
 
  



 
ค ำน ำ 

              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรจัด ส่งเสริม และ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ซึ่งนับว่ำเป็นภำรกิจที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลอันจะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศต่อไป และในปีงบประมำณ 2558 ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรจัดและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติใน
รูปของกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ซึ่งด ำเนินกำรในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศูนย์ประถมอ ำเภอ กลุ่มโรงเรียน 
และสถำนศึกษำ ให้เกิดคุณภำพตำมเป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง เพ่ือประโยชน์ของเด็กและ
เยำวชน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 เพื่อแสดงถึงผลกำรขับเคลื่อนนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสำธำรณชนทั่วไป ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน และสะท้อนถึงควำมพยำยำม     
และควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่ว ยงำน    
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนผู้สนใจน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำต่อไป  และ
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไว้ ณ โอกำสนี้ 

 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ลงวันที่  7 กรกฎำคม พ.ศ.2546 และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ลงวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ.2553 โดยกำรรวม 3 หน่วยงำนเข้ำด้วยกัน ได้แก่ ส ำนักงำนสำมัญศึกษำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์     
(เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม พ.ศ. 2553 ได้แยกหน่วยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 40)  
อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษำธิกำร 
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 68 - 69 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต ำบลสะเดียง อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  
โทรศัพท์ 056-737083 โทรสำร 056-737079 มีพ้ืนที่ 14  ไร่ 1 งำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ใน 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ ำเภอชนแดน และอ ำเภอวังโป่งมีพ้ืนที่ 3,961 ตำรำงกิโลเมตร  
ประชำกร 327,864 คน (ข้อมูล ณ กันยำยน 2557) 419 หมู่บ้ำน 31 ต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
จ ำนวน 28 แห่ง เทศบำลต ำบล จ ำนวน 9 แห่ง และเทศบำลเมือง จ ำนวน 1 แห่ง  และมีพ้ืนที่ติดต่อดังนี้ 

 

ทิศเหนือ ติดต่อ อ ำเภอหล่มสัก และอ ำเภอเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศใต้  ติดต่อ อ ำเภอหนองไผ่ และอ ำเภอบึงสำมพัน จังหวัดเพชรบูรณ์   
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ ำเภอคอนสำร และอ ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ  
ทิศตะวันตก ติดต่อ อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวัดพิษณุโลก  อ ำเภอบำงมูลนำก 

อ ำเภอทับคล้อ อ ำเภอสำกเหล็ก จังหวัดพิจิตร และอ ำเภอหนองบัว   
จังหวัดนครสวรรค์  
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กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน 

และสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสรมิกำรจัด
กำรศึกษำ 

กลุ่มส่งเสรมิ
สถำนศึกษำเอกชน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

ส่วนช่วยอ ำนวยกำร 

 

คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศกำรศึกษำ 

คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

กลุ่มโรงเรียน 

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 38 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และตำมพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 37 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพสถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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นำยธวัช  กงเติม 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นำยไท  พำนนนท์ นำยสุนัด  บุญสวน 

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นำยบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ 

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นำงสุริชำ  ชำติสุทธ ิ

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต 

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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1. ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ตำรำงท่ี  1 ข้อมูลโรงเรียนจ ำแนกประเภทต่ำงๆ ดังนี้ (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2558) 

รำยกำร/อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
โรงเรียนตำมสังกัด 

สพฐ. 80 50 21 151 
โรงเรียนตำมประเภทกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ปฐมวัย-ประถมศึกษำปีที่ 6 49 37 13 99 
ปฐมวัย-มัธยมศึกษำปีท่ี 3 23 12 8 43 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 - ประถมศึกษำปีท่ี 6 6 1 1 7 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 - มัธยมศึกษำปีท่ี 3 2   2 

โรงเรียนตำมจ ำนวนนักเรียน 
นักเรียน 1 - 120 คน 46 34 12 92 
นักเรียน 121-200 คน 19 9 6 34 
นักเรียน 201-300 คน 11 3 1 15 
นักเรียน 301-500 คน 2 4 1 7 
นักเรียน 500-1,500 คน 1   1 2 
นักเรียน 1,500-2,500 คน 1     1 

โรงเรียนต้นแบบประเภทต่ำงๆ 
โรงเรียนดีศรีต ำบล 16 8 4 28 
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 2   2 
โรงเรียนในฝัน 1 1 1 3 

โรงเรียนตำมกลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียนในเมือง 8   8 
กลุ่มโรงเรียนท่ำพลนำงั่ว 10   10 
กลุ่มโรงเรียนห้วยใหญ่ 7   7 
กลุ่มโรงเรียนบ้ำนโคกดงมูลเหล็ก 10   10 
กลุ่มโรงเรียนเอรำวัณตำดหมอก 14   14 
กลุ่มโรงเรียนบ้ำนโตก นำยม ชอนไพร 14   14 
กลุ่มโรงเรียนวังชมภู 8   8 
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รำยกำร/อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 
      กลุ่มโรงเรียนห้วยสะแก-ระวิง 9   9 

กลุ่มโรงเรียนเพชรแดน  15  15 
กลุ่มโรงเรียนท่ำข้ำม  9  9 
กลุ่มโรงเรียนลำดแค  11  11 
กลุ่มโรงเรียนดงขุย  15  15 
กลุ่มโรงเรียนเพชรวังโป่ง   10 10 
กลุ่มโรงเรียนท้ำยดงวังหิน   11 11 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน 6 5 0 11 

     

ตำรำงท่ี  2  ข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2558) 

จ ำนวนนักเรียน เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

 
สพฐ. 

ปฐมวัย 2,053 1,203 523 3,779 

ประถมศึกษำ 8593 3,823 1,724 14,140 

มัธยมศึกษำ 1,617 854 571 3,042 

รวมนักเรียนทั้งหมด 12,263 5,880 2,818 20,961 

        

53% 

33% 
14% 

โรงเรียนในสังกัด สพฐ 151 โรงเรียน 

อ.เมือง 80 โรงเรียน 
อ.ชนแดน 50 โรงเรียน 
อ.วังโป่ง 21 โรงเรียน 

55% 

45% 
0% 

โรงเรียนเอกชน 11 โรงเรียน 

อ.เมือง 6 โรงเรียน 
อ.ชนแดน 5 โรงเรียน 
อ.วังโป่ง 0 โรงเรียน 

59% 28% 

13% 

จ ำนวนนักเรียน แยกอ ำเภอ 

อ ำเภอเมือง 

อ ำเภอชนแดน 

อ ำเภอวังโป่ง 

18% 

67% 

15% 

จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกระดับกำรศึกษำ 

ปฐมวัย 

ประถมศึกษำ 

มัธยมศึกษำ 
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ตำรำงท่ี  3  ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2558) 

รำยกำร 
จ ำนวน 

เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

โรงเรียนเอกชนทั้งหมด 6 5  11 

นักเรียนตำมประเภทกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     

ระดับปฐมวยั – ระดับประถมศกึษำ 3   3 

ระดับปฐมวยั – ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ 3 4  7 

ระดับปฐมวยั – ปวช.  1  1 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด 347 247  594 

ครูประจ ำ 234 154  388 

ครูพิเศษ 59 46  105 

ครูพี่เลี้ยง 44 36  80 

ครูต่ำงประเทศ 10 11  21 
 

2.ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1  ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ข้ำรำชกำรครู/อัตรำจ้ำง/ลูกจ้ำง  
              (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558) 
จ ำนวนผู้บริหำร/ครู เมืองเพชรบูรณ์ ชนแดน วังโป่ง รวม 

 
 
 
 
 

สพฐ. 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 80 46 18 144 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 7 2 2 11 

ข้ำรำชกำรคร ู 807 374 195 1,376 

พนักงำนรำชกำร 11 7 6 24 

อัตรำจ้ำง(ครูวิกฤต) 10 13 9 32 

ครูวิทย์-คณิต 16 4 2 22 

ครูพี่เลี้ยง 28 14 3 45 

ธุรกำรโรงเรียน 33 20 9 62 

ลูกจ้ำงประจ ำ 52 31 11 94 

ลูกจ้ำงชั่วครำว(ภำรโรง) 35 20 11 65 

รวมทั้งสิ้น 1,079 531 266 1,875 
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ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
              (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558) 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 1 

รองส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 5 

ศึกษำนิเทศก ์ 19 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38ค(2) 49 

ลูกจ้ำงประจ ำ 10 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 5 

ยำม 2 

รวม 91 
 

       3. ข้อมูลด้ำนงบประมำณ 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 

เขต 1 ปีงบประมำณ 2558 

รำยกำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวนเงิน (บำท) คิดเป็นร้อยละ 

เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  898,942,862.26   79.35  

งบกลำง  52,998,431.17   4.68  

งบด ำเนินงำน  69,056,747.00   6.10  

งบเงินอุดหนุน  4,574,590.00   0.40  

งบรำยจ่ำยอ่ืน  72,000.00   0.01  

งบลงทุน  107,223,372.20   9.46  

รวม  1,132,868,002.63   100  
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1. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
ตำรำงท่ี 1   แสดงผลกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ กับ ระดับประเทศ 

สำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ เพิ่ม(+)/ 

ลด(-) ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 54.04 50.77 -3.27 

ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ 46.89 42.17 +4.72 

ควำมสำมำรถด้ำนกำรมีเหตุผล 51.93 48.63 +3.30 

รวมเฉลี่ย 50.95 47.19 +3.76 
 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับประเทศ 

 
จำกตำรำง พบว่ำผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.04 

และระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.77 ท ำให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
สูงกว่ำระดับประเทศ เฉลี่ยร้อยละ +3.27 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.89 และระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.17  
ท ำให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงกว่ำระดับประเทศ เฉลี่ยร้อยละ +4.72  
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรมีเหตุผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
51.93 และระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.63 ท ำให้คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสูงกว่ำระดับประเทศ เฉลี่ยร้อยละ +3.30 เมื่อน ำผลกำรประเมินฯเฉลี่ยรวม 3 วิชำ 
พบว่ำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 50.95 และระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ย
รวม ร้อยละ 47.19 ท ำให้ผลคะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสูงกว่ำระดับประเทศ  
+3.76 
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ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวมเฉลี่ย 
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51.93 50.95 50.77 

42.17 

48.63 47.19 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับประเทศ 
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ตำรำงท่ี 2  แสดงผลกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) 
                          นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 กับ ปีกำรศึกษำ 2557 

สำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ เพิ่ม(+)/ 

ลด(-) ปีกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำ 2557 

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 51.29 54.04 -2.75 

ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ 39.29 46.89 +7.60 

ควำมสำมำรถด้ำนกำรมีเหตุผล 48.20 51.93 +3.73 

รวมเฉลี่ย 46.26 50.95 +4.69 
 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (NT)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 และปีกำรศึกษำ 2557 

 
 

จำกตำรำง พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ ปีกำรศึกษำ 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.29  
ปีกำรศึกษำ 2557 มีคะแนนเฉลี่ย 54.04 ท ำให้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง  -2.75   
ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ ปีกำรศึกษำ 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.29   
ปีกำรศึกษำ 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.89 ท ำให้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น +7.60  
ควำมสำมำรถด้ำนกำรมีเหตุผล ปีกำรศึกษำ 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.20  
ปีกำรศึกษำ 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  51.93 ท ำให้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้น +3.73  
เมื่อน ำผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม 3 วิชำ เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2556 กับปีกำรศึกษำ 2557 
พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2556 มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 46.26 ปีกำรศึกษำ 2557  
มีคะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 50.95 ท ำให้มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละสูงขึ้น +4.69 
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2.   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ 2557 
ตำรำงท่ี 1  แสดงผลกำรทดสอบนักเรียนระดับชำติพื้นฐำน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  และระดับประเทศ 

สำระ 
กำรเรียนรู ้

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ เพิ่ม/ลด ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ เพิ่ม/ลด 

ภำษำไทย 43.04 44.88 -1.84 33.46 35.20 -1.74 

สังคมศึกษำ ฯ 47.14 50.67 -3.53 44.79 46.79 -2.00 

ภำษำอังกฤษ 32.12 36.02 -3.90 25.91 27.46 -1.55 

คณิตศำสตร ์ 36.97 38.06 -1.09 26.42 29.65 -3.23 

วิทยำศำสตร์ 38.87 42.13 -3.26 34.66 38.62 -3.96 

สุขศึกษำ ฯ 49.65 52.20 -2.55 55.50 59.32 -3.82 

ศิลปะ 41.69 45.61 -3.92 39.04 43.14 -4.10 

กำรงำนอำชีพ ฯ 53.79 56.32 -2.53 41.16 45.42 -4.26 

รวมเฉลี่ย 42.91 45.74 -2.83 37.62 40.70 -3.08 

 
แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 เปรียบเทียบระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับประเทศ 

 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

43.04 
47.14 

32.12 

36.97 
38.87 

49.65 

41.69 

53.79 

42.91 44.88 

50.67 

36.02 38.06 
42.13 

52.20 

45.61 

56.32 

45.74 

ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

ระดับประเทศ 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

                        กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1          12 
 

 

จำกตำรำง ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
ปีกำรศึกษำ 2557 พบว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 42.91 และระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 45.74 เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กับ
ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2557  ลดลง และต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ ผลต่ำงเท่ำกับ 
 -2.83  

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เปรียบเทียบระหว่ำงระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับประเทศ 

 
จำกตำรำง ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

ปีกำรศึกษำ 2557 พบว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 37.62 และระดับประเทศ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 40.70 เมื่อเปรียบเทียบผลกำรทดสอบระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ  
ปีกำรศึกษำ 2557 ลดลง และต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกกลุ่มสำระ ผลต่ำงเท่ำกับ -3.08 
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ตำรำงท่ี 2  แสดงผลกำรทดสอบนักเรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET) ปีกำรศึกษำ 2556 
และปีกำรศึกษำ 2557 

สำระ 
กำรเรียนรู ้

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ปีกำรศึกษำ 
2556 

ปีกำรศึกษำ 
2557 

เพิ่ม/ลด ปีกำรศึกษำ 
2556 

ปีกำรศึกษำ 
2557 

เพิ่ม/ลด 

ภำษำไทย 40.02 43.04 3.02 41.63 33.46 -8.17 

สังคมศึกษำ ฯ 35.30 47.14 11.85 37.69 44.79 7.10 

ภำษำอังกฤษ 29.55 32.12 2.57 27.97 25.91 -2.06 

คณิตศำสตร ์ 36.91 36.97 0.06 23.66 26.42 2.76 

วิทยำศำสตร์ 34.26 38.87 4.61 36.31 34.66 -1.65 

สุขศึกษำ ฯ 57.15 49.65 -7.50 56.83 55.50 -1.32 

ศิลปศึกษำ 43.47 41.69 -1.79 42.42 39.04 -3.38 

กำรงำนอำชีพ ฯ 47.48 53.79 6.31 42.25 41.16 -1.09 

รวมเฉลี่ย 40.52 42.91 2.39 38.60 37.62 -0.98 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 และปีกำรศึกษำ 2557 
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จำกตำรำง แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 เฉลี่ยร้อยละ 40.52 และปีกำรศึกษำ 2557 
เฉลี่ยร้อยละ 42.91 พบว่ำปีกำรศึกษำ 2557 ผลกำรประเมินเพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2556  
เฉลี่ยร้อยละ 2.39 โดยสำระกำรเรียนรู้ที่มีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน  
6 กลุ่มสำระ คือ สำระภำษำไทย สำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม สำระภำษำอังกฤษ  
สำระคณิตศำสตร์ สำระวิทยำศำสตร์ และสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2556 และปีกำรศึกษำ 2557 

