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     ค ำน ำ 

   
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ               
ขั้นพ้ืนฐำน 5 ปี  (พ.ศ.2563 - 2567)  ฉบับนี้ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำง แนวทำงพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด  ให้สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลชุดปัจจุบัน นโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สภำพปัจจุบัน ปัญหำ
และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในสังกัด  โดยเกิดจำกควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำหลำยฝ่ำย  ทั้งผู้บริหำร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม  ศึกษำนิเทศก์  เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำ  ประธำนเครือข่ำย             
ซ่ึงเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำง เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                
ทุกฝ่ำย ที่ ได้ให้ควำมร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในกำรด ำเนินกำรจัด ท ำ แ ผ น พัฒ น ำ
กำรศึกษำขั้น พื้นฐำน  5 ปี  (พ .ศ .2563 – 2567) จนส ำ เร็จลุล่วงด้วยดี  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน  ของส ำนัก งำน เขต พื้นที ่ก ำรศึกษ ำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 1  เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

สภำพทั่วไปของจังหวัดชมุพร 

ค ำขวัญของจังหวัดชุมพร 

ประตูภำคใต้            ไหว้เสด็จในกรม 

                                   ชมไร่กำแฟ             แลหำดทรำยรี 

                                   ดีกล้วยเลบ็มือ         ขึ้นชื่อรังนก 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546   และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2553 มีภำรกิจในกำรพัฒนำ ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นกำรพัฒนำ
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
และกำรพัฒนำสู่คุณภำพระดับสำกลโดยมีทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1. ที่ตั้งและเขตพื้นที่บริกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ตั้งอยู่เลขท่ี 60/1 หมู่ที ่5 ต ำบลขุนกระทิง 
อ ำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  86190  โทรศัพท์ 0-7757-6253 ,0-7757-6448,0-7757-6458 ,0-7757-6714, 
0-7757-6717  โทรสำรทุกหมำยเลข ต่อ 29  เว็บไซต์ส ำนักงำน  http://www.cpn1.go.th/main/ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 มีเขตบริกำรในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย  
3  อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอท่ำแซะ และอ ำเภอปะทิว มีพ้ืนที่ทั้งหมด 2,829.39 ตำรำงกิโลเมตร 

 

อ ำเภอ    พ้ืนที่ 

  (ตร.กม.) 

ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล   อบต. 

เมือง ต ำบล 

เมือง 748.39 17 165 1 9 9 

ท่ำแซะ 1,485.00 10 116 - 2 10 

ปะทิว 596.00 7 70 - 6 4 

รวม 2,829.39 34 351 1 17 23 

             ที่มำ: http://th.wikipedia.org 

http://www.cpn1.go.th/main/
http://th.wikipedia.org/
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อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่     
ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2546   ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

1.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้อง 
     กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และ 
     ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำม 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

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

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริม กรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำย 
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     ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

นำยมนูญ  จันทร์สุข      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

นำยวิมำน  ดีทองหลำง     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

นำยบุญเสริม  อบอุ่น      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 

นำงประดับ  ฤทธิไกร      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

นำงวิภำรัตน์  กวำวหนึ่ง     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

นำงจุฑำมำส  อ่อนสูง      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงจันทนำ  ทันประจ ำสินธุ์     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงชมัยพร  รัตนพรหม     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

นำยสมชำย  โกฏวิเชียร     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

นำยชัยโรจน์  เทศพิทักษ์     ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

นำยสุทธิพันธ์  แสงข ำ     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

นำงวรมำศ  ศรีประจันต์     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นำงนันท์นภัส  เกียรติมำพรศักดิ์  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  

    เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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ข้อมูลพื้นฐำน 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำ                           
ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้งประสำนส่งเสริมและสนับสนุน                        
กำรจัดกำรศึกษำสังกัดอ่ืนในเขตพ้ืนที่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอท่ำแซะ และอ ำเภอปะทิว ดังนี้ 

ข้อมูลเชิงปริมำณ 

  จ ำนวนโรงเรียนที่เปิดสอนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
        ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

ก่อนประถม - - 

ก่อนประถม-ประถมศึกษำ 68 61.26 

ก่อนประถม-มัธยมศึกษำตอนต้น 42 37.84 

ก่อนประถม-มัธยมศึกษำตอนปลำย 1 0.90 

ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนต้น - - 

ประถมศึกษำ-มัธยมศึกษำตอนปลำย - - 

                       รวม 111 100 

( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) 

จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 

ระดับกำรศึกษำ 
 

จ ำนวนนักเรียนสังกัด 
 

 

คิดเป็นร้อยละ 

ก่อนประถม 5,114 20.16 

ประถมศึกษำ 16,307 64.30 

มัธยมศึกษำตอนต้น 3,801 14.99 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 140 0.55 

รวม 25,362 100 

( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) 
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แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2567) สพป.ชพ.1  
 

   จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดนักเรียน 

 
 

ขนำดนักเรียน 

 

จ ำนวนโรงเรียน 

 

 

คิดเป็นร้อยละ 

ขนำดที่ 1 (นักเรียน 60 คนลงมำ) 16 14.42 

ขนำดที่ 2 (นักเรียน 61-120 คน) 30 27.03 

ขนำดที่ 3 (นักเรียน 121-250 คน) 40 36.03 

ขนำดที่ 4 (นักเรียน 251-500 คน) 14 12.61 

ขนำดที่ 5 (นักเรียน 501-1,500 คน) 9  8.11 

ขนำดที่ 6 (นักเรียน 1,501-2,500 คน) 2  1.80 

ขนำดที่ 7 (นักเรียน 2,501 คนข้ึนไป) - - 

รวม 111  100 

( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) 

            ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำแนกตำมเพศและต ำแหน่ง ปีกำรศึกษำ 2562 

สำยงำน ชำย หญิง รวม 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 61 47 108 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน - 1 1 

