรง 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนาพ่อแม่
ผู้ปกครอง นักเรียนระดับปฐมวัย 
3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
4. การนิเทศติดตาม ประเมินผล 
5. การประเมินพัฒนาการผู้เรียนที่จบ
การศึกษาปฐมวัย 
6. การประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบ/เครือข่าย อนุบาลประจ าเขต
พ้ืนที่ (เมืองเพชรบูรณ์) 
7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย
โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
66 โรง เรื่อง การประเมินผล ON-LINE  
2. นิเทศ ติดตาม 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการ 
4. ประสานงานการจัดส่งผลงานของ
โรงเรียนในโครงการเพื่อรับการประเมินคง
สภาพของโรงเรียนในรุ่นที่ 2 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

18. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
จุดเน้นและสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินตามจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  มฐ.3/4 น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา 

19. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 
 

1. แจ้งให้โรงเรียนบูรณาการกิจกรรม
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ  

2. แจ้งโรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. ออกแบบการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน 

4. แจ้งให้โรงเรียนกรอกแบบประเมิน
คุณลักษณะ 

5. สรุป วิเคราะห์ รายงานผลการ
ประเมิน รายชั้น รายโรงเรียน  ราย
เขตพ้ืนที่ 
 
 
 
 

 มฐ.3/5 น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา

นายธงชัย 
วงศ์กาอินทร์ 

นายพิน 
สงค์ประเสริฐ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

หมวดที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพ 
1. การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา 
1) โครงการโรงเรียนสุจริต 
 2) การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการป้องกัน 
 3) การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และ
การบูรณาการหลักสูตร “โตไป
ไม่โกง” 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา 
 

1. สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้น 
2. สนับสนุนให้โรงเรียนข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนศีล 5 
3. สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนบูรณาการหลักสูตร 
“โตไปไม่โกง” 
 

 ร.12 รอค าสั่ง 

2. ผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในโดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่
ได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภาพภายนอก ระดับปฐมวัย 
จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา

  มฐ.3/2 นายธงชัย 
วงศ์กาอินทร์ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

(องค์การมหาชน) 
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่
ได้รับการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภาพภายนอก  ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) 

3. การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมี 
ระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

2) ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาท่ีเข้ารับ
การประเมินผ่านการ
รับรองคุณภาพภาย
นอกจาก สมศ. 

 
 
 
 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 มฐ.1.4 นายธงชัย 
วงศ์กาอินทร์ 
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นโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
แนวทางการด าเนินงาน 

 

โครงการ/ 
กิจกรรมที่รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยงนโยบาย/
จุดเนน้/มาตรฐาน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

หมวดที่ 4 กลยุทธ์ สพป.พช.1 
1. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
มีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

  กลยุทธ์ที่ 5 
สพป.พช.1 

น.ส.รัมภา 
กุณพันธนาภา 

 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่
ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

 

  กลยุทธ์ที่ 5 
สพป.พช.1 

นายบุญโยม 
เกยเลื่อน 
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ด้านโอกาสทางการศึกษา 

สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยง 

นโยบาย/จุดเน้น/
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

4. ด้านโอกาสทางการศึกษา 
1. โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียน (ได้เรียน) 
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่

บริการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย 
ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้า
เรียนในระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 

1. ประชาสัมพันธ์การศึกษา
เชิงรุกโดยกระบวนการเข้าถึง
ทุกครัวเรือน 
2. พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย 

โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

มฐ.3 ตบ. 7 ข้อ 
1 

นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

2. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการเข้าเรียนในระดับชั้น ป1 

ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้า
เรียนในระดับชั้น ป1 ร้อยละ 100 

1. ประชาสัมพันธ์การศึกษา
เชิงรุกโดยกระบวนการเข้าถึง
ทุกครัวเรือน 
2. พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษา 

โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 

มฐ.3 ตบ. 7 ข้อ 
2 

นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

3. ผู้เรียนชั้น ป.6 จบการศึกษา
ตามหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด 

ผู้เรียนชั้น ป.6 จบการศึกษาตาม
หลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดร้อยละ 
100 

พัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอนนักเรียนเป็น
รายบุคคลโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนรายบุคคล 
  กิจกรรมพ่ีสอนน้อง  
  กิจกรรมซ่อมเสริม 

มฐ.3 ตบ. 7 ข้อ 
3 

นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

4. ผู้เรียนชั้น ม.3 จบการศึกษาตาม
หลักสูตรตามเวลาที่ก าหนด 

ผู้เรียนชั้น ม.3 จบการศึกษาตาม
หลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดร้อยละ 
100 

พัฒนากิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอนนักเรียนเป็น
รายบุคคลโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียนรายบุคคล 
  กิจกรรมพี่สอนน้อง  
  กิจกรรมซ่อมเสริม 

มฐ.3 ตบ. 7 ข้อ 
4 

นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 
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สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยง 

นโยบาย/จุดเน้น/
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

5. ผู้เรียนจบชั้น ป.6 แล้วเรียน 
ต่อ ม.1 

ผู้เรียนจบชั้น ป.6 แล้วเรียนต่อ ม.1 
ร้อยละ 100 

การแนะแนวการศึกษาและ
ประสานส่งต่อนักเรียน 
 

โครงการการแนะแนว
การศึกษา 

มฐ.3 ตบ. 7 ข้อ 
5 

นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

6. จ านวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 
แล้วเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4) หรือเทียบเท่า  

1. จ านวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 แล้ว
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
4) หรือเทียบเท่าร้อยละ 50  

1. การแนะแนวการศึกษาและ
ประสานส่งต่อนักเรียน 
 

1. โครงการการแนะ
แนวการศึกษา 
 

มฐ.3 ตบ. 7 ข้อ 
5 

นางสาวรัมภา 
กุณพันธนาภา 
นางน้ าผึ้ง 

กัลยา 
นางสาวคราญ 

ทองค า 
7. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
การ 
มีงานท า 

จ านวนนักเรียน ม.3 ร้อยละ  63 ได้
เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ 

การแนะแนวการศึกษาต่อต่อ
สายอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

โครงการการแนะแนว
การศึกษาต่อต่อสาย
อาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 

ร.4 (4.3) 
 

นางสุพัตรา 
คงศิริกร 

นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

นางสาวคราญ 
ทองค า 
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สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ตัวชี้วัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยง 

นโยบาย/จุดเน้น/
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
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สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
ความสอดคล้อง/

เชื่อมโยง 
นโยบาย/จุดเน้น/

มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

2. โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ช่วยเหลือ) 
1. การดูแลเด็กออกกลางคัน ร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน

ไม่เกินร้อยละ 0.05 
1.น าระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
มาด าเนินการเฝ้าระวังดูแลและ
ช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้มี
นักเรียนออกกลางคัน 
2. ติดตามนักเรียนออก
กลางคัน  
ให้กลับมาเข้าเรียน หรือส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดตั้งศูนย์ ฉก.ชน.ระดับ
โรงเรียน 

โครงการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาและลดอัตรา
การออกกลางคัน 
โดยใช้กระบวนการ
ด าเนินงานของ ฉก.ชน.สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

ฉ2 , ร5 นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดความเสี่ยง
ในการออกกลางคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ี
ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่าง
เหมาะสม 

1. ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ได้รับโอกาสให้
สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
- เด็กพิการ 
- เด็กด้อยโอกาส 
- เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
- เด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต่ า 
2. เด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ได้
เข้าเรยีนครบร้อยละ 100 

1. ด าเนินงานตามแนวทาง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. การสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

สพฐ. 2.2 
 
มฐ.2 ตบ. 1 
ข้อ 7 
 
มฐ.3 ตบ. 7 
ข้อ 8 

นายนิรภัย 
แดงโชติ 

นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

นายเศษฐ
ศักดิ์ 

หนูทอง 
นางอรุณศรี 

ศรีเมือง 
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สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
ความสอดคล้อง/

เชื่อมโยง 
นโยบาย/จุดเน้น/

มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

3. ร้อยละของนักเรียนที่ออก
กลางคันลดลง 
4. โรงเรียนด าเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก  
ร้อยละ 100 

3. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา  

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา 

1.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกวดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

มฐ.2 ตบ. 1 
ข้อ 7 

นางอรุณศรี 
ศรีเมือง 

4. ผู้เรียนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษา 

ร้อยละ 100 ของผู้เรียนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา 

1. ผู้เรียนพิการและด้อยโอกาส
ได้รับความช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รีบการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ 
2. นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

1. เด็กพิการ  
   1.1…………………… 
2. เด็กด้อยโอกาส 
2.1 ส ารวจข้อมูล DMC 
2.2.วิเคราะห์ข้อมูลและจัด
กิจกรรมให้การดูแลช่วยเหลือ
ให้ตรงกับสภาพปัญหาที่พบ 
2.3 สรุปผลการด าเนินงาน 
3. เด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 
 