 
 

จำกตำรำง แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 เฉลี่ยร้อยละ 38.60 และปีกำรศึกษำ 2557 
เฉลี่ยร้อยละ 37.62 พบว่ำปีกำรศึกษำ 2557 ผลกำรประเมินลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2556  
เฉลี่ยร้อยละ -0.98 โดยสำระกำรเรียนรู้ที่มีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2556  
จ ำนวน 2 กลุ่มสำระ คือ สำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  และสำระคณิตศำสตร์  
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์เขต 1 มีภำรกิจในกำรจัดและส่งเสริมสนับสนุน 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ประชำกรวัยเรียนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดพ้ืนที่เป็นฐำน โดยในปีงบประมำณ พ .ศ.2558 ได้ก ำหนดกรอบทิศทำง 
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมเป้ำหมำย กรอบแนวทำง นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
เพ่ือสนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 

ภำยในปี 2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ  
มุ่งพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสู่ประชำคมอำเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

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

 
  พันธกิจ (Mission)  

ยกระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ พัฒนำครู นักเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี 
ควำมพร้อมเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ส่งเสริมกำรวิจัย ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมศักยภำพ  
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล เน้นกำรมีส่วนร่วม สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ มุ่งคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน   

 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. 
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  เป้ำประสงค์ (Goal) 

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

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

3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มตำมศักยภำพ 
(Teachers and educational personnnels work efficiently) 

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งตำมหลักธรรมำภิบำลและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพและมำตรฐำน(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 ) 

  กลยุทธ์ (Strategy) 

กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง (Provide educational opportunities thoroughly) 
กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ (Improve quality and  educational 

standards) 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ(Develop teachers and educational 

personnel’s  competencies) 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล (Develop the 

efficiency of educational administration according to the principles of good 
governance.) 

กลยุทธ์ที่ 5  ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
(Improve educational standards for the ASEAN community.  Students have 
needed skills in the 21st century.)  

  ค่ำนิยม (Value) 

ยึดหลักธรรมำภิบำล สรรค์สร้ำงทีมงำน บริกำรเป็นเลิศ (Adhering to the principles of good 
governance, teamwork, excellent services) 

  อัตลักษณ์  (Identity) 

“สรรค์สร้ำง เหนือชั้น แบ่งปันน้ ำใจ” (Better Creation Share of Good will) 

เอกลักษณ์  (Uniqueness) 

“ส ำนักงำนมำตรฐำน สำยธำรแห่งปัญญำ” (Standard Office Stream of Wisdom) 
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  บัญญัติ  10  ประกำรโรงเรียนเหรียญเพชร ปีกำรศึกษำ 2557 
ด้ำนผู้เรียน 
1. นักเรียนชั้น ป.3  และชั้น ป.6 ทุกคนอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ 
2. นักเรียนมีผลกำรทดสอบ NT, O-NET สูงขึ้นร้อยละ 3  หรือมีค่ำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
3. นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4. นักเรียนได้เรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง 
5. นักเรียนมีค่ำนิยมพ้ืนฐำน 12 ประกำร และมีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
6.  ครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
7. โรงเรียนในโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
8. โรงเรียนผ่ำนกำรรับรองกำรประเมินของ สมศ. 
9. โรงเรียนได้รับรำงวัลระดับภำคข้ึนไป หรือระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 5 รำงวัลขึ้นไป 
10. โรงเรียนมีควำมปลอดภัย 

 

  แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

 

กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

  กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง 
1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำในสังคมไทย 1. นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรมทุกคนสำมำรถด ำเนินกำร

ตำมกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษำ (YC) ได้ 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนสำมำรถ

ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

2. เร่งส ำรวจและให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำรวมทั้งฟ้ืนฟู
โรงเรียน สถำนศึกษำ นักเรียนนักศึกษำ ครูอำจำรย์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์อุทกภัยโดยเร็ว 

 
 

3. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์อุทกภัยได้รับกำรช่วยเหลือและเยียวยำ 
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กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

3. เร่งสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ ปรับภำพลักษณ์และ
ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษำ   
พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีควำมยินดี และส่งเสริมให้
บุตรหลำนเข้ำรับกำรศึกษำในสำยอำชีพอำชีวศึกษำ
เพ่ิมมำกข้ึนโดยเฉพำะวิชำชีพที่ขำดแคลนและเป็น
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

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

4. เร่งทบทวนมำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำและมำตรกำรควำม
ปลอดภัยในกำรเดินทำงและกำรขนส่งเป็นหมู่คณะ
ของนักเรียนนักศึกษำ ครูอำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำโดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุก
สถำบันกำรศึกษำยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 

 

5. นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน 
มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ 

5. นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 

6. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ  
ได้รับโอกำสให้สำมำรถพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพ 

 เด็กพิกำร 

 เด็กด้อยโอกำส 

 เด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ 

 เด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ 
 

 7. ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ  
ผ่ำนกำรพัฒนำตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง 
6. พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำ

หลักสูตรทำงกำรศึกษำ 
 

8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีกำรพัฒนำหลักสูตร 
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กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

7. ทบทวนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนำกระบวนกำรคิด วิเครำะห์มีเวลำท ำกิจกรรม
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะ และ
ประสบกำรณ์รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่ำนิยมหลัก  
มีคุณธรรมจริยธรรม สร้ำงวินัยจิตส ำนึกควำม
รับผิดชอบต่อสังคมกำรยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์และควำมภำคภูมิใจในกำรเป็น 
คนไทย 
 

9. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีกำรทบทวน
หลักสูตรผู้เรียน มีกำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ 

10. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและ
ประสบกำรณ์ 

11. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 
ปลูกฝังค่ำนิยมหลักมีคุณธรรม จริยธรรมฯ 

8. นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 12. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ด้ำนควำมสำมำรถ 
ทำงภำษำ ด้ำนค ำนวณด้ำนกำรใช้เหตุผล 

 13. ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ O-NET นักเรียน 
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ภำษำไทย 

14. ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ O-NET นักเรียน 
ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 คณิตศำสตร ์

 15. ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดบัชำติ O-NET นักเรียนชั้น ป.3 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยรวมเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3 วิทยำศำสตร์ 

 16. ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดบัชำติ O-NET นักเรียนชั้น ป.3 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยรวมเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 3 สังคมศึกษำ 

 17. ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้ภำษำอังกฤษ 
1) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 5 
2) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำงเพิ่มขึ้นร้อยละ  

3-5 
3) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย เพิม่ขึ้นร้อยละ 2-5 
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กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

 18. นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
1) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง ร้อยละ 80  
2) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง ร้อยละ 50 
3) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย ร้อยละ 30 

 19. นักเรียนทุกคนที่ได้รบักำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะ
ผู้น ำนักเรียนอำเซียน 

 20. ร้อยละ 100 ของจ ำนวนโรงเรียนที่ได้รบักำรพัฒนำ
ตำมมำตรฐำนสำกล 

 21. จ ำนวนศูนย์อำเซียนและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำย
เพิ่มข้ึนครบทุกเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 22. มีแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
สถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

 23. มีข้อสรุป/แนวปฏบิัติในกำรปรบัหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 

 24. มีแนวทำง/วิธีกำรวัดและประเมนิผลกำรเรียนให้
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดบัห้องเรียนระดับชำติ และระดับ
นำนำชำต ิ

 25. สมำชิกชุมนุมวัดและประเมินผลฯ (ครูและ
ศึกษำนิเทศก์) ทุกคนมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำร
ประเมิน 

9. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รกัสำมัคคี ปรองดอง  
สมำนฉันท์ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ ในควำมเป็น
ไทย ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำง
สังคมที่เหมำะสม 

26. ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิกิจกรรมให้ผู้เรียน 
มีค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร ครบทุก 
สอดคล้องตำมช่วงวัย  

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
10. ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะผ่ำน   

กำรปฏิบัติจริงและได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำง
ต่อเนื่อง 

27. ร้อยละ 50 ของครูกลุ่มเป้ำหมำย มีองค์ควำมรู้
ตำมเนื้อหำที่ก ำหนดในระดับดีขึ้นไป 

28. ศึกษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 4 กลุ่มสำระ  
(คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และ
ภำษำไทย)  สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ 
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กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

29. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มี ID Plan  
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

11. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มที่มีควำม
จ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำเร่งด่วน 

30. ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ต่ ำกลุ่ม 10%  ล่ำงจ ำนวน 3,000 โรงเรียนได้รับ
กำรพัฒนำ 

 31. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรบริหำรวิชำกำร ในศตวรรษที่ 21  
ในระดับดีขึ้นไป 
1)  โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
2)  โรงเรียนในฝัน 
3)  โรงเรียนดีประจ ำต ำบล    

12. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพมี
ผลงำนเชิงประจักษ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกยีรติ
อย่ำงเหมำะสม  

32. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

13. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเตรียม
และกำรจัดสรรครู  ตระหนักและด ำเนินกำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
บรรจุใหม่/ย้ำยไปบรรจุ มีควำมสำมำรถสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของโรงเรียน ชุมชนและสังคม 

33. คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มีกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำม 
หลักธรรมำภิบำล 

  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
14. กำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำรกระทรวง 

ในทุกระดับ 
34. ร้อยละของผู้ที่มำติดต่อรำชกำรมีควำมพึงพอใจ 

15. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรศึกษำให้ทันสมัย 
 

35. มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรศึกษำที่ทันสมัย 

16. เร่งด ำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วนของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำทั้งที่
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้เห็นผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 

36. มีแผนปฏิบัติกำร ปฏิทินกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับด้ำนกำรศึกษำ   
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กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
จุดเน้น ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

17. สถำนศึกษำและ สพป.บริหำรจัดกำร 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ  
กำรมีส่วนร่วม และกำรรับผิดชอบต่อ 
กำรด ำเนินงำน 

37. สิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สพป.สถำนศึกษำ 
เบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87 
 

38. สถำนศึกษำในโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
โรงเรียนนิติบุคคล  (โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์) 
มีควำมสำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
โรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

18. สถำนศึกษำ และ สพป.จัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำน 

39. สพป.ผำ่นกำรประเมินมำตรฐำน สพป.  
ระดับดีมำกข้ึนไป 
 

 40. สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 
 

 41. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบที่ 3 ผ่ำนกำรรับรอง
คุณภำพภำยนอกจำก สมศ. 
 

 42. หน่วยงำนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ทุกแห่งมีผลงำนที่เป็นเลิศ 
 

  กลยุทธ์ที่ 5  ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน  ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
19. กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ในปี พ.ศ. 2558  และกำรด ำรงควำมต่อเนื่อง
ภำยหลังกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

43. ร้อยละของโรงเรียนที่มีควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน 

20. ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 44. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  
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โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
    

ที ่ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
งบพัฒนำ
คุณภำพฯ 

สพฐ. 
จัดสรร 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง 
1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ  

(Youth Counselor : YC) 
      24,800             -    

2 โครงกำรกำรส่งเสริมสภำนักเรียนและประชำธิปไตยในโรงเรียน       14,480             -    

3 โครงกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและลดอัตรำกำรออกกลำงคัน            -         20,000  

4 โครงกำรแนะแนวส่งเสริมกำรเรียนต่อสำยอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ            -         30,000  

5 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วม เรียนรวม ปี 2558            -        543,500  

6 กำรส่งเสริมพัฒนำดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน             -        110,000  

7 กำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ปี 2558            -         67,500  

8 โครงกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นกำรรับนักเรียน ระดับ สพป.            -         20,000  

9 โครงกำรว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต            -        100,000  

10 โครงกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสมรรถนะของผู้เรียนด้ำนงำนอำชีพ 
ของผู้เรียนระดับ ม.ต้น 

      40,000             -    

11 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลประชำกรวัยเรียนด้วยระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ 

      50,000             -    

รวม    129,280     891,000  

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง 

1 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

           -         37,760  

2 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพผู้เรียนสู่กำรคิด            -               -    

3 โครงกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียมเฉลิมพระเกียรติปีงบประมำณ 2558 

    182,940             -    

4  โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ประวัติศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง 

           -        226,900  

5 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2558     260,375             -    

6 โครงกำรมหกรรมทำงวิชำกำร "ตำมรอยพ่อ" เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมำยุ 87 พรรษำ 

    125,167             -    

7 โครงกำรกำรจัดงำนวันวชิรำวธุ             -     เงินนอก  
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
งบพัฒนำ
คุณภำพฯ 

สพฐ. 
จัดสรร 

8 โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ            -         40,000  

9 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร       24,460             -    

10 โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ปี 2557 (กลุ่มโรงเรียน) 

    420,000             -    

11 โครงกำรกำรใช้ข้อทดสอบกลำงปีกำรศึกษำ 2557       17,820             -    

12 โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ระดับชั้น 
ป.6 ม.3 ปีกำรศึกษำ 2557 

           -        849,240  

13 โครงกำรแข่งขันวิทย์ คณิต นำนำชำติ ประจ ำปี 2558            -         45,400  

14 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่
ประชำคมอำเซียน 

           -        630,000  

15 โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสู่โรงเรียนเหรียญเพชร     101,000             -    

16 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม ปี 2558 

           -         23,000  

17 โครงกำรใช้ข้อสอบ Pre o-net ปีกำรศึกษำ 2557       19,150             -    

18 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นักเรียนชั้น ป.3 NT ปี
กำรศึกษำ 2557 

           -         87,310  

19 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขยำยผลชุดกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียนฯ 

           -         40,000  

20 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย             -        454,910  

21 โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรและครูวิชำกำรในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 57 

      37,680             -    

22 โครงกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสำระและกำรใช้หลักสูตร       35,000             -    

23 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้น 2557       26,800             -    