ข้ำรำชกำรครู 217 1,053 1,270 

บุคลำกร ๓๘ ค (๒) 7 30 37 

ลูกจ้ำงประจ ำ 58 1 59 

พนักงำนรำชกำร 9 50 59 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 55 212 267 

รวม 407 1,394 1,801 
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แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2567) สพป.ชพ.1  
 

 

 

ข้อมูลเชิงคุณภำพ                                       

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

                                ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - ปีกำรศึกษำ 2561 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2560   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2561  

ระดับเขต
พ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภำษำไทย 62.85 58.72 51.94 52.67 66.26 60.00 52.73 53.18 

คณิตศำสตร์ 49.53 43.45 38.38 37.75 59.62 52.85 51.05 47.19 

วิทยำศำสตร์ 57.04 51.05 44.98 45.31 60.30 54.15 52.11 48.07 

รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.47 51.07 45.10 45.25 62.06 55.67 53.53 49.48 

 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

          ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560- ปีกำรศึกษำ 2561 รำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  จ ำแนกตำมระดับ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2560   คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2561  

ระดับเขต
พ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภำษำไทย 52.30 50.65 45.29 46.58 61.52 59.62 54.61 55.90 

สังคมศึกษำ - - - - - - - - 

ภำษำอังกฤษ 40.35 38.23 32.73 36.34 43.65 41.23 35.47 39.24 

คณิตศำสตร์ 43.43 41.43 38.55 37.12 45.47 42.37 35.65 37.50 

วิทยำศำสตร์ 43.80 41.95 38.13 39.12 43.55 42.59 38.83 39.93 

รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.97 43.07 37.93 39.79 48.55 46.45 41.14 43.14 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - ปีกำรศึกษำ 2561    รำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  จ ำแนกตำมระดับ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2560  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ปีกำรศึกษำ 2561   

ระดับ 

เขตพ้ืนที ่

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับ
สพฐ. 

ระดับ 
ประเทศ 

ภำษำไทย 49.77 51.15 48.77 48.29 57.23 57.62 55.04 54.42 

สังคมศึกษำ - - - - - - - - 

ภำษำอังกฤษ 30.09 30.16 30.14 30.45 27.74 28.98 29.10 29.45 

คณิตศำสตร์ 25.40 27.82 26.55 26.30 30.21 31.18 30.28 30.04 

วิทยำศำสตร์ 33.54 33.86 32.47 32.28 37.58 37.70 36.43 36.10 

รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.70 35.75 34.48 34.33 38.19 38.87 37.71 37.50 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567)  สพป.ชพ.1  

 

                                             ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)  

ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
                จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  การวิเคราะห์ศักยภาพจุดเด่น  จุดอ่อน  โอกาสและ
ข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  โดยระดม
ความคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนด 

วิสัยทัศน ์: (Vision) 

                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นองค์กรหลักในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
ภายในปี 2567 

พันธกิจ :  (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ 
4. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์:  (Goal) 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ  
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมในการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์  
4. ประชากรกลุ่มวัยเรียนได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก จิตส านึก และรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานและมีความเข้มแข็ง   

ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ค่านิยมองค์กร 
        มีธรรมาภิบาล งานพัฒนา 
ค่านิยมส านักงาน : (Values) 

      “ร่วมท า  ร่วมคิด  มีจิตบริการ  ประสานเครือข่าย รวมใจเป็นหนึ่ง” 

                     

                         CPN 1 

               

              C     =    Collabortive     =      ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 

              P     =    Public Mind      =      จิตสาธารณะ 

              N     =   Network            =      เครือข่าย 

              1     =   Unity                 =     รวมใจเป็นหนึ่ง 

วัฒนธรรมองค์กร 

 1. เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีลักษณะให้เกียรติและยอมรับซึ่งกันและกัน 

 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตระหนึกถึงหน้าที่และบทบาทของตนเอง 

   3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว 

           4. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ท างานเป็นทีม และมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก 

 5. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจิตบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

     การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

              การพัฒนาครูและบุคลากร 

              การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 2566 2567 

1.1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

90 95 100 100 100 100 

1.2 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

100 100 100 100 100 100 

1.3 ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา”                 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

100 100 100 100 100 100 

2.1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 90 98 100 100 100 100 
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบ
การศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง                 
พ.ศ. 2560 

95 100 100 100 100 100 

2.3 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

75 80 85 90 95 95 

2.4 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

100 100 100 100 100 100 

2.5 ร้ อยละของนั กเรียนแต่ ละชั้ นอ่ านออก เขี ยนได้                   
ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 

98 100 100 100 100 100 

2.6 ร้อยละของนักเรียนที่ อ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่  สพฐ. 
ก าหนด 

95 100 100 100 100 100 

2.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและบริบท
ของแต่ละพ้ืนที ่

95 100 100 100 100 100 

2.8. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตั้ งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป                     
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

85 90 92 95 98 100 

2.9 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการ
ประเมินระดับชาติ (NT)ระดับ ป.3 ตั้งแต่ร้อยละ 50             
ขึ้นไป  มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

80 85 90 92 95 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567)  สพป.ชพ.1  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเป้าหมาย (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 2566 2567 

2.10 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นรับการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

90 95 100 100 100 100 

2.11 ระดับความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
(CEFR) สูงขึ้น (ระดับ) 

80 85 90 95 98 100 

2.12 ร้อยละของนักเรียน ป.1 - 6 ที่อ่านไม่ออก 0.35 0.30 0.25 0.20 0.10 0.05 

2.13 ร้อยละของนักเรียน ป.1 - 6 ที่เขียนไม่ได้ 3 2.50 2.00 1.50 1.00 0.05 

2.14 ร้อยละของนักเรียน ป.1 - 6 ที่คิดค านวณไม่เป็น 12 10 8 6 4   2 
3.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ              
การพัฒนา 

70    80    85    90     95  100 

3.2 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบ                  
การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 100 100 

3.3 ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) 

80 85 90 92 95 100 

3.4 ร้อยละของครูที่สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

85 90 95 97 98 100 

3.5 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษให้ได้ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) 