มฐ.3 ตบ. 7 
ข้อ 8 

นายนิรภัย 
แดงโชติ 

นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

นายเศษฐ
ศักดิ์ 

หนูทอง 
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สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่รองรับ 
ความสอดคล้อง/

เชื่อมโยง 
นโยบาย/จุดเน้น/

มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

3. โครงการสร้างความร่วมมือ (ร่วมมือ) 
1.การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกัดมีการวางแผน / 
โครงการ /การด าเนินกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม 
 

1. จัดตั้งเครือข่าย ชมรม สมาคม 
ผู้ปกครอง หรือศิษย์เก่า เป็นต้น 
2. ประสานงานหน่วยงาน
ภาคเอกชนในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 

โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม เพ่ือ
โอกาสทางการศึกษา 

ท7 , สพฐ. 4.4 นางบุณฑริกา 
แก้วก๋อง 
นางยุพา 
ตาลสุข 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ในสังกัดมีการวางแผน / 
โครงการ /การด าเนินกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
เครือข่ายภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

1. จัดตั้งเครือข่าย ชมรม สมาคม 
ผู้ปกครอง หรือศิษย์เก่า และ
เครือข่ายภายนอกสถานศึกษา 
2. ประสานงานเครือข่ายภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือ เพื่อโอกาสทาง
การศึกษา 

ท7 , สพฐ. 4.4 นางบณุฑริกา 
แก้วก๋อง 
นางยุพา 
ตาลสุข 
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สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยง 

นโยบาย/จุดเน้น/
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

4. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา(โอกาส) 
1. ลดความเหลือมล้ าทางการศึกษา  
 (เด็กด้อยโอกาส) 

ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส ได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

1. สถานศึกษาด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลและคัดกรอง เด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส และเด็ก
ความสามารถพิเศษ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ทุนการศึกษา 
ประสานส่งต่อให้ได้รับการศึกษา
จนจบการศึกษาภาคบังคับ 

1. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน ผู้เรียนพิการ 
ด้อยโอกาส ได้รับการ
ดูแล ช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 
2.โครงการส่งเสริม
อาชีพส าหรับเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา 

ฉ5 นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1. เพ่ิมโอกาสให้นักเรียนมี
สมรรถนะส าคัญสู่
มาตรฐานสากล 
 

1. การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมและใช้สื่อการเรียนการ
สอนทางไกลผ่านดาวเทียม มา
บูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน 
2. น าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

1. โครงการสนับสนุน
การเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
2. โครงการพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการเรียน
การสอน 
3.โครงการพัฒนา
บุคลากรกระบวนการใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอน 

สพฐ. 2.1 นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

นางกาญจนา 
คูทิพย์ 
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สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/จุดเน้น ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่

รองรับ 

ความสอดคล้อง/
เชื่อมโยง 

นโยบาย/จุดเน้น/
มาตรฐาน 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

3. การท าส ามะโนนักเรียนและการ
รับนักเรียน 

โรงเรียนท าส ามะโนนักเรียน
และท าแผนการรับนักเรียน 
ร้อยละ 100 

1. โรงเรียนท าส ามะโนประชากร 
วัยเรียน 
2. โรงเรียนจัดท าแผนการรับ
นักเรียน 

โครงการพัฒนาระบบ
ส ามะโนประชากรวัย
เรียน 

มฐ.2 ตบ. 4 ข้อ 2 นางน้ าผึ้ง 
กัลยา 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ (สุขภาพ) 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต

ที่ดี ร้อยละ 90 
 

ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับพัฒนาด้านสุขภาพของ
ผู้เรียนเช่นการออกก าลังกาย  
ทันตสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยว
โภชนาการ และการพัฒนาสุข
ภาวะต่างๆ  
 

โครงการโรงเรียน
ต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี 

มฐ.3 ตบ. 6 นางอารีย์   
ค ามาตร 

2. การขยายโครงการธนาคารขยะใน
สถานศึกษา  

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การปลูกฝั่งการคัดแยกขยะและ
การทิ้งขยะให้ถูกที่  
2. โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
โครงการธนาคารขยะ ร้อยละ 
100 

1. ปลูกฝังการคัดแยกขยะและ
การทิ้งขยะให้แกนักเรียนในทุก
ระดับการศึกษา 
2. ขยายโครงการธนาคารขยะ
ในโรงเรียน 

โครงการประกวด
ธนาคารขยะในโรงเรียน 

ฉ9 นางยุพา  
ตาลสุข 

 