24 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์ 

           -         27,000  

25 โครงกำรพัฒนำครูผู้สอนภำษำไทยในด้ำนทักษะภำษำไทยกำรอ่ำนรู้เรื่อง
และสื่อสำรได้ 

           -         79,890  

26 โครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะภำษำไทย            -         50,700  

27 โครงกำรขยำยผลโครงกำรโรงเรียนต้นแบบ BBL             -         31,700  

28 โครงกำรส่งเสริมนิสัยกำรรักกำรอ่ำน            -         85,000  
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29 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย  กิจกรรมที่ 3+4            -        185,200  

30 โครงกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรสืบเสำะทำง
วิทยำศำสตร์ 

           -         19,000  

31 โครงกำรพลิกโฉมโรงเรียน ป.1  อ่ำนออก เขียนได้ใน 1 ปี            -        175,600  

32 โครงกำรกำรจัดค่ำยวิทยำศำสตร์พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรสืบเสำะทำง
วิทยำศำสตร์ 

           -         19,000  

33 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
โรงเรียนในฝันสู่มำตรฐำนสำกล 

           -         39,000  

34 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงเศรษฐศำสตร์และเศรษฐกิจอำเซียน
ในกำรจัดกำรศึกษำ 

           -         92,500  

35 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแผนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวตำมหลักสูตรแกน
นกลำง 

      30,000             -    

36 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนสำรสนเทศ DLIT ประจ ำปี2558 

      65,000      112,000  

37 โครงกำรจัดทำชุดฝึกทักษะกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ตำมแนวทำงกำร
ทดสอบนำนำชำติ ( PISA) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้น ป.1-6 

      90,600             -    

38 โครงกำรจัดทำชุดฝึกทักษะกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ตำมแนวทำงกำร
ทดสอบนำนำชำติ ( PISA) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยชั้น ม.1-3 

      50,400             -    

39 โครงกำรพลิกโฉมโรงเรียน ป.1-6 อ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง     199,200             -    

40 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูและนักเรียนด้ำนภำษำอังกฤษ     132,700             -    

41 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ปี
กำรศึกษำ 2558 

    219,950             -    

รวม  2,038,242   3,086,450  

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1 โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรถูกด ำเนินกำรทำงวินัย            -               -    

2 โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู โรงเรียนเอกชนเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพที่เป็นเลิศ 

           -        438,570  

3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพลูกจ้ำงประจ ำ เทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 

      32,175             -    

4 โครงกำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร       10,440             -    



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

                        กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1          26 
 

    

ที ่ โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญ 
งบพัฒนำ
คุณภำพฯ 

สพฐ. 
จัดสรร 

ปฏิบัติงำน 

5 โครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนบริหำรจัดกำร (สระบุรี เขต 1)        5,000             -    

6 โครงกำรกำรจัดงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมตำมรอยวิถี
ไทย   

      26,210             -    

7 โครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้
กระบวนกำรสร้ำงระบบพ่ีเลี้ยง 

    172,800             -    

8 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET ปีกำรศึกษำ 2558     144,950             -    

9 โครงกำรรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรี            -         88,000  

10 โครงกำรกำรเชิดชูเกียรติยศครู 2558       58,600       14,000  

11 โครงกำรกำรคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ            -        105,175  

12 โครงกำรสอบคัดเลือกผู้บริหำรสถำนศึกษำ            -         56,750  

13 โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็คทรอนิกส์       37,200             -    

14 โครกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำน
วิชำชีพ 

      10,000             -    

15 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรอ่ำนออก เขียนได้ของครู
ฯ 

           -         19,410  

16 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (กำรประเมิน
ควำมสำมำรถของครูฯ) 

           -         60,700  

17 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(สมทบร้อยละ 1 ) 

      30,000   1,000,000  

18 โครงกำรประชุมและศึกษำดูงำนบูรณำกำรกำรสอนคณิตศำสตร์และ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

      22,920             -    

19 โครงกำรประชุมอบรมพัฒนบุคลำกรแกนน ำด้ำนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
PISA 

           -        170,000  

20 โครงกำรกำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์ 

           -         43,950  

21 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวัดและประเมินผล       23,400       35,000  

22 โครงกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล       16,400             -    

23 กำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับบุคลำกรเขตพ้ืนที่       45,000             -    

24 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ       40,330             -    
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25 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       29,800             -    

26 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกลุ่มนโยบำยและแผนสู่ควำมเป็นเลิศ       27,770             -    

27 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนบริหำรงำนและกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

      59,600             -    

28 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศกลุ่มส่งเสริม
สถำนศึกษำเอกชน 

      20,150             -    

29 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศกลุ่มอ ำนวยกำร       49,600             -    

30 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะศึกษำนิเทศสู่กำรพลิกโฉมกำรนิเทศฯ       63,070             -    

31 โครงกำรกำรคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก 

      15,150             -    

32 โครงกำรกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรบุคคลแบบออนไลน์ 
(I-person) 

      19,625             -    

รวม    960,190   2,031,555  

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
1 โครงกำรกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบ

ออนไลน์ 
      10,825             -    

2 โครงกำรกำรพัฒนำระบบส ำนักงำนอิเล็คทรอนิกส์ (My Office)       19,500             -    

3 โครงกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินกิจกรรมของ ร.ร.เอกชน สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1 

           -         17,600  

4   โครงกำรกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของ สพป.พช.1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

      30,190             -    

5  โครงกำรกำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2558       63,170             -    

6 โครงกำรกำรตรวจสอบภำยใน       60,000             -    

7 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของ สพป.และสถำนศึกษำ
ปีงบประมำณ 2558 

           -               -    

8 โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ สพป.พช.1     400,890             -    

9 โครงกำรกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ       22,800             -    

10 โครงกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ 
สพป.พช.1  

      76,550             -    

11 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้       20,625             -    
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12 โครงกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรศึกษำ       68,100             -    

13 โครงกำรเสริมสร้ำง พัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก       52,800       20,000  

14 โครงกำรประเมินติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดย สพป.ตำม
ประกำศกฎกระทรวงฯ 

      64,550             -    

15 โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือรับกำร
ประเมินรอบ 4 

      38,200             -    

16 โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ       26,255             -    

17 โครงกำรกำรออกแบบบูรณำกำรกำรรำยงำนตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ       99,200             -    

18 โครงกำรศึกษำนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร น่ำน เขต 2       14,364             -    

19 โครงกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำพัฒนำสถำนศึกษำ
จัดกำรเรียนรู้สู่มำตรฐำนสำกลและศตวรรษท่ี 21 

           -         86,400  

20 โครงกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สู่ควำมเป็นเลิศ       54,570             -    

21 ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภำยในส ำนักงำน       78,700             -    

22 โครงกำรพัฒนำกำรนิเทศโดยใช้ระบบกำรนิเทศทำงไกลรูปแบบนิเทศ
ออนไลน์ 

      40,000             -    

รวม  1,201,289     124,000  

กลยุทธ์ที่ 5  ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน  ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน ระยะที่ 3            -        144,000  

2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

           -         54,300  

รวม            -       198,300  

รวม (กลยุทธ์ที่ 1 - 5) ทั้งสิ้น   4,329,001   6,331,305  
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์เขต 1 มีกำรก ำหนดกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำย นโยบำย  
กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และเพ่ือสนองตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และเป้ำหมำย
ตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 โดยสรุปผล 
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
 

  กลยุทธ์ที่ 1  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโอกำสทำง
กำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรมีโอกำสได้เข้ำเรียนครบทุกคนโดยได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลประชำกรวัยเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลประชำกร
วัยเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคลำกรระดับโรงเรียน จ ำนวน 61 คน  

เชิงคุณภำพ 
  โรงเรียน มีระบบกำรบริหำรกำรจัดเก็บข้อมูลประชำกรวัยเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 
สำมำรถปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรข้อมูลประชำกรวัยเรียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (Youth Counselor : YC) 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ (Youth Counselor : YC) ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูแนะแนว 
ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 45 โรงเรียน และมีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 115 คน   
 เชิงคุณภำพ 
       ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูแนะแนว ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำอบรมตระหนัก 
ถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ และสำมำรถจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ 
ได้อย่ำงถูกต้อง และน ำไปถ่ำยทอดให้นักเรียนแกนน ำจัดกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ (Youth Counselor : 
YC) ให้กับโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี 
 

 
 

   
 
 
 
 

โครงกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและลดอัตรำออกกลำงคัน 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 ประชำกรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรได้รับสิทธิและโอกำสอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกันในกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 

1.  ประชำกรอำยุ 3-5 ปี ในเขตพ้ืนที่บริกำร  มีทั้งหมด 10,694  คน  
-  เขำ้เรียนในสังกัด      จ ำนวน 4,968 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.46  
-  เข้ำเรียนนอกสังกัด    จ ำนวน 5,726 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.54 

 2.  ประชำกรอำยุย่ำงเข้ำปีท่ี 1 ในเขตพ้ืนที่บริกำร  มีทั้งหมด 3,605  คน  
-  เข้ำเรียนในสังกัด  จ ำนวน 2,061 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.17  
-  เข้ำเรียนนอกสังกัด  จ ำนวน 1,544 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.83 

 3.  ปีกำรศึกษำ 2557 นักเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   จ ำนวน  2,246  คน 
-  ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด จ ำนวน  2,225 คน คิดเป็นร้อยละ 99.07 
-  มำกกว่ำที่หลักสูตรก ำหนด จ ำนวน      21 คน  คิดเป็นร้อยละ  0.93 
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 4.  นักเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2557 ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
จ ำนวน  2,246 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

-  ศึกษำต่อในสังกัด สพฐ. จ ำนวน  2,049 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.23 
-  ศึกษำต่อนอกสังกัด สพฐ. จ ำนวน    197 คน  คิดเป็นร้อยละ 08.77 

 5. ปีกำรศึกษำ 2557 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน  918 คน 
-  ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด จ ำนวน    914 คน  คิดเป็นร้อยละ  99.56 
-  มำกกว่ำที่หลักสูตรก ำหนด จ ำนวน       4 คน  คิดเป็นร้อยละ   0.44 

 6. นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/เทียบเท่ำ 
จ ำนวน  843 คน คิดเป็นร้อยละ 91.83 ดังนี้ 

-  ศึกษำต่อสำยสำมัญ  จ ำนวน    305 คน  คิดเป็นร้อยละ  33.23 
-  ศึกษำต่อสำยอำชีวะ  จ ำนวน    428 คน  คิดเป็นร้อยละ  46.62 
-  ศึกษำต่อสถำนบันอ่ืน  จ ำนวน    110 คน  คิดเป็นร้อยละ  11.98 
-  ไม่ศึกษำต่อ  จ ำนวน     75 คน  คิดเป็นร้อยละ    8.17 

 7. ปีกำรศึกษำ 2557 มีนักเรียนออกกลำงคัน จ ำนวน 28 คน ดังนี้    
-  ระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน    9 คน  จำก 14,203 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.06    
-  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน  19 คน  จำก   3,266 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.58    
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โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำเรียนร่วมและเรียนรวม 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนร่วมและศึกษำดูงำนกำรจัดกำรเรียนร่วมโรงเรียนชุมชนวัดหนอง
รี  สพป.ชลบุรี เขต 1 

ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

1. จัดสรรงบประมำณให้แก่โรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรวม 3 โรงเรียน เป็นเงิน  17,000 บำท 
จัดสรรให้โรงเรียนแกนน ำ จ ำนวน 11 โรงเรียน เป็นเงิน 252,000 บำท   

2. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูโรงเรียนแกนน ำ จ ำนวน 40 คน โดยศึกษำดูงำนโรงเรียนแกนน ำที่
มีวิธีปฏิบัติให้ดี และประสบผลส ำเร็จ 
 เชิงคุณภำพ 

1. โรงเรียนได้พัฒนำกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนรวมให้มีมำตรฐำน  
2. ผู้ศึกษำดูงำนได้รับควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรวมจำกโรงเรียนที่ด ำเนินงำนได้เป็น

ต้นแบบและประสบควำมส ำเร็จ 

 
 
 

 กิจกรรมที่ 2  นิเทศติดตำมโรงเรียนจัดกำรเรียนร่วมโดยศึกษำนิเทศก์ประจ ำพื้นที่และรวบรวมข้อมูล
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนร่วม 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 
 กลุ่มเป้ำหมำย คือโรงเรียนที่จัดกำรเรียนร่วมในสังกัด จ ำนวน 111 โรงเรียน และศึกษำนิเทศก์ประจ ำ 
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ จ ำนวน 18 คน 
 เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนได้รับกำรนิเทศให้ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนร่วม มีควำมพร้อมให้บริกำรทำง
กำรศึกษำพิเศษและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศรำยโรง  

2. รวบรวมและจัดท ำข้อมูล สำรสนเทศกำรจัดกำรเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดรำยโรง ได้ข้อมูล
สำรสนเทศไว้ใช้วำงแผนด ำเนินงำนทุกระดับ 
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กิจกรรมที่ 3  จัดประกวด Best Practices กำรจัดกำรเรียนร่วม 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

กลุ่มเป้ำหมำย คือ ครูที่ส่ง Best Practices กำรจัดกำรเรียนร่วมเข้ำร่วมประกวด จ ำนวน 5 คน 
 เชิงคุณภำพ 

ครูที่ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดได้พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แก่เด็กเรียนร่วม และได้นวัตกรรม
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนร่วมเพ่ือจัดส่งประกวดระดับจังหวัดและเผยแพร่ต่อไป  

 
 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียน โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กำรด ำเนินกำรจัดประกวดกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  

กิจกรรมที่ 2 กำรจัดอบรมนักเรียนแกนน ำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงศึกษำในกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต
เพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันทำงสังคม  จ ำนวน 102  คน   
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กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมและจัดท ำแผนปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำ ดังนี้ 

3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ได้รับกำรทบทวน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546  
 
 

และมีปฏิทินในกำรปฏิบัติงำนในกำรออกตรวจนักเรียนตำมแหล่งมั่วสุมต่ำงๆ ของอ ำเภอเมือง  
อ ำเภอชนแดน อ ำเภอวังโป่ง เจ้ำพนักงำน พสน. จ ำนวน 80 คน    

3.2 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เฉพำะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนแต่ละอ ำเภอ ก ำหนดแผนออกตรวจนักเรียนตำมแหล่งมั่วสุมต่ำงๆ  
ของอ ำเภอเมือง อ ำเภอชนแดน อ ำเภอวังโป่ง เจ้ำพนักงำน พสน. จ ำนวน 61 คน จ ำนวน 9 วัน   