70 75 80 85 90  95 

3.6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 

85 90 95 100 100 100 

3.7 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถด้านวิจัยและมี
ผลงานวิจัย/การวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปี
การศึกษา 

80 84 87 90 93  95 

3.8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี              
ผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการ                
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

80 100 100 100 100  100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567)  สพป.ชพ.1  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเป้าหมาย (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 2566 2567 

4.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 - 5 ปี) ต่อประชากร
กลุ่มอายุ 3 - 5 ปี  

90 95 100 100 100 100 

4.2 ร้อยละของประชากรอายุ 6 - 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

100 100 100 100 100 100 

4.3 ร้อยละของประชากรอายุ 12 - 14 ปี ที่ได้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

90 95 100 100 100 100 

4.4 ร้อยละของผู้เรียนพิการทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา              
ที่เหมาะสม 

100 100 100 100 100 100 

4.5 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และมีคุณภาพ 

70 80 90 100 100 100 

4.6 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับที่
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

100 100 100 100 100 100 

4.7 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 
ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 

92 93 94 95 96 98 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต       

    80   85    90    93   95 100 

5.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

100 100 100 100 100 100 

5.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

100 100 100 100 100 100 

5.1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่                
การปฏิบัติ 

100 100 100 100 100 100 

5.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ              
ขยะอย่างเป็นระบบ 

95 95 100 100 100 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567)  สพป.ชพ.1  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเป้าหมาย (ต่อ) 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 2566 2567 

6.1 ระดับความส าเร็จของการประเมินคุณภาพ          
ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

6.2 ร้อยละของสถานศึกษามีฐานข้อมูลด้านการศึกษา
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหารจัด
การศึกษา การติดตามและประเมินผล 

100 100 100 100 100 100 

6.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

80 80 85 90 95  100 

6.4 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตร     
ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับสภาพปัญหาท้องถิ่น
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน                
เป็นส าคัญ 

100 100 100 100 100 100 

6.5 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมคุณธรรม       
น าความรู้ที่น าคุณธรรมที่คัดสรร เชื่อมโยงสู่การเรียน
การสอนตามกลุ่มสาระและสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยให้
ความส าคัญแก่การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจริง 

100 100 100 100 100 100 

6.6 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษา          
ภาคบังคับ 

0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.7 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็ง 

90 95 100 100 100 100 

6.8 ร้อยละของหน่วยงาน /สถานศึกษาผ่านการ
ประเมินตามโครงการคุณธรรมและความโปร่งใส            
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

100 100 100 100 100 100 

6.9 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด 98 100 100 100 100 100 
6.10 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน
ห้องสมุด 3 ดี 

60 75 80 85 90 95 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567)  สพป.ชพ.1  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และเป้าหมาย (ต่อ)  

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ปัจจุบนั 2563 2564 2565 2566 2567 

6.11 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

80 100 100 100 100 100 

6.12 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ
ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

100 100 100 100 100 100 

6.13 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาจัดการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลหรือภาคี
เครือข่าย 

100 100 100 100 100 100 

6.14 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มี
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มข้ึน              
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

80 85 90 95 100 100 

6.15 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือการด าเนินการงานให้มีคุณภาพ 

95 100 100 100 100 100 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567)  สพป.ชพ.1  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ แนวทาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือความมัน่คง 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                            
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

      แนวทาง 
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโยบายด้านการศึกษา         

หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง                  
เป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 

2.  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  

แนวทาง 
2.1 ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ

รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอรฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                   ในการแข่งขัน 

1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัด                    
และประเมินผลที่เหมาะสม 

 แนวทาง 
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตร              

สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567)  สพป.ชพ.1  

 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 แนวทาง 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม                 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Leaning)  

เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ไขปัญหา และคิดสร้างสรรค์                 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R X 8C) โดยสนับสนุนให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย (3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้)  (A)Rithmetics 
(คิดเลขเป็น) 8C ได้แก่ Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้) และทักษะด้านความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความ

สะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education)
หลักสูตรระยะสั้น 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ                    
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทาง 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) 

3.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567)  สพป.ชพ.1  

 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education:Stem Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด
และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทยยุกต ์4.0 (Thailand 4.0)  
 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    แนวทาง 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  โดยเน้นให้มี

การวิจัยในชั้นเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

  

แนวทาง 
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยง

กับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as 
Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC)                                     
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความพึงพอใจในความมั่นคงวิชาชีพ โดยพัฒนาตามสมรรถนะ
สายงาน พัฒนาให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

1.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้ได้ตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
(CEFR : Common European Framework of Reference for Languages) 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี                              
เพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

 

2.  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 แนวทาง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทฺธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                    
ในการก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน 

2.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3 ลดภาระงาน กิจกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 แนวทาง 

1.1 ส่งเสริม สนับสนนุ ใหโ้รงเรียนจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเพ่ือเตรียมเด็กให้มีความพร้อม           
เข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยจดักิจกรรมเตรียมความพรอ้มเด็กปฐมวัย และสร้างความรว่มมือ
กับผู้ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย                  
โดยด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย
แนะแนว ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สนับสนุนทุนการศึกษา และร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการ
สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนต่อ 

1.4 ส ารวจ ติดตามเด็กตกหล่น และนักเรียนที่ออกกลางคัน เพ่ือให้เข้าเรียนจนจบการศึกษา                
ภาคบังคับ โดยสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ติดตามให้กลับเข้ามาเรียนในระบบ จัดหาทุน
สนับสนุน ติดต่อประสานใหเ้ขา้เรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.) เป็นรายกรณ ี

1.5 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทาง 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน 
เด็กพิการ อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology:DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance learning Television : DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.  จัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต 
แนวทาง 
1.1 สง่เสรมิการจดักิจกรรมสรา้งส านกึรกัษส์ิ่งแวดลอ้มในสถานศกึษาทกุระดบั 
1.2 ส่งเสริม การสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการ

เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง 

1.1 พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์กรชั้นน า  โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน  