เชิงคุณภำพ 
          1. ผลกำรประกวดโครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 2558 ดังนี้ 
             ระดับโรงเรียนขนำดเล็ก  ชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้ำนบุฉนวน  รองชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้ำนชอนไพร  
และชมเชย คือ โรงเรียนบ้ำนตะกุดจั่น  
             ระดับโรงเรียนขนำดกลำง ชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้ำนยำงลำด  รองชนะเลิศ โรงเรียนบ้ำนยำวี-ห้วย
โป่ง  
และชมเชย คือ โรงเรียนบ้ำนป่ำแดง  โรงเรียนบ้ำนน้ ำอ้อมประชำสรรค์ โรงเรียนอนุบำลชนแดน  
โรงเรียนบ้ำนซับเปิบ  โรงเรียนบ้ำนห้วยผักไล และโรงเรียนบ้ำนเขำคณฑำ  
             ระดับโรงเรียนขนำดใหญ่ ชนะเลิศ  คือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  

2. โรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน 151 โรงเรียน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรป้องกัน แก้ไขปัญหำและดูแลช่วยเหลือ พฤติกรรมต่ำงๆ ของนักเรียน  

3. นักเรียนแกนน ำโรงเรียนขยำยโอกำสทุกโรงเรียน มีทักษะชีวิตเพ่ือเพ่ิมภูมิคุ้มกันทำงสังคมเพ่ิมมำกข้ึน   
4. ลดปัญหำยำเสพติด ลดปัญหำกำรหนีเรียน ลดปัญหำกำรทะเลำะวิวำท และลดปัญหำ 

กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร    

 
  



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

                        กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1          35 
 

 

โครงกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ปี 2558  
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 อบรมผู้ก ำกับลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เฝ้ำระวังปัญหำ ยำเสพติดในสถำนศึกษำ ให้กับบุคลำกรของโรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน  
45 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้ำรับกำรอบรมโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งหมด 52 คน 
 เชิงคุณภำพ 

1. บุคลำกรทำงกำรลูกเสือผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ำกับลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 1 รุ่น  
จ ำนวน 47 คน 

2. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และมีควำมเข้ำใจจุดมุ่งหมำย วัตถุประสงค์ ทักษะที่จะน ำวิธีกำรของลูกเสือ 
ไปใช้ในกำรฝึกอบรมเยำวชนลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดและพัฒนำกองลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดของตนเอง  

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถแต่งตั้งต ำแหน่งทำงลูกเสือในโรงเรียนได้ตรงตำมประเภท และ 
ช่วงชั้นที่สอน ตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ปี 2553 ว่ำด้วย กำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือ 

 

โครงกำรจัดกิจกรรมภำคฤดรู้อน “ว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต” (LIFE  SAVING) 
   ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมภำคฤดูร้อน “วำ่ยน้ ำเพื่อ
ชีวิต” (LIFE  SAVING) ให้กับนักเรียน จ ำนวน 200 คน  
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 เชิงคุณภำพ 
 กิจกรรมที่ 1 นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีทักษะกำรเอำชีวิตรอด กำรลอยตัว กำรนั่ง นอนตีขำ และ
สำมำรถว่ำยน้ ำได้ 100% 
กำรหำยใจในกำรว่ำยน้ ำ กำรท ำท่ำผีจีน กำรเตะเท้ำคว่ ำแล้วพลิกหงำยแล้วพลิกคว่ ำสลับกัน  
 กิจกรรมที่ 2 นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถกระโดนพุ่งหลำว กำรเคลื่อนไหวไปในน้ ำได้ 
 กิจกรรมที่ 3 นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน้ ำด้วยกำรโยนอุปกรณ์ 
ที่มีเชือกผูก กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงด้ำนด้วยกำรยื่นอุปกรณ์  กำรช่วยด้วยกำรยื่นโฟม  กำรช่วยด้วยกำร
ยื่นไม้ยำว 

 
 

   โครงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสมรรถนะของผู้เรียนด้ำนงำนอำชีพให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำ 
ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสมรรถนะ

ของผู้เรียนด้ำนงำนอำชีพให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำให้กับโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน 
45 โรงเรียน ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นครูผู้สอนงำนอำชีพ จ ำนวน 50 คน 

เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสังกัดมีหลักสูตรรำยวิชำเพ่ิมเติมงำนอำชีพ ระดับมัธยมศึกษำ

ตอนต้นไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ 
2. ครูผู้สอนงำนอำชีพระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำร

เรียนกำรสอนทักษะงำนอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ 
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  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ทุกระดับตำมหลักสูตรและส่งเสริมควำมสำมำรถ ทักษะ และคุณลักษณะผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ โดยได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรและกิจกรรม ดังนี้ 

โครงกำรใช้ข้อสอบกลำงปีกำรศึกษำ 2557 
ผลกำรด ำเนินงำน   

 เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทดสอบใช้ข้อสอบกลำง ปีกำรศึกษำ 2557 

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 4 และ 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ทุกโรงเรียนในสังกัด  
 เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดใช้ผลกำรประเมินซึ่งได้จำกเครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรมำใช้ในกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดส ำคัญในหลักสูตร  
  3. ครูสำมำรถน ำตัวอย่ำงของเครื่องมือมำสร้ำงเครื่องมือกำรวัดผลนักเรียนให้ได้ตำมมำตรฐำน 

โครงกำรใช้ข้อสอบ PRE-O-NET  ปีกำรศึกษำ 2557 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทดสอบกำรใช้ข้อสอบ PRE-O-NET  
ปีกำรศึกษำ 2557 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 ทุกโรงเรียน 
ในสังกัด  
 เชิงคุณภำพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดมีควำมพร้อมในกำรเตรียมนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3  
ทดสอบกำรใช้ข้อสอบ PRE-O-NET ปีกำรศึกษำ 2557 เพื่อให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลำกหลำย 
           2. โรงเรียนในสังกัดสำมำรถน ำผลกำรสอบไปปรับปรุงพัฒนำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้อง
กับกำรทดสอบ O-NET ในปีกำรศึกษำ 2558 
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โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 (NT)  
ปีกำรศึกษำ 2557 
ผลกำรด ำเนินงำน   

 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน (NT) ปีกำรศึกษำ 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดทุกคน  โรงเรียน ตชด.โป่งตะแบก , 
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ที่ 57 เพชรบูรณ์ และโรงเรียนโสตศึกษำ 
 เชิงคุณภำพ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในสังกัดทุกคน โรงเรียน ตชด.โป่งตะแบก  โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 
ที่ 57 เพชรบูรณ์ และโรงเรียนโสตศึกษำ ได้รับกำรประเมินเพื่อสะท้อนควำมรู้ควำมสำมำรถ และพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

 
 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อขยำยผลชุดกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถ 
ด้ำนกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขยำยผลชุด
กิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ ให้กับครู จ ำนวน 45 คน 

2. ครูเข้ำรับกำรอบรมสำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำนักเรียน ที่สำมำรถท ำกิจกรรมกำรเรียนรู้
ด้วยกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ จ ำนวน ๕ ชุด 
 เชิงคุณภำพ 

1. ครูสำมำรถจัดกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์
และท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-net สูงขึ้น  

2. ครู มีเจตคติที่ดี ในกำรจัดปฏิบัติกิจกรรม 
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   โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ (problem solving) 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ด้วยกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ (problem solving) ให้กับศึกษำนิเทศก์ และครูผู้สอนคณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 15 คน 
 เชิงคุณภำพ 

1. ครูผู้สอนคณิตสำสตร์ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
สื่อตัวอย่ำงกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ (problem solving)    

2. ครูมีสื่อ/นวัตกรรมที่เป็น Best Practice ด้ำนกระบวนกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ (problem 
solving) 

 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสู่โรงเรียนเหรียญเพชร 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ผ่ำนกำรประเมินโรงเรียน
เหรียญเพชร ตำมบัญญัติ 10 ประกำร ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก ำหนดในปี 2557 จ ำนวน 95 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 62.91 ของโรงเรียนทั้งหมด 

เชิงคุณภำพ 
 โรงเรียนได้รับรำงวัลโรงเรียนเหรียญเพชร ปีกำรศึกษำ 2557 เป็นโรงเรียนที่มีมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของ
บัญญัติ 10 ประกำร ดังนี้ 

 ด้ำนผู้เรียน 
1. นักเรียนชั้น ป.3 และ ชั้น ป.6  ทุกคนอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ 
2. นักเรียนมีผลกำรทดสอบ NT , O-NET สูงขึ้นร้อยละ 3 หรือมีค่ำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
3. นักเรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
4. นักเรียนได้เรียนรำยวิชำประวัติศำสตร์ และหน้ำที่พลเมือง 
5. นักเรียนมีค่ำนิยมพ้ืนฐำน 12 ประกำร และมีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
6. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
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ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
7. โรงเรียนในโครงกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 
8. โรงเรียนผ่ำนกำรรับรองกำรประเมินของ สมศ. 
9. โรงเรียนได้รับรำงวัลระดับภำคข้ึนไป หรือระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 5 รำงวัลขึ้นไป 
10. โรงเรียนมีควำมปลอดภัย 

 
 

โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมำณ 
1. ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3 จำกโรงเรียนที่มีผล NT สูงสุดอันดับ 1 - 10 ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ 

จำกโรงเรียนแกนน ำขยำยผลกำรศึกษำทำงไกล 1 โรงเรียน และครูผู้สอน ป.6 จำกโรงเรียนที่มีผล O-NET สูงสุด
อันดับ 1- 10 ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และจำกโรงเรียนแกนน ำขยำยผลกำรศึกษำทำงไกล 1 โรงเรียน รวม 22คน 

2. ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3 จ ำนวน 95 คน และ ป.6 จ ำนวน 95 คน 

เชิงคุณภำพ 
1. ครูปลำยทำงจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมถอดบทเรียนวิธีกำรสอนที่ได้ผล 
2. ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูปลำยทำงจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียมที่ได้ผล 
3. โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 92 โรงเรียน มีผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2557  

ผลรวมเฉลี่ยสูงกว่ำระดับเขต และระดับประเทศ ดังนี้ 
 

-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับเขต  จ ำนวน  47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.65 
-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน  29 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 31.87 

4. โรงเรียนขนำดเล็กมีผลกำรทดสอบ NT รวมเฉลี่ยสูงกว่ำระดับเขต และระดับประเทศ ดังนี้ 
-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับเขต  จ ำนวน  52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.32 
-  ผลเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ จ ำนวน  61 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 64.89 
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โครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะภำษำไทย 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดโครงกำรส่งเสริมผู้เรียน 
ให้มีควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะภำษำไทย โดยจัดประกวดแข่งขันกำรจัดกิจกรรมทักษะภำษำไทย และมีนักเรียน 
เข้ำร่วมกิจกรรม 154 คน  

เชิงคุณภำพ 
นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำทักษะด้ำนภำษำไทย ให้มีควำมสำมำรถสูงขึ้น แบะนักเรียนได้รับ 

กำรแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับภำค 

 
 

โครงกำรขยำยผลโรงเรียนต้นแบบ BBL (Brain-Based Learning) 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 
 ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย เป็นแกนน ำโรงเรียนต้นแบบ BBL (Brain-Based Learning) จ ำนวน 50 
โรงเรียน   
 เชิงคุณภำพ 
 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนต้นแบบ BBL SCHOOL PHETCHABUN 1 MODEL เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส ำหรับยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย และวิจัยกำรพัฒนำสื่อและ
นวัตกรรม 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยโดยใช้กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรทำงสมอง 
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โครงกำรพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่ำนออก เขียนได้ใน 1 ปี 
 ผลกำรด ำเนินงำน   

เชิงปริมำณ 
 1. ครูผู้สอนภำษำไทยชั้น ป.1 ทุกโรงเรียน จ ำนวน 365 คน ได้รับกำรพัฒนำเรื่องกำรอ่ำนออก เขียนได้   
 2. ผู้บริหำรโรงเรียนมีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรเร่งรัดพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยชั้น ป.1 จ ำนวน 151 คน อ่ำนออกเขียนได้ทุกคน  

เชิงคุณภำพ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ สำมำรถอ่ำนออก คิดเป็นร้อยละ 97.42 และเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 

95.64 โดยใช้แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของสมอง (ข้อมูลจำกรายงานการติดตามและ
ประเมินผลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-MES) ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)  

 
 

โครงกำรพัฒนำครูผู้สอนภำษำไทยในด้ำนทักษะภำษำไทยกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ 
 ผลกำรด ำเนินงำน   

เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรอบรมกำรพัฒนำกำรอ่ำนรู้เรื่อง

และสื่อสำรได้ตำมแนวทำงกำรประเมินนักเรียนนำนำชำติ (PISA) ให้กับครูผู้สอนภำษำไทยทุกโรงเรียน  
จ ำนวน 152 คน 

 เชิงคุณภำพ 
 ครูผู้สอนภำษำไทยสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้สอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินนักเรียนนำนำชำติ 

(PISA) 
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   โครงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงเศรษฐศำสตร์และเศรษฐกิจอำเซียนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน   

 เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ อบรมพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

เชิงเศรษฐศำสตร์และเศรษฐกิจอำเซียนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้กับครูระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  
หรือ 6 จ ำนวน 151 คน 
 เชิงคุณภำพ 

ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเรื่อง ควำมจ ำเป็น 
ควำมต้องกำร สิทธิและควำมรับผิดชอบ กำรใช้จ่ำยและกำรออม และสถำบันกำรเงิน และได้เรียนรู้เทคนิค 
รูปแบบและสำมำรถสร้ำงวินัยทำงกำรเงินในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอันจะช่วยให้ผู้เรียนมีกำรบริหำรจัดกำร
กำรเงินของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
  ปีกำรศึกษำ 2557 ในทศวรรษท่ี 21 ระยะที่ 3 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับ
คุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557 ในทศวรรษที่ 21 ระยะที่ 3 ให้กับ
ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 18 คน และครูธุรกำร จ ำนวน 62 คน  

เชิงคุณภำพ 
 1.  คณะศึกษำนิเทศก์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นทุกตัวชี้วัดในมิติท่ี 1-
3 ดังนี้ มิติที่ 1 คือระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำรน ำจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรปฏิบัติในระดับ
โรงเรียน มิติที่ 2 คือระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผู้เรียนตำมจุดเน้น และ มิติที่ 3 คือสรุปภำพรวมของ
โรงเรียน  

2. คณะศึกษำนิเทศก์สำมำรถติดตำมผลกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนในควำมรับผิดชอบได้ 
 3.  ครูธุรกำร สำมำรถปฏิบัติกำรหลอมรวมข้อมูลจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2557 
จำกโปรแกรมจุดเน้นสถำนศึกษำออนไลน์ (Triple A) และเตรียมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นทุกตัวชี้วัดในมิติท่ี 1-3 ปีกำรศึกษำ 2558 นี้ 
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 4.  เขตพ้ืนที่สำมำรถด ำเนินกำรติดตำมผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นทุกตัวชี้วัดในมิติท่ี 1-3 
ของปีกำรศึกษำ 2557 ได้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นระบบ ต่อยอดในปีกำรศึกษำ 2558 

 
 

โครงกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสำระและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำสำระและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ ให้กับผู้บริหำรโรงเรียน จ ำนวน 1 คน  ครู จ ำนวน 12 คน และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน 
 เชิงคุณภำพ 

ผู้บริหำรโรงเรียน คณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมจ ำนวน 35 คน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  และคณะครู ได้จัดท ำ
หลักสูตรสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่นสู่ห้องเรียนให้สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตำมบริบทของท้องถิ่นอย่ำง
หลำกหลำย  

 
 

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
 กิจกรรมที่ 1 กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2557  

ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

 1.  โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 
2557 จ ำนวน 20 โรงเรียน 

 2.  นักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 250 คน   
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 เชิงคุณภำพ 
 นักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 20 โรงเรียน ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำร
นักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2557 โดยใช้เครื่องมือของ  สพฐ. 1 และมีผลกำร
ประเมิน พัฒนำกำรของนักเรียน  

 
 

กิจกรรมที่ 2 กำรประเมินโรงเรียนอนุบำลประจ ำจังหวัด อนุบำลประจ ำเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ 
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่ำย รวม 8 โรงเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรออกประเมินพัฒนำกำรของ
นักเรียนโรงเรียนอนุบำลประจ ำจังหวัด อนุบำลประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่ำย 
รวม 8 โรงเรียน 

 
 

กิจกรรมที่ 3 กำรอบรมครูปฐมวัยโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
ผลกำรด ำเนินงำน   

 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรอบรมครูปฐมวัยโรงเรียน 
ในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ฯ จ ำนวน 120  คน 
 เชิงคุณภำพ 

ครูปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรทดลองวิทยำศำสตร์  
กำรจัดท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรวิจัย และรูปแบบกำรประเมิน Online 
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ผลงำนที่ได้รับรำงวัล   
1. ศึกษำนิเทศก์ปฐมวัยได้รับรำงวัลดีเด่นระดับภำคเหนือ ด้ำนกำรพัฒนำงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 

ประเทศไทย ของกลุ่ม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ภำคเหนือ กันยำยน 2557  
2. โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย จ ำนวน  

66 โรงเรียน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 -2558 โดยสพฐ.และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ   
3. ศึกษำนิเทศก์ปฐมวัยได้รับกำรแต่งตั้งเป็นวิทยำกรหลักของโครงกำร( Core Trainer : CT) 

ระดับประเทศ โดย สพฐ.และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 

 
 

กิจกรรมที่ 4 กำรจัดงำนเทศกำลบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ผลกำรด ำเนินงำน   

 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเทศกำลบ้ำน
นักวิทยำศำสตร์น้อย โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
ประเทศไทย จ ำนวน 80  คน , นักเรียนระดับปฐมวัย จ ำนวน 200 คน  และ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย 
จ ำนวน 50 คน 
 เชิงคุณภำพ 

1. ครูปฐมวัยที่เข้ำร่วมกิจกรรมเทศกำลบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ได้รับควำมรู้และทักษะกำรจัดกิจกรรม
เรื่อง ท่องโลกกำลเวลำ   

2. เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำยได้ร่วมกิจกรรมเทศกำลวันวิทยำศำสตร์น้อย ได้ฝึกทักษะกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์   

3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้เข้ำร่วมกิจกรรมเทศกำลวันวิทยำศำสตร์น้อย สนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
เด็กและให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนในกำรพัฒนำเด็ก 

ผลงำนที่ได้รับรำงวัล  
โรงเรียนในโครงกำรผ่ำนกำรประเมินได้รับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย  

จ ำนวน 66 โรงเรียน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 – 2558  โดย สพฐ. และมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนำพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
ผลกำรด ำเนินงำน   

 เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพัฒนำพ่อ แม่ 

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม พ่อ แม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จ ำนวน 1,200 คน 
 เชิงคุณภำพ 

พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เรื่อกำรเลี้ยงดูเด็กให้สอดคล้องกับค่ำนิยมหลัก
พ้ืนฐำนของคนไทย 12 ประกำร และร่วมกิจกรรม สนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กและให้ควำมร่วมมือกับ
โรงเรียนในกำรพัฒนำเด็ก 

 

กิจกรรมที่ 6 ทดลองใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
ผลกำรด ำเนินงำน   

 เชิงปริมำณ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทดลองกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 

จ ำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้ำนดงขุย และโรงเรียนบ้ำนยำงลำด   
2. ครูปฐมวัยในโรงเรียนทดลองใช้หลักสูตร จ ำนวน 20 คน 

 เชิงคุณภำพ 
1. ครูปฐมวัยกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับควำมรู้และทักษะในเรื่ องหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรวิเครำะห์

หลักสูตร กำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ หน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดประสบกำรณ์   
2. โรงเรียนสำมำรถจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 
3. โรงเรียนได้ข้อมูลกำรทดลองใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
 

 
 

กิจกรรมที่ 7  กำรพัฒนำเทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และกำร
น ำเสนอ Best Practices ระดับปฐมวัย 

ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรอบรมกำรพัฒนำเทคนิคกำรจัด
ประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และกำรน ำเสนอ Best Practices ให้กับครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนใน
สังกัด จ ำนวน 170 คน 
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 เชิงคุณภำพ 
1. ครูผู้สอนปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรจัดประสบกำรณ์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย   
2. ครูผู้สอนปฐมวัยได้รับควำมรู้และทักษะในกำรผลิตสื่อประกอบหน่วยกำรเรียน และได้สื่อเพ่ือไปใช้

ประกอบกำรจัดกิจกรรม  
3. ครูผู้สอนปฐมวัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรน ำเสนอ Best Practices ระดับปฐมวัย 
4. ครูปฐมวัยผู้น ำเสนอ Best Practices จ ำนวน 5  คน ได้รับประสบกำรณ์ในกำรน ำเสนอผลงำน 

 
 

กิจกรรมที่ 8  กำรศึกษำดูงำนและเข้ำร่วมพิธีรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
ประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2557 ณ องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ( อพวช.) คลอง 5 ปทุมธำนี 

ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ไปกำรศึกษำดูงำนและเข้ำร่วมพิธีรับตรำ
พระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2557 โดยมีผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน
ปฐมวัยโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินรับตรำพระรำชทำนฯ จ ำนวน 21 คน  ศึกษำนิเทศก์ วิทยำกรแกนน ำปฐมวัย
และผู้บริหำรโรงเรียนในโครงกำรฯ จ ำนวน 4 คนรวม 25 คน 
 เชิงคุณภำพ 

1. ได้รับตรำพระรำชทำนฯ และควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ จำกกำรศึกษำดูงำน 

2. ร้อยละ100 ของไปศึกษำดูงำนและรับตรำพระรำชทำนฯมีควำมพึงพอใจ  และควำมภำคภูมิใจใน
ควำมส ำเร็จ   
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โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 โดยทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด  
 เชิงคุณภำพ 
            1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำกำร
ทดสอบระดับชำติ ให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับกำรทดสอบระดับชำติ O-NET 
    2. ครวูิเครำะห์ผลกำรสอบของนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ตรงตำม
มำตรฐำน ตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ 

 
 

โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2557 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 ทุกคน 
 เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนได้ทดสอบควำมรู้ในทุกวิชำที่ สทศ. ก ำหนด 
2. สำมำรถน ำผลกำรทดสอบและข้อมูลสำรสนเทศที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงใน

กำรจัดกำรศึกษำทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับสถำนศึกษำ 
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โครงกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอพียง  
โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 151 โรงเรียน 

2. ขับเคลื่อน พัฒนำสถำนศึกษำทั่วไปเพ่ือประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียงจ ำนวน 5 โรงเรยีน  
3. ส่งเสริม พัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงเพ่ือประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบจ ำนวน 2 โรงเรียน 
4. ขยำยผลสถำนศึกษำต้นแบบฯเพ่ือประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้จ ำนวน 1 โรงเรียน 
เชิงคุณภำพ 

 1. ผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู้สอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำร 
บริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอพียง 

2. นักเรียนได้กำรเรียนรู้บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ  

 
 

โครงกำรแข่งขัน วิทย์ คณิต นำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2558   
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษำ (ป.3–6) เข้ำแข่งคณิตศำสตร์ จ ำนวน 739 คน แข่งขันวิทยำศำสตร์ 
จ ำนวน 1,113 คน 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น(ม.1–3) เข้ำแข่งขันคณิตศำสตร์ จ ำนวน 313 คน 
 

 เชิงคุณภำพ 
1.  ยกระดับควำมสำมำรถนักเรียนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถ

นักเรียนให้ก้ำวทันโลก ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง และอยู่ในสังคมอย่ำงเป็นสุข 
2. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์สู่มำตรฐำนสำกล 
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โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรถอดประสบกำรณ์จำกโรงเรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET สูง 10 โรงเรียนแรก เพ่ือพัฒนำผู้บริหำรและครูในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน O-NET ต่ ำ 25 โรงเรียนสุดท้ำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระละ 25 คน ชั้น ป.6 และ ม.3 
จ ำนวน 355 คน 
 เชิงคุณภำพ 
      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET ต่ ำ 25 โรงเรียนสุดท้ำย 
วำงแผนกำรพัฒนำนักเรียนและจัดท ำแนวปฏิบัติ พันธสัญญำ ในกำรเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 
 

โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65  ปีกำรศึกษำ 2558 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้นักเรียนได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ
ดนตรี กีฬำ ศิลปหัตถกรรม และกำรแสดงวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้ำน จ ำนวน 145 กิจกรรม และมี
นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 478 คน 

 

 เชิงคุณภำพ 
นักเรียนได้แสดงควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพดนตรี กีฬำ ศิลปหัตถกรรม และกำรแสดง

วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมพื้นบ้ำน ท ำให้นักเรียนมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต และส่งเสริมให้มีเวทีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน ำเสนอผลกำรงำนของนักเรียน 
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  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรพัฒนำสมรรถนะครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในศตวรรษท่ี 21 มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ โดยได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรและกิจกรรมดังนี้  

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมบริหำรสถำนศึกษำ 
(SCHOOLMIS) 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรอบรมกำรวัดและประเมินผลโดย
ใช้โปรแกรมบริหำรสถำนศึกษำ (SCHOOLMIS) ให้กับครูฝ่ำยทะเบียนทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 151  
โรงเรียน 
 เชิงคุณภำพ 
 โรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวัดและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมบริหำรสถำนศึกษำ 
(SCHOOLMIS) ในกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนและจัดท ำเอกสำรทำงกำรศึกษำ แบบ ป.พ ต่ำง ๆ  

 
 

โครงกำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุง

ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.16) จ ำนวน 151 โรงเรียน  
เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัจจุบันพร้อมเป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำร่อง ในกำรใช้งำนกำรอออกค ำสั่ง
บริหำรงำนบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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โครงกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนบุคคลแบบออนไลน์ (I-person)   
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรอบรมกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคลแบบออนไลน์ (I-person) ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 151 โรงเรียน    

เชิงคุณภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

สถำนศึกษำเป็ยรำยบุคคล จ ำนวน 151 โรงเรียน เพื่อน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจในกำร
บริหำรงำนบุคคล 

 
 

โครงกำรกำรพัฒนำกำรนิเทศโดยใช้ระบบกำรนิเทศทำงไกลรูปแบบกำรนิเทศออนไลน์  
 ผลกำรด ำเนินงำน   

เชิงปริมำณ 
กลุ่มเป้ำหมำย คือ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์  จ ำนวน 24 คน  

 เชิงคุณภำพ 
1) ผู้บริหำรกำรศึกษำ และศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรูปแบบกำรน ำเสนอสำรสนเทศ 

ส ำหรับกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนระบบออนไลน์ 
2) ผู้บริหำรกำรศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ได้ฝึกออกแบบกำรน ำเสนอสำรสนเทศส ำหรับกำรนิเทศ 

ด้ำนที่เก่ียวข้องผ่ำนระบบออนไลน์ 
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โครงกำรนิเทศติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้กระบวนกำรสร้ำงพ่ีเลี้ยง 
 ผลกำรด ำเนินงำน   

เชิงปริมำณ 
1. โรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ ได้รับกำรนิเทศ

ติดตำมครบทุกโรงเรียน 
2. โรงเรียนทั่วไปได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม จ ำนวน 126 โรงเรียน 
เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มต่ ำ ได้รับกำรนิเทศติดตำมโดยรูปแบบกำรสร้ำงระบบพ่ีเลี้ยง  

Coaching and Mentoring  
2. โรงเรียนในกลุ่มท่ัวไปได้รับกำรนิเทศก ำกับติดตำมอย่ำงน้อยภำคเรียนละ  2 ครั้ง และสำมำรถเตรียม

ควำมพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ 

 
 

โครงกำรยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรถอดประสบกำรณ์จำกโรงเรียน 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET สูง 10 โรงเรียนแรก เพ่ือพัฒนำผู้บริหำรและครูในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน O-NET ต่ ำ 25 โรงเรียนสุดท้ำยของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระละ 25 คน ชั้น ป.6 และ ม.3 
จ ำนวน 355 คน 
 เชิงคุณภำพ 
      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนในโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET ต่ ำ 25 โรงเรียนสุดท้ำย 
วำงแผนกำรพัฒนำนักเรียนและจัดท ำแนวปฏิบัติ พันธสัญญำ ในกำรเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
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โครงกำรประชุมอบรมพัฒนำบุคลำกรแกนน ำด้ำนกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมพร้อม 
ในกำรประเมินผลนำนำชำติ (PISA) ปี 2015 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรอบรมครูผู้สอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ และครูวิชำกำร โรงเรียนขยำยโอกำส จ ำนวน 45 โรงเรียน ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 180 คน และ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน  8 โรงเรียน จ ำนวน 32 คน   
 เชิงคุณภำพ 
          1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้พร้อมรับกำรประเมินนำนำชำติ 
(PISA 2015) ได้อย่ำงทัดเทียมนำชำติ 

2 ครูผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน กระบวนกำรสอน และลักษณะของ
ข้อสอบประเมินนักเรียนนำนำชำติ (PISA) 

 
 

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่ออำชีพ ประจ ำปี 2558 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้สื่อ
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ืออำชีพส ำหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษำที่ 1 – 3 ภำษำอังกฤษจำกโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 50 คน 
 เชิงคุณภำพ 

ครูและนักเรียนมีควำมรู้ และควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษสื่อสำรเกี่ยวกับอำชีพกับประเทศเพ่ือน
บ้ำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
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โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน  
ปีงบประมำณ ๒๕๕๘  