1.2 พัฒนาระบบวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.3 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น  สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) เพ่ือการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบและรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย 

1.6 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 3 ดี  โดยการขยายเครือข่ายห้องสมุดต้นแบบ 
1.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย                  

12 ประการ  ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เชื่อมโยงสู่การเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นชาติไทย และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.8 ปรับปรุงคุณภาพระบบการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยเน้นจิตบริการ 
(Service Mind) 

1.9 พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพตามบริบท 
1.10  พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แนะน าและช่วยเหลือโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นการ                

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
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2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แนวทาง 
2.1 สร้างความเข้มแข็งให้ 3 องค์กรหลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย  คณะ

ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา  และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
สร้างแรงจูงใจใน การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น ชมรมครูปฐมวัย  
ชมรมครูภาษาไทย ชมรมครูภาษาอังกฤษ ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ฯลฯ 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2   ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 
 

 โครงการ / กิจกรรม 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
  ปี 
2567 

 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.1 ร้อยละของ
นักเรียนได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

100 100 100 100 100 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   1) กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด 
   2) กิจกรรมคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา 
   3) กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเสริมสร้างคุณธรรมและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
   4) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
   5) กิจกรรมตรวจสารเสพติดของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   6) กิจกรรมตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
   7) กิจกรรมอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   8) การตรวจติดตามและประเมินผล รายงานผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

                                                                โครงการ / กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี 
2567 

 

1. ผู้เรียนมี
คุณธรรม  
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประการ (ต่อ) 

 
 

1.2 ร้อยละของ
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
(ต่อ) 

100 100 100 100 100 3.โครงการสภานักเรียน 
   1) การฝึกอบรม ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียน 
   2) การคัดเลือกกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสภานักเรียนและเข้าร่วมประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   4) การคัดเลือกสภานักเรียนระดับประเทศ 
   5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ 
   1) ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ  
      ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
   2) คัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมบูรณาการตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก                    
     ของคนไทย 12 ประการ 
   3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ   
   1) อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ   
   2) อบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
   3) อบรมลูกเสือจราจร            
   4) อบรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย 
   5) อบรมลูกเสือ ก.ก.ต            
   6) อบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7) ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพ่ือความมัน่คง (ต่อ) 

เป้าประสงค์      ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

                                                        โครงการ / กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี 
2567 

 

1. ผู้เรียนมี
คุณธรรม  
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประการ (ต่อ) 

 
 

1.3 ร้อยละของ
สถานศึกษาน า 
“ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

100 100 100 100 100 6. โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   1) ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจพัฒนาศักยภาพโรงเรียนแกนน า 
   2) สัมมนาเครือข่ายชุมชน เพ่ือสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของศูนย์แกนน าเครือข่าย  
      โรงเรียนนักธุรกิจน้อย 
   3) พัฒนาหลักสูตรและแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนศูนย์แกนน าสู่ประเทศไทยยุกต์ 4.0   
       (Thailand 4.0) 
       3.1) พัฒนาครูด้านการปรับเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ 
             เปลี่ยนแปลงของสังคมและนโยบายของประเทศ 
       3.2) ค่ายพัฒนาศักยภาพสร้างสรรค์นักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแกนน าสามารถท างาน 
             ร่วมกับครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีแสดงศักยภาพ จ าหน่ายผลผลิตของนักเรียน/ครู และการ  
      คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ 
   5) การประชุม สรุปผลงาน เผยแพร่ผลงาน Best Practice 
7. โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน 
   1) จัดประชุมครู/บุคลากร สร้างความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy)  
   2) ประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ด้านกิจกรรม Active karmic  
   3) สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกิจกรรม Active Learning  
   4) พัฒนาผู้เรียนให้มีส่วนร่วมถอดบทเรียนความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic  
      Literacy) ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) ผู้ประกอบการ การรู้เท่าทันเศรษฐกิจ 
      ยุค Thailand 4.0 
   5) ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การเรียนรู้ทางการเงิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 
 

โครงการ / กิจกรรม 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 
2567 

 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ (ต่อ) 

 
 

1.3 ร้อยละของสถานศึกษาน า 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 

100 100 100 100 100 8. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
   1) พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียน 
   2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน 
   3) คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ 
   4) จับคู่พัฒนากับโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ 
9. โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   1) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร 
   2) จัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   3) ถอดบทเรียน  
   4)  ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
   5) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์    ตัวช้ีวัด    
  ความส าเร็จ 

                                                                โครงการ / กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี 
2567 

 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 
 
 
 
  

 
 

2.1 ร้อยละของ      
เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 

95 100 100 100 100 1. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
   1) อบรมปฏิบัติการผู้บริหาร และครูผู้สอน  
   2) จัดสรรงบประมาณจัดซื้อสื่อวิทยาศาสตร์  
   3) จัดนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับโรงเรียนหรือศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษา หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. โครงการสอนตามแนวมอนเตสซอรี (Montessori) 
   1) ดูงานโรงเรียนต้นแบบมอนเตสซอรี 
   2) จัดซื้อ/หาสื่อมอนเตสซอรี 
3. โครงการสร้างความเข้มแข็งการศึกษาระดับปฐมวัย 
   1) อบรมครูและผู้บริหาร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
   2) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกคน 
   3) ครูต้นแบบขยายผลสู่ห้องเรียนปฐมวัย 
   4) พัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง (คาราวานเด็กปฐมวัย) 
   5) นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

2.2 ร้อยละของ
สถานศึกษาปรับปรงุ
หลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับ
มาตรฐาน 

90 95 100 100 100 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการน ามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
       ศาสนา และวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติ 
   2) การวิจัยการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
       (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ไปใช้ในสถานศึกษาและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

 

 โครงการ / กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี 
2567 

 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (ต่อ) 
 
 
 
 
  

 
 

2.3 ร้อยละของ
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน
ความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ 

80 85 90 95 100 5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
   เพื่อการสื่อสาร 
   1) จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.1-3 ป.4 – 6 และ ม.1 -3  
   2) การส่งเสริมการจัดกิจกรรม English Day 
   3) จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ส าหรับการใช้ภาษาอังกฤษ 
   4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการด้านภาษาอังกฤษ  (English Open House) 
   5) การบูรณาการ การเรียนการสอนแบบ EBE ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์  
   6) จัดแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   7) นิเทศ ติดตามและขยายผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร Boot Camp  
   8) ประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ 

2.4 ร้อยละของ
สถานศึกษา                        
มีกระบวนการวัด
และประเมินผล
ด้วยวิธีการ            
ที่หลากหลาย 

90 95 100 100 100 6. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   1) จัดท าคู่มือนายทะเบียนสถานศึกษา 
   2) อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
   3) อบรมการสร้างข้อสอบที่วัดทักษะการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
   4) จัดท าคลังข้อสอบในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
   5) จัดท าคลังข้อสอบอิเลคทรอนิคส์ (Electronic) 
   6) อบรมการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (Authentic Assessment) 
   7) อบรมการสร้างเครื่องมือวัดตามตัวชี้วัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
  ปี 
2567 

 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (ต่อ) 
 
 
 

2.5 ร้อยละของ
นักเรียนแต่ละชั้น
อ่านออกเขียนได้ตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ. 
ก าหนด 

95 100 100 100 100 7. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
    1) วางทุกงาน อ่านทุกคน   
    2) ยอดนักอ่าน  
    3) ตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย  
    4) นักข่าวรุ่นเยาว์   
    5) เล่านิทาน  
    6) ห้องสมุดเคลื่อนที่  
    7) บันทึกการอ่าน 
    8) พัฒนาห้องสมุด 3 ดี  
    9) ประกวดหนังสือเล่มเล็ก  
  10) นิทรรศการแสดงผลงานการอ่าน 
  11) ตอบปัญหาในวันส าคัญ /ตอบปัญหาประจ าสัปดาห์  
  12) รักษ์ภาษาไทย 
  13) ผลิตสื่อภาษาไทย 

2.6 ร้อยละของ
นักเรียนที่อ่าน
หนังสือตามเกณฑ์ท่ี 
สพฐ. ก าหนด 

90 95 100 100 100 8.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1) กิจกรรมอ่านตามเกณฑ์ “สะสมปัญญาใช้เวลากับการอ่าน” 
      - ปฐมวัย วันละ 10 นาที   - ป. 1-3 วันละ 30 นาที 
      - ป. 4-6 วันละ 60 นาที    - ม. 1-3 วันละ 90 นาที 
   2) ห้องเรียนภาษาไทยที่บ้าน 
   3) อา่นดีมีรางวัล 
   4) มุมภาษาไทยในห้องเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

 โครงการ / กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี 
2567 

 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
  

 
 

2.7 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 
จากการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการและ
บริบทของแต่ ละ
พ้ืนที่ 

100 100 100 100 100 9.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 
   1) จัดท าแนวทางการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการคัดเลือกตัวแทนเพ่ือร่วมแข่งขัน 
       กิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ 
   2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ 
   3) พัฒนาความสามารถทางวิชาการ 
   4) แข่งขันความสามารถทางวิชาการ เพื่อเตรียมผู้ร่วมแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ 
   5) การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เส้นทางโอลิมปิค 
   6) จัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร/เงินรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดการจัดการเรียนรู้ของครู/นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ 
10.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   1) พัฒนาเทคนิคการสอนครูยุค Thailand 4.0 
   2) การผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระ 
   3) พัฒนาบุคลากรด้านการใช้เครื่องมือสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองรูปแบบแอพพลิเคชั่น  
       (Application) ส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21  
  4) พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาระดับสถานศึกษา 
  5) คัดเลือก นักเรียน ครู บุคลากร ต้นแบบด้านพัฒนาสื่อเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้ 
  6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ปี 

2563 

ปี 
2564 

ปี  
2565 

ปี  
2566 

  ปี 
2567 

 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (ต่อ) 
 

 

2.7 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  

100 100 100 100 100 11. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     1) ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาสู่สากล 
        1.1) การแข่งขัน Speech contest 
        1.2) การแข่งขัน Singing  contest  
     2) พัฒนาครูด้านจัดท าสื่อเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 
     3) พัฒนาการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประถมศึกษา 
     4) แข่งขันเวทคณิตระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     5) ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม Active Learning ของโรงเรียน 
        ที่ประสบความส าเร็จ 
     6) คัดเลือกครูผู้สร้างพลังพัฒนาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     7) นิเทศ ติดตามโรงเรียน   

2.8 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนน
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  

80 85 90 95 100 12. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
1)  พัฒนาครู โดยการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 โดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย 
2)  ค่ายวิชาการนักเรียน /ครู (ระยะสั้น) 
3)  จัดท าคลังข้อสอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  
4)  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า 

ส่       5)  ส่งเสริม  สนับสนนุโรงเรียนเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนรับการประเมิน 
             ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ     
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

                                                                        โครงการ / กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี 
2567 

 

2. ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
มีขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
  

 
 

2.9 ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการประเมิน
ระดับชาติ (NT) ระดับ  
ป.3 เพิ่มขึ้น 

80 85 90 95    100 13.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 
    1) ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
    2) ตามไปดูภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
    3) สรุปรายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

2.10 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีสอน
นักเรียนในระดับชั้น               
ม.ต้น เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติ ตาม
โครงการ PISA 

90 95 100 100  100 14. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนว PISA 
    1) ประชุมเชิงปฏิบัติการครู แนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามแนว PISA 
    2) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อใช้ผลประเมิน PISA สู่การพัฒนาศักยภาพ 
        การจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา 
    3) ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้เครื่องมือ วัด และประเมินผลตามแนว PISA 
    4) เตรียมความพร้อมรับการประเมินตามแนว PISA  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

                                     โครงการ / กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี 
2567 

 

2. ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
มีขีดความ 
สามารถใน            
การแข่งขัน 
(ต่อ) 

2.11 ระดับความสามารถ
ในด้านการใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 
สูงขึ้น (ระดับ) 

80 85 90 95   100 15. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
1) ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน (CEFR) 
2) ใช้สื่อ ICT Application Echo  English, Echo  Hybrid และอ่ืน ๆ 
3) ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษนักเรียนชั้น ม.3 ตามกรอบ CEFR 

 
      

2.12 ร้อยละของนักเรียน
ชั้น ป.1-6 ที่อ่านไม่ออก 

0.30 0.25 0.20 0.10 0.05 16.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
    1) บันทึกข้อตกลงระหว่าง สพป.กับสถานศึกษา เรื่องการอ่านการเขียนและการคิดค านวณ 
    2) พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย/คณิตศาสตร์ 
    3) พัฒนาสื่อนวัตกรรม การอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
    4) คัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา 
    5) ทดสอบและประเมินการอ่านการเขียน การคิดค านวณของนักเรียน ป.1-6 ทุกคน 
    6) ส่งเสริมการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
    7) จัดกิจกรรมตามไปดู ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
    8) สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดค านวณไม่เป็น 
    9) ประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่อง นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน 
   10) นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล รายงานผล 
   11) จัดกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ 

2.13 ร้อยละของนักเรียน 
ป.1 - 6 ที่เขียนไม่ได้ 

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 

2.14 ร้อยละของนักเรียน 
ป.1 - 6 ที่คิดค านวณ          
ไม่เป็น 

10 8 6 4    2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

 โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
  ปี 
2567 

 

3. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษามี
สมรรถนะตรง
ตาม สายงาน 
และมี
วัฒนธรรมใน
การท างานที่
มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 
 
 
 
 
 

3.1 ร้อยละของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
 
 
 
 

80 85 90 95  100 1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1) พัฒนา Core Smart Trainer  
        - ส ารวจครู ศึกษานิเทศก์ ที่เป็น Smart Trainer เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล 
   2) ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม Active Learning ของโรงเรียน 
      ที่ประสบผลส าเร็จ 
   3) คัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Learning Award) 
   4) สร้างเครือข่าย PLC ในโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึงข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
   6) พัฒนาครูในรูปแบบท่ีหลากหลาย/ยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 
      โดยระบบ TEPE Online    
   7) การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

3.2 ร้อยละของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีระบบการ
บริหารงานบุคคล              
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

100 100 100 100  100 2.โครงการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
   และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1) การจัดท าข้อมูลอัตราก าลัง (10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายน) 
   3) วิเคราะห์และก าหนดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
      ตามมาตรา 38 ค (1) (2)  
   4) การจัดท าแผนความต้องการข้าราชการครูในสถานศึกษา (ข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก) 
   5) ประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
                                            แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 -2567) สพป.ชพ.1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

 โครงการ/กิจกรรม 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
  ปี 
2567 

 

3. ครูและ
บุคลากรทาง        
การศึกษา                
มีสมรรถนะ            
ตรงตามสาย
งาน และมี
วัฒนธรรมใน
การท างานที่
มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
(ต่อ)  

3.3 ระดับความส าเร็จ
ของครู ที่เข้ารับการ
พัฒนาครูภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) 

90 92 95 97  100 3.โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Boot Camp) 
   1) ฝึกอบรมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      โดย Smart Trainer ที่ผ่านการอบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค 
   2) การวิจัย นิเทศ ประเมินผล ก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน  
      ตามแนวทาง Communicative Approach ของศูนย์อบรมครูระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
   3) คัดเลือกและยกย่องครูดีเด่น ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

3.4 ร้อยละของครูที่
สามารถจัดการเรียนรู้         
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
 
 

95 98 100 100 100 4.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (STEM Education) 
   1) ฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร STEM Education แบบเข้มครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
      เทคโนโลย ีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) ประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน  
      เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM Education) ปี 2561 ร่วมกับ 
      ศูนย์สะเต็มศึกษา ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ใน สพป.   
   4) คัดเลือกครูสะเต็มศึกษา (STEM Education) ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) การวิจัย นิเทศ ประเมินผล ก ากับติดตามการด าเนินงานการขับเคลื่อนการเรียนรู้ 
      สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

3.5 ร้อยละของครูที่ได้รับ
การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้
ได้ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

60 65 70 75  80 5. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
   1) การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับครูในโรงเรียนในรูปแบบโรงเรียนสองภาษา    
      (English Bilingual Education: EBE) 
   2) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้  
      ภายใต้ศูนย์การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ศูนย์ PEER) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

 โครงการ/กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี  
2567 

 

3. ครูและบุคลากร
ทาง การศึกษา                
มีสมรรถนะ            
ตรงตามสายงาน 
และมีวัฒนธรรมใน
การท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ (ต่อ) 

 
 
 

         3) การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาภูมิภาคและระดับชาติ  
      (Drama and Speech)    
   4) การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
   5) การแสดงผลงานทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (Open House)  
   6) ครูลงทะเบียน Online เข้ารับการพัฒนาตนเอง (TEPE Online, Echo English,  
      การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบครบวงจร) 

3.6 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา            
ที่มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

100 100 100 100 100 6. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
    และจัดการเรียนรู้ 
    1) ส ารวจโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
       เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล 
    2) ตั้งศูนย์ประสานงานเทคโนโลยี เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละศูนย์เครือข่าย 
        ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3) ฝึกอบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

3.7 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
มีความสามารถด้านวิจัยและ
มีผลงานวิจัย /การวิจัยใน
ชั้นเรียนอย่างน้อย 2 ชิ้น             
ต่อปีการศึกษา 

84 87 90 93    95 7. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้ง
องค์กร 
  1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน 
  2) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบและทีมพ่ีเลี้ยงด้านการวิจัย 
  3) ประกวดโรงเรียนที่มีผลงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เชิงประจักษ์  
  4) เข้าร่วมการน าเสนอหรือเผยแพร่งานวิจัยระดับต่างๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