 

เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ภำษำอังกฤษให้กับครูผู้สอนตำมกรอบCEFR ระดับ A1 จ ำนวน  27 คน และระดับ A2 จ ำนวน 60 คน   
 เชิงคุณภำพ 

ครูผู้สอนภำษำอังกฤษมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษตำมกรอบ CEFR สูงขึ้น   

 
 

โครงกำรอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับบุคลำกรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ครูชำวต่ำงชำติเข้ำมำอบรมพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในรูปแบบกำรสนทนำตำมกลุ่มต่ำงๆ ส ำหรับบุคลำกรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 70 คน  
 เชิงคุณภำพ 

บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
และทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรเพ่ิมขึ้น 
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       โครงกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคล 

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 
1.  ครูผู้ช่วย     จ ำนวน 7 อัตรำ 
2.  รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ    ไม่มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
3.  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  4  อัตรำ 
4.  ศึกษำนิเทศก์    จ ำนวน  3  อัตรำ 

 เชิงคุณภำพ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรกำรสรรหำคัดเลือกบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลำกรที่ดี ด ำเนินไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด อย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ 
เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 
 

โครงกำรประเมินติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  ตำมประกำศกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553  

ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประเมินติดตำมตรวจสอบ

คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดตำมประกำศกฎกระทรวงฯ สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 151 แห่ง  
เชิงคุณภำพ 
ทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 151 โรงเรียนได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ตำมประกำศกฎกระทรวง และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ดังนี้ 

 ระดับดีเยี่ยม  จ ำนวน  91 โรงเรียน 
ระดับดีมำก   จ ำนวน  47 โรงเรียน 
ระดับดี        จ ำนวน  13 โรงเรียน   
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โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 กิจกรรมที ่1 กำรประชุมสัมมนำและศึกษำดูงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ภำครัฐและเอกชน 

ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำและ 

ศึกษำดูงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำครัฐและเอกชน ณ โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ 
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครนำยก รวม 3 วัน จ ำนวน 190 คน คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำภำครัฐ จ ำนวน 151 
คน ผู้บริหำรสถำนศึกษำเอกชน จ ำนวน 11 คน  ผู้บริหำรกำรศึกษำ จ ำนวน 6 คน และข้ำรำชกำร ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 22 คน 

เชิงคุณภำพ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 190 คน  

ได้ปรับทัศนคติและมุมมองของผู้บริหำรสถำนศึกษำให้เป็นผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ที่มีทักษะทำงควำมคิด 
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กำรให้ประสบควำมส ำเร็จ อย่ำงเป็นรูปธรรมและตระหนัก 
ถึงควำมส ำคัญของกำรท ำงำนเป็นทีม ภำยใต้บรรยำกำศของควำมร่วมมือร่วมใจ มีน้ ำใจต่อกัน 
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กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมสัมมนำและศึกษำดูงำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมกำรประชุมสัมมนำและศึกษำดู

งำนบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ศึกษำดูงำน
วิธีกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำองค์กร นวัตกรรม และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำก ำแพงเพชร เขต 1  และจังหวัดตำก รวม 3 วัน โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 49 คน  

เชิงคุณภำพ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำกับกำรเปลี่ยนแปลงสู่ประชำคมอำเซียน

อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ น ำไปสู่กำรพัฒนำเยำวชนไทยให้มีสมรรถนะที่ส ำคัญ ส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตใน
ประชำคมอำเซียน 

 
 

       โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูโรงเรียนเอกชนเพื่อศักยภำพกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพที่เป็นเลิศ 
ผลกำรด ำเนินงำน   
เชิงปริมำณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมโครงกำรผู้บริหำร ครูโรงเรียน

เอกชนเพื่อศักยภำพกระบวนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นผู้บริหำร ครู และบุคลำกรใน
สถำนศึกษำเอกชน จำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 2 และ 3 จ ำนวน  58  
โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,540 คน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง จ ำนวน 15 คน 
 เชิงคุณภำพ  
 1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้เกี่ยวกับค่ำนิยม 12  ประกำร ในกำรท ำควำมดี มีจิตส ำนึกต่อ
สังคมควำมเป็นพลเมืองที่ดี และได้รับกำรพัฒนำพร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบำยได้อย่ำงมีคุณภำพและเป็นรูปธรรม 

2. ผู้เรียนมีทักษะในกำรด ำรงชีวิต มีจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมพร้อมที่จะเป็น
พลเมืองที่ดีต่อไป 
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  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรที่

มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจสู่สถำนศึกษำ องค์คณะบุคคล  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีควำมโปร่งใสเป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ โดยเฉพำะกำรบริหำรและกำรจัดกำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรและกิจกรรมดังนี้ 

โครงกำรกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 ผลกำรด ำเนินงำน   

เชิงปริมำณ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำร

ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและสื่อสำรทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ โดยจัดท ำเป็น
รูปเล่ม จ ำนวน  50 เล่ม 

เชิงคุณภำพ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีกำรก ำหนดกรอบ ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยกำรกำรมีส่วนร่วม 

ของทุกภำคส่วน  เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดโครงกำร กิจกรรม ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และ
นโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้รับควำมเห็นชอบกรอบทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ใน
ครำวประชุมคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ชุดที่ 5 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 
ตุลำคม 2557 
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โครงกำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2558  
 ผลกำรด ำเนินงำน   

เชิงปริมำณ 
1. พัฒนำโปรแกรมระบบสำรสนเทศเพ่ือจัดกำรระบบงบประมำณ พัฒนำโปรแกรมระบบสำรสนเทศเพ่ือ

จัดกำรระบบงบประมำณ จ ำนวน 3 ครั้ง 
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรเบิกจ่ำย

งบประมำณ 4 ครั้ง 
3. ระบบเครือข่ำยกำรบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ นิเทศโรงเรียนเครือข่ำยกำรบริหำรงำนกำรเงิน

และสินทรัพย์ จ ำนวน 8 กลุ่มโรงเรียน 
4. ประชุมเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประชุมคณะท ำงำนเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ปีงบประมำณ 2558 จ ำนวน 8 ครั้ง 
5. น ำระบบ Computer All in one มำให้ผู้รับบริกำรใช้เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว จัดท ำข้อมูล

สำรสนเทศ แนวกำรปฏิบัติงำน เข้ำระบบ Computer All in one จ ำนวน 5 เครื่อง 
 เชิงคุณภำพ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโปรแกรมระบบกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนงบประมำณ เพ่ือก ำกับติดตำมตรวจสอบงบประมำณ และสำมำรถบริหำรจัดกำรเบิกจ่ำยได้ตำมเวลำที่
ก ำหนด  

   

โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ส ำนักงำนเขตพ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยมีโปรแกรมกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำประจ ำปีหรับให้โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 14 โรงเรียน รำยงำนทำงออนไลน์  

เชิงคุณภำพ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้

โปรแกรมกำรรำยงำนทำงออนไลน์ และสำมำรถรำยงำนผลได้ออย่ำงถูกต้อง  
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โครงกำรตรวจสอบภำยใน 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

กำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 แห่ง และตรวจสอบโรงเรียน 49 แห่ง รวม 789 เรื่อง 
 เชิงคุณภำพ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ที่ก ำหนดไว้ในแผน 
กำรตรวจสอบ ได้รับกำรตรวจครบทุกแห่ง มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน และแจ้งหน่วยรับตรวจครบทุกแห่งที่ใดตรวจพบปัญหำอุปสรรค
ได้แนะน ำให้ปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่ก ำหนด สำมำรถท ำให้ควำมเสี่ยงลดลง 

 
 

โครงกำรสร้ำงเสริมพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
 ผลกำรด ำเนินงำน   

เชิงปริมำณ 
โรงเรียนขนำดเล็กประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 92 โรงเรียน มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียนขนำดเล็ก ครบทุกโรงเรียน และได้รับจัดสรรงบประมำณสนับสนุนโรงเรียนขนำดเล็กต้นแบบในรูปแบบ
ต่ำงๆ จ ำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บำท และ สนับสนุนโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ จ ำนวน 4 โรงเรียน ๆละ 2,500 บำท  

นอกจำกนีส้ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 3 โรงเรียนๆละ 50,000 บำท คือ โรงเรียนบ้ำนดง
มูลเหล็ก โรงเรียนบ้ำนถ้ ำน้ ำบัง และโรงเรียนบ้ำนคลองสำร เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก  

เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนขนำดเล็กทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุก

โรงเรียน มีแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ประจ ำปี 2558 เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก ตำมองค์ประกอบ 3 ด้ำน คือ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
และด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ใช้เป็นทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลให้โรงเรียนขนำดเล็ก มีคุณภำพมำตรฐำน  
เป็นโรงเรียนของชุมชน  
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กำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ ำปี 2558 โรงเรียนบ้ำนดงมูลเหล็ก  
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ ำปี 2558 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และเข้ำรับกำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ ำปี 2558 ได้รับกำรคัดเลือก
ระดับภูมิภำค และได้รับรำงวัลดีเด่นระดับภูมิภำคของประเทศ สำมำรถเป็นต้นแบบในกำรบริหำรจัดกำรได้ 

ภำพกิจกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจ ำปี 2558 ระดับภูมิภำค 

 
กำรนิเทศ ก ำกับติดตำม กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กประจ ำปี 2558 

 
 

โครงกำรกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรศึกษำแบบออนไลน์ 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

หน่วยงำนมีกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลที่จ ำเป็นทำงด้ำนกำรศึกษำจำกทุกกลุ่มท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และมีกำรเผยแพร่กิจกรรมกำรด ำเนินของหน่วยงำน และข้อมูลทำงด้ำน
กำรศึกษำ 
แบบออนไลน์ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหน้ำจอสัมผัส  
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  กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน  ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 

โครงกำรกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

กลุ่มเป้ำหมำย คือ  ศึกษำนิเทศก์  จ ำนวน 18คน ครูแกนน ำ151 คน  
เชิงคุณภำพ 
1. ศึกษำนิเทศก์มีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ ควำมสำมำรถและทักษะ 

ตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและสอดคล้องกับโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
2. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพัฒนำสื่อ/นวัตกรรมที่เป็น Best Practice ด้ำนกำรพัฒนำ 

ผู้เรียนด้ำนคุณลักษณะ ควำมสำมำรถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้ำร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน ระยะที่ 3 
 ผลกำรด ำเนินงำน   
 เชิงปริมำณ 

ผู้บริหำรโรงเรียน คณะครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   รวมจ ำนวน 35 คน  
 เชิงคุณภำพ 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน รวมจ ำนวน 
45 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนสู่ห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม และคณะครูได้
จัดท ำหลักสูตรแกนกลำงอำเซียนสู่ห้องเรียนให้สอดคล้องกับ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยมีกลุ่มสำระสังคม 
ศำสนำและวัฒนธรรมเป็นแกน ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำร และกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
ซึ่งปรำกฏผลส ำเร็จตำมตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 
 
 

 
 

   

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

1.1 นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรมทุกคนสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษำ 
(YC) ได ้

 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดอบรมกิจกรรม 
เพ่ือนที่ปรึกษำ (YC) ให้กับครูโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 45 โรงเรียน และ
มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 115 คน และ
น ำไปขยำยผลให้กับนักเรียนแกนน ำ (YC) และ
ด ำเนินกำรจัดตั้งทีมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษำ
ภำยในโรงเรียนได้ และด ำเนินกิจกรรมได้ 
 

1.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน
สำมำรถส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

 

 โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ด ำเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยครูและบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำซึ่งมี
ด ำเนินกิจกรรมส ำคัญ ดังนี้ 
  -  กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
  -  กิจกรรมเพ่ือที่ปรึกษำ (YC) 
  -  กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
  -  กิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน 
ชุมชน ผู้ปกครอง  
 

กลยุทธ์ที ่1 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  

   1. สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำในสังคมไทย 
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ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
จ ำนวน 151 โรงเรียน มีผลกำรประเมินระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีขึ้นไป ดังนี้ 
- ระดับดีเด่น 45  โรงเรียน  
- ระดับดีมำก 85  โรงเรียน  
- ระดับดี      21  โรงเรียน 

 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

2.1 ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์อุทกภัยได้รับกำรช่วยเหลือและ
เยียวยำ 

 ไม่มีโรงเรียนใดได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์
อุทกภัย  

 

 

 
 

 
 

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

3.1 ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.3  
ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้ำเรียน
ต่อในสำยอำชีพ 

 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีนักเรียนที่จบชั้น ม.3   
ปีกำรศึกษำ 2557 ทั้งหมด 1,010 คน และ  
เข้ำศึกษำต่อ ดังนี้ 
- ศึกษำต่อสำยอำชีพ จ ำนวน 635 คน  

คิดเป็นร้อยละ 62.87 
- ศึกษำต่อสำยสำมัญ จ ำนวน 327 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.37 
- ไม่ศึกษำต่อ  จ ำนวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.76 

 

 
 

2. เร่งส ำรวจและให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำรวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเรียน สถำนศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ ครู  
   อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยโดยเร็ว 

 

3.  เร่งสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ ปรับภำพลักษณ์และก ำหนดมำตรกำรเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษำ 
พ่อแม่และผู้ปกครองมีควำมยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลำนเข้ำรับกำรศึกษำในสำยอำชีพอำชีวศึกษำ
เพิ่มมำกขึ้นโดยเฉพำะวิชำชีพที่ขำดแคลนและเป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
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ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

4.1 นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน
มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงเป็น 
หมู่คณะ 

 

นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน
มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะคิด
เป็นร้อยละ 100 
 

 

 

 
 

 

   

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

5.1 ร้อยละ 80 ของเด็กท่ีมีควำมต้องกำร
พิเศษ ผ่ำนกำรพัฒนำตำมศักยภำพเป็น
รำยบุคคล 

 

 

เด็กพิกำร ปีกำรศึกษำ 2557  
(ข้อมูล 10 มิ.ย. 57) 
- เด็กพิกำรในสังกัด จ ำนวนทั้งสิ้น 778 คน  
- เด็กพิกำรที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ

สมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล (IEP) จ ำนวน  672 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.38 

- เด็กพิกำรที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
สมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล (IEP) จ ำนวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.62 

 

เด็กด้อยโอกำส (ข้อมูล 10 มิ.ย. 57) 
- เด็กด้อยโอกำส ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
มีทั้งหมด 17152 คน ได้รับควำมช่วยเหลือ
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 

4. เร่งทบทวนมำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม 
ทัศนศึกษำนอกสถำนศึกษำและมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและกำรขนส่งเป็นหมู่คณะ
ของนักเรียนนักศึกษำ ครูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถำบัน 
กำรศึกษำยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

5. นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
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เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
(ข้อมูลปกีำรศึกษำ 2557) มีจ ำนวนทั้งสิ้น 
1,617 คน และได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ
เป็นรำยบุคคล จ ำแนกเป็น 
- ด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ 

ด้ำนเทคโนโลยี จ ำนวน 766 คน 
- ด้ำนภำษำ      จ ำนวน 452 คน 
- ด้ำนกีฬำ        จ ำนวน 323 คน 
- ด้ำนดนตรี       จ ำนวน 53 คน 
- ด้ำนศิลปะ      จ ำนวน 23 คน 

 
 

เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ  
(ข้อมูลปกีำรศึกษำ 2557) 
- นักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำง 

กำรเรียนต่ ำ มีจ ำนวน 31 คน และ 
ได้รับโอกำสพัฒนำศักยภำพ 
จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

- นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนต่ ำ มีจ ำนวน 22 คน และ
ได้รับโอกำสพัฒนำศักยภำพ  
จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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6.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีกำรพัฒนำ
หลักสูตร 

 
 

 

ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
มีกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น ให้เหมำะสม 
กับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

7.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่มีกำรทบทวน
หลักสูตรผู้เรียน มีกำรพัฒนำกำรคิด
วิเครำะห์ 

 
 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีกำรทบทวนทักษะ
กระบวนกำรเรียนรู้ให้กับครูทุกโรงเรียนใน
สังกัด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสำมำรถน ำไปใช้
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพ่ือ
พัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ 8 กลุ่มสำระ 
 

 

7.2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และประสบกำรณ์ 

 
 

 

ทุกโรงเรียนในสังกัด และครูทุกคน สำมำรถ 
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และประสบกำรณ์ให้กับนักเรียน เช่น 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน แบบ BBL 
กำรเรียนกำรสอบทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้งบกระบวนกำรแก้ปัญหำ
ทำงคณิตศำสตร์ ทักษะภำษำไทยกำรอ่ำน 
รู้เรื่องและกำรสื่อสำรได้ กำรสอนภำษำอังกฤษ

กลยุทธ์ที ่2  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง 

  6. พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำหลักสูตรทำงกำรศึกษำ 

7. ทบทวนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ มีเวลำท ำ
กิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะ และประสบกำรณ์รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่ำนิยมหลัก 
มีคุณธรรมจริยธรรม สร้ำงวินัยจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคมกำรยึดม่ันในสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์และควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นคนไทย 
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เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน  
กำรจัดค่ำยพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรสืบเสำะ
วิทยำศำสตร์ กำรจัดชุดกิจกรรมกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ชุดกิจกรรมกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร กำรใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือ 
เน้นพัฒนำผู้เรียน เป็นต้น 
 

7.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม 
ปลูกฝังค่ำนิยมหลักมีคุณธรรม จริยธรรมฯ 

 
 

 

- ทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 151 โรงเรียน  
จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
ตำมค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร คิดเป็น 
ร้อยละ 100  

- โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ ำนวน 1 โรงเรียน 
และโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 16 โรงเรียน 

 
 

 
 
 

   

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

8.1 ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
ด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ  
ด้ำนค ำนวณ ด้ำนกำรใช้เหตุผล 

 

 

ปีกำรศึกษำ 2557 ผลกำรประเมิน NT ของ
นักเรียนชั้น ป.3 ดังนี้  

1. ด้ำนค ำนวณ เพิ่มขึ้นร้อยละ +7.60  
2. ด้ำนกำรใช้เหตุผล เพ่ิมข้ึนร้อยละ +3.73  
3. ด้ำนภำษำ ลดลงร้อยละ -2.75    
ผลกำรประเมิน NT ของนักเรียนชั้น ป. 3  

เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 2 ด้ำน คือ ด้ำนค ำนวณ  
ด้ำนกำรใช้เหตุผล  และ ลดลง จ ำนวน 1 ด้ำน 
คือ ด้ำนภำษำ 
 

 

8.2 ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ O-NET 
นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ภำษำไทย 

 

ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ 
O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

นักเรียนชั้น ป.6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ  3.02 
นักเรียนชั้น ม. 3 ลดลงร้อยละ -8.17 

8. นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 
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8.3 ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ O-NET 
นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 3 คณิตศำสตร์ 

 

ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ 
O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  

นักเรียนชั้น ป. 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ  0.06 
นักเรียนชั้น ม. 3 เพิ่มข้ึนร้อยละ  2.76 
 

8.4 ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ O-NET 
นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 วิทยำศำสตร์ 

 

ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ 
O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

นักเรียนชั้น ป. 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.61 
นักเรียนชั้น ม. 3 ลดลงร้อยละ  -1.65 
 

8.5 ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ O-NET 
นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้โดยรวมเพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 สังคมศึกษำ 

 

ปีกำรศึกษำ 2557 ค่ำเฉลี่ยทดสอบระดับชำติ 
O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
     นักเรียนชั้น ป. 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.85 
     นักเรียนชั้น ม. 3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ   7.10 
 

8.6 ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำอังกฤษ 

 
1) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง  

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
 

2) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5 
 

 
3) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2-5 
 

 

ปีกำรศึกษำ 2557 ผลกำรทดสอบระดับชำติ 
O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
ดังนี้ 
1) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง 11 โรงเรียน 
    นักเรียนชั้น ป. 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.61 
    นักเรียนชั้น ม. 3 ลดลงร้อยละ -0.82 
2) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง  
    77 โรงเรียน 
     นักเรียนชั้น ป. 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.61 
    นักเรียนชั้น ม. 3  ลดลงรอ้ยละ -1.89 
3) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย 63 โรงเรียน 
     นักเรียนชั้น ป. 6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.51 
    นักเรียนชั้น ม. 3 ลดลงร้อยละ -3.07 
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8.7 นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะ 
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน 
ที่ก ำหนด 

 
1) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง  

ร้อยละ 80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง  
ร้อยละ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  
ร้อยละ 30 
 

 

ปีกำรศึกษำ 2557 นักเรียนมีผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษตำมระดับควำมพร้อมของ
โรงเรียน ดังนี้  
1) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง 11 โรงเรียน 
- นักเรียนชั้น ป. 6 ผู้เข้ำสอบ 494 คน 

ผ่ำนเกณฑ์ 389 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.74 

- นักเรียนชั้น ม. 3 ผู้เข้ำสอบ 118 คน 
ผ่ำนเกณฑ์ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.85 

(ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถ 
ด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ป.6 และ 
ม.3 น้อยกว่ำร้อยละ 80) 
 
2) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง  
    77 โรงเรียน 
- นักเรียนชั้น ป. 6 ผู้เข้ำสอบ 1163 คน 

ผ่ำนเกณฑ์ 797 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.53 

- นักเรียนชั้น ม. 3 ผู้เข้ำสอบ 625 คน 
ผ่ำนเกณฑ์ 366 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.56 

(ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ป.6 และ ม.3 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป) 
 
3) โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย 63 โรงเรียน 
- นักเรียนชั้น ป. 6 ผู้เข้ำสอบ 574 คน 

ผ่ำนเกณฑ์ 404 คน คิดเป็นร้อยละ 
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70.38 
- นักเรียนชั้น ม. 3 ผู้เข้ำสอบ 194 คน 

ผ่ำนเกณฑ์ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.31 

(ผู้ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำน
ทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ป.6 และ ม.3 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป) 

8.8 ร้อยละ 100 ของจ ำนวนโรงเรียน 
ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 

 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
จ ำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบำล
เพชรบูรณ์ และโรงเรียนบ้ำนยำวี-ห้วยโป่ง 
และได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 
ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

8.9 จ ำนวนศูนย์อำเซียนและโรงเรียน 
ในศูนย์เครือข่ำยเพ่ิมขึ้นครบทุกเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

 

 

- ศูนย์อำเซียนศึกษำประจ ำเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำนวน 1 ศูนย์ 

- ศูนย์ประจ ำอ ำเภอ จ ำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ 
1. ศูนย์ประจ ำอ ำเภอเมือง คือ 

โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ 
2. ศูนย์ประจ ำอ ำเภอชนแดน คือ

โรงเรียนอนุบำลชนแดน 
3. ศูนย์ประจ ำอ ำเภอวังโป่ง คือ 

โรงเรียนบ้ำนวังหิน 

8.10 มีแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำร 
หลักสูตรสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

 

4.  

1. สถำนศึกษำทุกแห่งด ำเนินกำรพัฒนำสำระ
ตำมหลักสูตรแกนกลำง 2551 ทุกโรงเรียน 

2. สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตร
บูรณำกำรอำเซียน / แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้บูรณำกำรอำเซียนตำมนโยบำย
เตรียมกำรรองรับสู่ประชำคมอำเซียน  

3. สถำนศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำง 2551  
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4. สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำ

ประวัติศำสตร์และรำยวิชำเพ่ิมเติมหน้ำที่
พลเมือง ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำง 2551 
 

8.11 มีแนวทำง/วิธีกำรวัดและประเมินผล 
กำรเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ 
ระดับห้องเรียนระดับชำติ และ 
ระดับนำนำชำติ 

 

1. ส่งเสริมครู ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด    
เข้ำร่วมชุมนุมนักวัดและประเมินผล
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนแห่งประเทศไทย  

2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ข้อสอบ  
PRE-ONET ทดสอบนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน เพ่ือให้นักเรียน
สร้ำงควำมคุ้นเคยกับข้อสอบก่อนที่จะมี
กำรสอบจริง 

3. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรใช้
ข้อสอบกลำงเพ่ือให้โรงเรียนและครูได้เห็น
ตัวอย่ำงของเครื่องมือที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำน  

4. ประชุมอบรมพัฒนำบุคลำกรแกนน ำ 
ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่ควำม
พร้อมในกำรประเมินผลนำนำชำติ (PISA) 
ปี 2015 ให้กับครูโรงเรียนขยำยโอกำส  
45 โรงเรียน จ ำนวน 180 คน และ 
โรงเรียนเอกชน 8 โรงเรียน จ ำนวน 32 คน   

5. อบรมพัฒนำครูเครือข่ำยกำรวัดและ
ประเมินผลระดับสถำนศึกษำให้กับครู
วัดผลทุกโรงเรียน จ ำนวน 151 คน  
ตำมโครงกำรพัฒนำกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
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6. ครูวัดผลและประเมินผล จ ำนวน 151 คน

ผ่ำนกำรอบรมกำรวัดและประเมินผล  
โดยใช้โปรแกรมบริหำรสถำนศึกษำ 
(SCHOOL MIS)  

8.12 สมำชิกชุมนุมวัดและประเมินผลฯ  
(ครูและศึกษำนิเทศก์) ทุกคน 
มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรประเมิน 

 

 

สมำชิกชุมนุมวัดและประเมินผลของ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 3 คน มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงกำรวัดและประเมินผล  
มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรประเมิน 
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9.1 ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกิจกรรมให้
ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร 
ครบทุกประกำร สอดคล้องตำมช่วงวัย 

 
 
 

 

โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 151 โรงเรียน  
มีกำรด ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประกำร และบูรณำกำร 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครบทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
ที่สอดคล้องกับช่วงวัย คิดเป็นร้อยละ 100  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสำมัคคี ปรองดอง  สมำนฉันท์ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ  
ในควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 
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10.1 ร้อยละ 50 ของครูกลุ่มเป้ำหมำย  
มีองค์ควำมรู้ตำมเนื้อหำที่ก ำหนด 
ในระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 

 

ครูที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ตำมเนื้อหำที่
ก ำหนดในระดับดีขึ้นไป ดังนี้ 
1. พัฒนำควำมรู้ด้วยคูปองพัฒนำครู 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 42 คน ผ่ำนกำรอบรม 
42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. พัฒนำควำมรู้ด้วยระบบ TEPE Online 
ประจ ำปี 2558 ดังนี้  

    ระดับสถำนศึกษำ   
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  156 คน 

ผ่ำนกำรอบรม 130 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33  

- ครู  1375 คน ผ่ำนกำรอบรม   
1321 คน คิดเป็นร้อยละ 96.07 

- พนักงำนรำชกำร/ครูอัตรำจ้ำง   
54  คน ผ่ำนกำรอบรม  43  คน     

- คิดเป็นร้อยละ  79.63 
    ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำควำมรู้ด้วย ระบบ 
TEPE Online ระดับสถำนศึกษำ  
รวมทั้งสิ้น 1585  คน และผ่ำนกำรอบรม 
1494  คน คิดเป็นร้อยละ 94.26  

 

10.2 ศึกษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 4 กลุ่มสำระ  
(คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
ภำษำอังกฤษ และภำษำไทย) สำมำรถ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ 

 
 

 

ศึกษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 4 กลุ่มสำระ  
(คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และ
ภำษำไทย) จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ดังนี้ 
1. ถอดประสบกำรณ์โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนสูง จ ำนวน 10 โรงเรียน 
 

กลยุทธ์ที ่3  พัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   10. ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะผ่ำน กำรปฏิบัติจริงและได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง 
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2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนให้กับโรงเรียนที่มีผล
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ต่ ำ จ ำนวน 25 โรงเรียน  
ประกอบด้วยผู้บริหำรโรงเรียนและ
ครูผู้สอนชั้น ป.3 และ ป.6 

3. โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ำ 25 โรงเรียน 
ได้รับกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำก
โรงเรียนที่ประสบผลส ำเร็จ 

4. คณะกรรมกำรจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่ง
ประกอบด้วย รอง.ผอ.เขต ศึกษำนิเทศก์  
ร่วมกันนิเทศติดตำมช่วยเหลือ ใช้สร้ำง
ระบบพ่ีเลี้ยง Coaching and Mentoring 

 

10.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี  
ID PLAN ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณในกำรพัฒนำตนเอง 
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 

 

ปีงบประมำณ 2558 ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีกำรจัดท ำ  
ID Plan ดังนี้ 
1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำภำยในส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 
เขต 1 จัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล 
(ID Plan) จ ำนวน 50 คน และได้รับ 
กำรพัฒนำอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง  
จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
จัดท ำแผนพัฒนำตนเองรำยบุคคล(ID Plan) 
จ ำนวน 653 คน และได้รับกำรพัฒนำ 
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง จ ำนวน 653 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
 
 
 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

                        กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1          78 
 

 
 
 

   

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

 11. ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนต่ ำกลุ่ม 10% ล่ำง 
ได้รับกำรพัฒนำ 

 

1.  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนต่ ำ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 10% กลุ่มล่ำง
ได้รับกำรพัฒนำโดยวิธี ดังนี้ 
1. ถอดประสบกำรณ์ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียนจำกกำรสอบระดับชำติ 
 (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2556 ใน 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ อยู่ใน 10 ระดับแรก  

2. อบรมมุ่งเน้นให้โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนจำกกำรสอบระดับชำติ  
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2556 ใน 8 กลุ่ม 

สำระกำรเรียนรู้อยู่ใน 25 ระดับสุดท้ำย 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

12.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลกำร
ปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

 

 

ปี 2558 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีทั้งหมดจ ำนวน 1585 คน และได้รับเกียรติ
บัตร/รำงวัล/ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ทั้งหมด 181 คน คิดเป็นร้อยละ 11.42 
 

 

 
  

11. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำกลุ่มที่มีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำเร่งด่วน 

12. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพมีผลงำนเชิงประจักษ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่ำงเหมำะสม 
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ตัวชี้วัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

13.1 คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนบุคคล
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

 
 

 

ปีงบประมำณ 2558 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคล ตำมหลักระเบียบ
ได้ไม่มีข้อขัดแย้ง หรือข้อร้องเรียน ดังนี้ 
   1. กำรสอบบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  
5 รำย และครูผู้ช่วย จ ำนวน 9 รำย 
   2. กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
จ ำนวน 11 รำย ครูผู้สอน จ ำนวน 28 รำย 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ  
38 ค.(1) ม.(2) จ ำนวน 7 รำย 
 

 

 
 

 
 
 
 
  

13. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเตรียมและกำรจัดสรรครู ตระหนักและด ำเนินกำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่/ย้ำยไปบรรจุ มีควำมสำมำรถสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
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ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

14.1 ร้อยละของผู้ที่มำติดต่อรำชกำร 
มีควำมพึงพอใจ 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 ส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรบริหำรงำนทั้ง 4 ด้ำน คือ  

ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
ด้ำนวิชำกำร และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
จ ำนวน 145 คน จำกผู้ตอบแบบสอบถำม 
จ ำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 96.02 

2. กำรอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนอำคำร
สถำนที่ ด้ำนสวัสดิกำร และด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำร จ ำนวน 1,165 คน จำกผู้ตอบ
แบบสอบถำม จ ำนวน 1,223 คน  
คิดเป็นร้อยละ 95.25  

     จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียจำกผู้ตอบ
แบบสอบถำม จ ำนวน 1,374 คน พบว่ำ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียมีควำมพึงพอใจ 
จ ำนวน 1,310 คน คิดเป็นร้อยละ 95.34 
 

 
 

  

  กลยุทธท์ี่ 4  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 

   14. กำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำรกระทรวงในทุกระดับ 
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15.1 มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรศึกษำที่ทันสมัย 

 
 
 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้ 
1. ด้ำนบริหำรทั่วไป 2 ระบบ คือ 

1) ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(My Office) เพ่ือบริหำรจัดกำรรับ-ส่ง
เอกสำร ระหว่ำงโรงเรียน กับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเป็น
กำรเสนองำน/แฟ้มงำน ก ำกับ 
ควบคุม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน กำร
อนุมัติ อนุญำต ผ่ำนระบบออนไลน์ 
โดยใช้ระบบลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลำ ประหยัดเอกสำร 

2) ระบบจัดเก็บข้อมูลประชำกรวัยเรียน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3) ระบบ EMIS ใช้ในกำรกำรน ำเสนอ
ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของโรงเรียน  
เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมกำรด ำเนิน 
ของหน่วยงำน และข้อมูลทำง 
ด้ำนกำรศึกษำแบบออนไลน์ 
ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหน้ำจอ
สัมผัส ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 
151 โรงเรียน 

2. ด้ำนบริหำรงบประมำณ 1 ระบบ คือ 
1) ระบบบริหำรงบประมำณ  

Budgeting Report System( BRS ) 
เป็นโปรแกรมส ำหรับกำรก ำกับ 
ติดตำมกำรเบิกจ่ำย งบประมำณ  
งบลงทุน งบด ำเนินงำน 

  15. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำให้ทันสมัย 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

                        กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1          82 
 

   

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

3. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 1 ระบบ คือ 
1) งำนทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์  

( CMSS ) ของข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกรณีที่ต้องกำรข้อมูล
บริหำรงำนบุคคลเฉพำะด้ำน 
 เช่น ข้อมูลจ ำนวนผู้บริหำร  
จ ำนวนครูผู้สอนจ ำแนกตำมกลุ่ม
วิชำเอก จ ำนวนผู้เกษียณอำยุรำชกำร
ในแต่ละปี 

4. ด้ำนบริหำรวิชำกำร 1 ระบบ คอื 
1) ระบบนิเทศออนไลน์ 

 
 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน 

16.1 มีแผนปฏิบัติกำร ปฏิทินกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ   

 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 
2558 โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ นโยบำย กล
ยุทธ์ จุดเน้น สพฐ ตำมนโยบำยเร่งด่วนของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ 
และมีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโดยใช้
กรอบกำรบริหำรขับเคลื่อน 4 ด้ำน คือ ด้ำน
คุณภำพ ด้ำนโอกำส ด้ำนบริหำรจัดกำร และ
ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

 
 

   16. เร่งด ำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ  ทั้งที่เป็น

หน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นไปตำม

เป้ำหมำยและกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด 
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17.1 สิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ เบิกจ่ำยงบประมำณใน
ภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และ
งบลงทุน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ87 

 
 
 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ดังนี้ 
- งบประมำณภำพรวม 

รับจัดสรร   1,132,868,002.63  บำท 
เบิกจ่ำย     1,131,347,602.09  บำท 

    งบประมำณในภำพรวม ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 99.86 
- งบลงทุน  

รับจัดสรร  107,223,372.20  บำท 
เบิกจ่ำย    105,702,971.66  บำท 
งบลงทุน ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

เรียบร้อยแล้ว ร้อยละ  98.58 
 

17.2 สถำนศึกษำในโครงกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรบริหำรโรงเรียนนิติบุคคล  (โรงเรียน
อนุบำลเพชรบูรณ์) มีควำมสำมำรถ
พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

 

โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์ มีกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรบริหำรงำนโรงเรียนนิติบุคคล 
มีกำรด ำเนินงำนเต็มรูปแบบ 4 ด้ำน ดังนี้ 
  1. ด้ำนวิชำกำร 
   จัดท ำแผนพัฒนำวิชำกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน NT และ O-net ได้สูงขึ้น  
จัดหลักสูตรเฉพำะ คือ EP และ MEP 
  2. ด้ำนงบประมำณ 
      บริหำรจัดกำรได้เองตำมระเบียบและ 
เป็นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ำย  
 3. ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
    ด ำเนินกำรจ้ำงครูอัตรำจ้ำงที่ขำดแคลน  
จ้ำงครูต่ำงชำติสอนในโครงกำร EP และ MEP 
จ้ำงลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนนอกเหนือจำกกำรสอน 
ครูอัตรำจ้ำงที่ขำดแคลน ชำวต่ำงชำติสอน 

  17. สถำนศึกษำและ สพป.บริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรมีส่วนร่วม และ

กำรรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำน 
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ในโครงกำร mini English Program  
  4. ด้ำนบริหำรทั่วไป 
     มีเครือข่ำยในกำรระดมอัตรำก ำลัง  
ระดมทนุในกำรพัฒนำโรงเรียนให้เข้มแข็ง 
และพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนสำกล 
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18.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำร
ประเมินมำตรฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ระดับดีมำกข้ึนไป 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ประเมินผลมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปี 2557 ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินอยู่ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 87.60 

 

18.2 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
2553 

 
 

 

ทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 151 โรงเรียน 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน  
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแยกผลกำรประเมิน 
ดังนี้ 

ระดับดีเยี่ยม  จ ำนวน  91 โรงเรียน 
ระดับดีมำก   จ ำนวน  47 โรงเรียน 
ระดับดี        จ ำนวน  13 โรงเรียน   
 

18.3 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่เข้ำรับ 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบท่ี 3 
ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก  
จำก สมศ. 

 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบท่ี 3 
ปีงบประมำณ 2554 – 2557 ดังนี้ 
1. ระดับปฐมวัย  
- ปีงบประมำณ 2554  รับกำรประเมิน 

จ ำนวน  39 โรงเรียน รับรอง 39 แห่ง 
- ปีงบประมำณ 2555  รับกำรประเมิน

จ ำนวน  26 โรงเรียน รับรอง 26 แห่ง 
 

  18. สถำนศึกษำ และ สพป.จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
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- ปีงบประมำณ 2556  รับกำรประเมิน
จ ำนวน  66 โรงเรียน รับรอง 64 แห่ง 
และไม่รับรอง 2 แห่ง 

- ปีงบประมำณ 2557  รับกำรประเมิน
จ ำนวน 6 โรงเรียน รับรอง 6 แห่ง 

       สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
รอบท่ี 3 ระดับปฐมวัย ปีงบประมำณ  
2554-2557 จ ำนวนทั้งสิ้น 137 โรงเรียน 
 ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก จำก สมศ. 
135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.53  ไม่รับรอง 
2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.47 
 

2. ระดับขั้นพ้ืนฐำน 
- ปีงบประมำณ 2554  รับกำรประเมิน 

จ ำนวน  40 โรงเรียน รับรอง 37 แห่ง 
และไม่รับรอง 3 แห่ง 

- ปีงบประมำณ 2555  รับกำรประเมิน
จ ำนวน  26 โรงเรียน รับรอง 26 แห่ง 

- ปีงบประมำณ 2556  รับกำรประเมิน
จ ำนวน  77 โรงเรียน รับรอง 56 แห่ง 
และไม่รับรอง 21 แห่ง 

- ปีงบประมำณ 2557  รับกำรประเมิน
จ ำนวน 8 โรงเรียน รับรอง 6 แห่ง และ
ไม่รับรอง 2 แห่ง 

       สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
รอบท่ี 3 ระดับขั้นพ้ืนฐำน  ปีงบประมำณ 
2554-2557 จ ำนวนทั้งสิ้น 151 โรงเรียน 
 ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก จำก สมศ. 
125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.78 และ 
ไม่รับรอง 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.22 
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18.4 หน่วยงำนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 
 เขต 1 ทุกแห่งมีผลงำนที่เป็นเลิศ 

 
 

 

1. ผลกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำน 
ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 87.60 

2. ผลกำรสอบ NT เพ่ิมข้ึนสูงกว่ำ
ระดับประเทศ ต่อเนื่องกัน 3 ปี  
(ปี 2555 – 2557) 

3. ผู้อ ำนวยกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีส่งเสริม
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
ประสบผลส ำเร็จ ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
ระดับดี 

4. ศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศกึษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้ส่งเสริม
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
ประสบผลส ำเร็จ ประจ ำปี พ.ศ. 2557 
ระดับยอดเยี่ยม 

5. ศึกษำนิเทศก์ดีเด่นเหรียญทอง  
ระดับภำคเหนือ  

6. บุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติดีเด่น  
ได้รับโล่เสมำ ปปส. ประจ ำปี 2558 ดังนี้ 
1) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

เพชรบูรณ์ เขต 1 
2) ระดับบุคคล จ ำนวน 2 โล่ คือ  

นำงทัศนีย์ จันทร์แสงศรี  และ 
นำงอรุณศรี ศรีเมือง 

3) ระดับสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 โล่ คือ 
โรงเรียนสำมแยกวังชมพู 

4) ระดับผู้อ ำนวยสถำนศึกษำ คือ  
นำยโกมล อุฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนสำมแยกวังชมภู 
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5) ระดับข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 2 โล่ คอื 
นำยสุภำพ หำญมำก ครูโรงเรียนบ้ำน
สำมแยกวังชมภู  

7. รำงวัล “หม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร”  
รำงวัลสร้ำงเสริมควำมดีมีคุณธรรม 
ประจ ำปี 2557 

8. โรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประจ ำปี 2557 ระดับโซน ภูมิภำค 
ภำคเหนือตอนล่ำง ระดับชมเชย  
1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนดงมูลเหล็ก 
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19.1 ร้อยละของโรงเรียนที่มีควำมพร้อม 
ในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 
 
 
 

 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ร้อยละ 100  
มีควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน เนื่องจำกได้
พัฒนำครูและนักเรียนด้วยกิจกรรมที่
หลำกหลำย ได้แก่ 
  1. จัดค่ำยภำษำอังกฤษแบบเข้มส ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-5 และ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  
   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่ 
เน้นกำรสื่อสำร(Communicative Language 
Teaching) ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ต่ ำ 
   3. จัดประชุมเสวนำศูนย์เครือข่ำยเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษที่เน้น
กำรสื่อสำร โดยศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ (PEER Center) 3 ศูนย์  
  4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
Let’s Gear Up English Proficiency for 
Challenging ASEAN 
  5. จัดท ำเอกสำร Classroom Language 
ภำษำส ำหรับใช้ในห้องเรียนแจกให้กับทุก
โรงเรียนเพ่ือให้ครูใช้ภำษำอังกฤษในกำรสอน
ในห้องเรียน 
 

กลยุทธ์ที ่5 ยกระดบัมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็น 

ในศตวรรษที่ 21 

  19. กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และกำรด ำรงควำมต่อเนื่อง
ภำยหลังกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
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  6. มีศูนย์อำเซียนประจ ำอ ำเภอ เพื่อ
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
ในภำพรวม 
   7. มีวิจัยในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร
แกนกลำงอำเซียน 
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20.1 ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนมีทักษะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนที่มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
  1. พัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำรโดยให้
นักเรียนเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษ และให้ศูนย์
ประจ ำอ ำเภอขับเคลื่อนกิจกรรมอำเซียน
เกี่ยวกับภำษำประเทศอำเซียน 
  2. ทุกโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนใช้ ICT  
ในกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
  3. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน 45 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรรำยวิชำ
เพ่ิมเติมงำนอำชีพ เพ่ือสร้ำงสมรรถนะของ
ผู้เรียนด้ำนงำนอำชีพ 

 

 
 
 

  
  

  20. ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
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คณะท ำงำน 
ที่ปรึกษำ 
นำยธวัช  กงเติม   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
นำยบรรเจิด  กลิ่นจันทร์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
นำงสุริชำ  ชำติสุทธ ิ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
นำยสุนัด  บุญสวน  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
นำยไท  พำนนนท์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

คณะท ำงำน 
1. นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นำงนวลลออ เงินเมย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
3. นำงสำวนงครำญ ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
4. นำงขวัญนภำ จันทร์ดี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
5. นำงพับพึง ขวัญเขมสรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
6. นำงสำวเบญจมำศ บัวระพำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
7. นำยพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
8. นำงทัศนำ จันทร์ลำ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
9. นำงอำรีวรรณ ติณเวส เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
10. นำยบัญชำ คงทน   เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ 

รวบรวม/เรียบเรียง/ปก/รูปเล่ม 
นำงนวลลออ เงินเมย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
นำงสำวเบญจมำศ บัวระพำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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