 โครงการ/กิจกรรม 

ปี  
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี  
2567 

 

3. ครูและ
บุคลากรทาง 
การศึกษามี
สมรรถนะ             
ตรงตามสายงาน 
และมีวัฒนธรรม
ในการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(ต่อ) 
 

3.8 ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
 
 

100 100 100 100  100 8. โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1) คัดเลือกครูเพ่ือเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
        - ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู 
        - ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
        - ครูดีในดวงใจ 
        - ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
        - บุคลากรและลูกจ้างดีเด่นของ สพฐ. 
        - OBEC Awards 
     2) น าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้ได้รับรางวัล   
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                                               แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567) สพป.ชพ.1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

 โครงการ/กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2565 

   ปี 
2567 

 

4.ประชากรกลุ่มวัย
เรี ยน ได้ รั บ โอกาส
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

 
 

4.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย 
(3 - 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่ม
อายุ 3 - 5 ปี เพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 100 1. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
1) ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  
2) จัดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนให้ชัดเจน 
3) ส ามะโน /พัฒนาระบบข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 
4) จัดท าแผนการรับนักเรียนรายปี และ 3 ปีล่วงหน้า 
5) ร่วมมือกับ กศน. ในการรับเด็กเข้าเรียนการศึกษานอกระบบ 
6) ก ากับการรับนักเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
7) สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เช่น ทุนการศึกษา อาหาร

กลางวัน ฯลฯ 
8) สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ ครอบครัว  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
9) ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินกิจกรรม “เปิดรั้วการรับนักเรียน” 

 

4.2 ประชากรอายุ  6 - 11 ปี 
ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา
ทุกคน 

100 100 100 100 100 

4.3 ประชากรอายุ 12 - 14 
ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่าทุกคน 
 
 

100 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

 โครงการ/กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี  
2567 

 

4.ประชากรกลุ่มวัยเรียน
ได้ รับ โอกาสการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
(ต่อ) 

 
 

4.4 ร้อยละของผู้เรียนพิการ
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ            
หรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม 

100 100 100 100 100 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการทางการศึกษา 
    1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านการคัดกรอง 
    2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการทางการศึกษา 
    3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กพิการ 
    4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

4.5 ร้อยละของสถานศึกษา
ทีม่ีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และมีคุณภาพ 
 
 
 

100 100 100 100 100 3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านระบบสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายของสถานศึกษา 
    2) พัฒนาเทคโนโลยีการประชุมทางไกลเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
    3) ติดตามตรวจสอบการใช้งาน การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตของ สพป.และสถานศึกษา 
    4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้เครื่องมือสร้างสื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21   
   5) พัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในยุคไทยแลนด์ 4.0   

4.6 ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับไดร้ับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปี 

100 100 100 100 100 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1) ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
    2) ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

                                              แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2567) สพป.ชพ.1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

 โครงการ/กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

4. ประชากรกลุ่มวัย
เรี ย น ได้ รั บ โอ ก า ส
การศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม (ต่อ) 

 
 

4.7 ร้อยละของนักเรียนที่
จบการศึกษาภาคบังคับ
ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

93 94 95 96 100 5. โครงการเด็กไทยได้เรียนต่อ 
1) แนะแนว ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เรียนต่อ 
2) สนับสนุนทุนการศึกษา   
3) สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการในการหารายได้

ระหว่างเรียน 
4) สร้างความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา/โรงเรียนเอกชนในการเรียนต่อสาย

อาชีพ 
 6. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา 

    1)  สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
    2)  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะการ
ท างานส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ/รายวิชา เพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

  
โครงการ / กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี  
2567 

 

5. ผู้เรียน ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
ความตระหนัก 
จิตส านึก และ
รับผิดชอบต่อ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5.1 ร้อยละของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความตระหนัก
ในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต 

      

95 100 100 100 100 1. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1) อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
       และสิ่งแวดล้อม 
    2) ให้ความรู้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3) จัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4) ปกป้อง ฟื้นฟู พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    6) พัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อม 
2. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                      
    อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
    1) สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เข้าเป็นสมาชิกโครงการ 
    2) สนับสนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมตามองค์ประกอบของโครงการ 
    3) เพิ่มศักยภาพโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดการ 
        อนุรักษ์สภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 
 

5.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

95 100 100 100 100 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

                                                         โครงการ / กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

   ปี 
2567 

 

5. ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความ
ตระหนัก จิตส านึก 
และรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

5.1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่
ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 

95 100 100 100 100 3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาที่มีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
    1) การสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม 
    3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเกษตรแบบประณีตและเกษตรกรรม
ธรรมชาติ  
    4) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 

5.1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติตามกรอบ
สถานศึกษาพอเพียง 

95 100 100 100 100 4. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ตามกรอบสถานศึกษาพอเพียง 
    1) ประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
    2) ประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบ 
    3) การส่งเสริมสถานศึกษาต้นแบบพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
    4) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
การบริหารจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ 

95 100 100 100 100 5. โครงการสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   1) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ  
ตามหลักการของ Zero Waste  การจดัการขยะเชื่อมโยงหลักคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมด้านปัญญา ด้านวินัย ด้านจัดการขยะสู่ชุมชน 
   2) น าเสนอ Best practice โรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือน าแนวทางขยายผลสู่การ
ปฏิบัติแก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ 
   3) คัดเลือกมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 
 โครงการ/กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี  
2565 

ปี  
2566 

  ปี 
2567 

 

6. ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ  
มีระบบบริหำร
จัดกำรได้
มำตรฐำนและ            
มีควำมเข้มแข็ง   

 

6.1 ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรประเมินคุณภำพ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

ดีมำก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 1. โครงการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้มแข็ง 
1) สร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกร 
2) น ำมำตรฐำนและตัวบ่งชี้มำด ำเนินกำร 
3) ศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำน              

ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
4) ประเมินผล ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง พัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 

6.2 ร้อยละของ
สถำนศึกษำมีฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรศึกษำเพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผน 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

90 95 100 100 100 2. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
1) วิเครำะห์ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และจัดท ำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ                        

ให้ครอบคลุมภำรกิจ 
2) จัดท ำสำรสนเทศตำมตัวชี้วัด/ค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร/กลยุทธ์ ของ สพป./

มำตรฐำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
3) ให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรวำงแผนพัฒนำฯ 

6.3 ร้อยละของ
สถำนศึกษำท่ีมีคุณภำพ
ได้มำตรฐำนตำมระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 

80 85 90 95  100 3 .โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1) สื่อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจ และเตรียมควำมพร้อมแก่สถำนศึกษำเพ่ือพร้อมรับกำร

ประเมินภำยนอก 
2) เพ่ิมศักยภำพผู้บริหำรด้ำนกำรประเมินคุณภำพและกำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน 
3) ศึกษำวิจัยและพัฒนำผลกำรประเมินภำยในของสถำนศึกษำ 
4) ตรวจสอบ ติดตำมคุณภำพภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5) สรุปผลและรำยงำนผลต่อสำธำรณะ 

- วิเครำะห์ผลกำรประเมินโดยใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ 
-  กำรจัดท ำสื่อ เพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี 
2567 

 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ   มีระบบ
บริหำรจัดกำรได้
มำตรฐำนและมีควำม
เข้มแข็ง (ต่อ)   
 

6.4 ร้อยละของหน่วยงำน/
สถำนศึกษำท่ีมีหลักสูตรได้
มำตรฐำน สอดคล้องกับสภำพ
ปัญหำท้องถิ่นเหมำะสมใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

85 90 95 100 100 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและหลักสูตรท้องถิ่น 
1) จัดท ำหลักสูตรท้องถิ่นตำมมำตรฐำนของชั้นเรียน 
2) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active leaning)   
3) นิเทศ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

 
 

6.5 ร้อยละของถำนศึกษำ ที่
จัดกิจกรรมคุณธรรม                 
น ำควำมรู้ น ำคุณธรรม             
ที่คัดสรร เชื่อมโยงสู่กำรเรียน
กำรสอนตำมกลุ่มสำระ และ
วัฒนธรรมองค์กร โดยให้
ควำมส ำคัญ แก่กำรน้อมน ำ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่กำรปฏิบัติจริง 

90 95 100 100 100 5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
1) ส่งเสริมให้โรงเรียนด ำเนินกำรตำมแนวทำงโรงเรียนวิถีพุทธ 
2) ส่งเสริมให้โรงเรียนน ำคุณธรรมพ้ืนฐำน  8 ประกำร ค่ำนิยม 12 ประกำร                   

ไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
3) จัดค่ำยคุณธรรมนักเรียน 
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
5) ค้นหำโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

  

โครงการ/กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ   
มีระบบบริหำรจัดกำรได้
มำตรฐำนและมีควำม
เข้มแข็ง (ต่อ)   
 

6.6 อัตรำออกกลำงคัน
ของผู้เรียนระดับกำรศึกษำ
ภำคบังคับ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6. โครงการเด็กไทยต้องได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 
1) สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้ปกครอง 
2) ส ำรวจและติดตำมเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคันให้มำเข้ำเรียน 
3) จัดหำทุนสนับสนุนให้เด็กยำกจน 
4) ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 
5) MOU กับ กศน./อปท./ชุมชน/กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคง

มนุษย์/หน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำเด็กกลับเข้ำมำเรียน 
6.7 ร้อยละของ
สถำนศึกษำท่ีมีระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็ง 

85 90 950 100 100 7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
1)  จัดท ำคู่มือกำรจัดตั้งศูนย์ในระดับโรงเรียน 
2)  พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
3)  ประเมินโรงเรียนตำมมำตรฐำนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  4) ประสำนและบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
  5)  ติดตำมและประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

  

โครงการ/กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

  ปี 
2567 

 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำมีระบบ
บริหำรจัดกำรได้
มำตรฐำนและมีควำม
เข้มแข็ง (ต่อ)   
 

6.8 ร้อยละของหน่วยงำน 
สถำนศึกษำผ่ำนกำร
ประเมินตำมโครงกำร
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำร ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
 
 
 

90 95 100 100 100 8. โครงการอบรมตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  

1)  อบรมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่พัสดุและกำรเงินของโรงเรียน 
2)  ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต  
1) ขยำยเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตในสังกัด 
2) ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ                         ระดับสถำนศึกษำ 
3) จัดอบรมครูและนักเรียนตำมแนวทำงของโครงกำรโรงเรียนสุจริต   
4)  ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

10. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
1) บริษัทสร้ำงกำรดี   
2) สร้ำงเครือข่ำย ปปช.น้อย   
3) ค่ำยเยำวชนคนดีของแผ่นดิน  
4) โรงเรียนใสสะอำดปรำศจำกคอรัปชั่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  
 
 

โครงการ/กิจกรรม ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ    
มีระบบบริหำรจัดกำรได้
มำตรฐำนและมีควำมเข้มแข็ง 
(ต่อ)   
 

6.9 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปลอด            
ยำเสพติด 

90 95 95 100 100 11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
      1) ประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง   
      2) เยี่ยมบ้ำนนักเรียน  
      3) รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 
      4) กีฬำสีภำยใน   
      5) โฮมรูม  
      6) ครูที่ปรึกษำ  
      7) กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดจำกหน่วยงำนภำยนอก 
      8)  กำรตรวจสอบและกำรจัดพื้นที่จุดอับในบริเวณโรงเรียน 

6.10 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำน
กำรประเมินห้องสมุด 3 ดี 

80 90 100 100 100 12. โครงการปลูกจิตส านึกรักการอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดี 
      1) พัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้ได้ตำมเกณฑ์ สพฐ.  
      2) ส่งเสริมรักกำรอ่ำน ตำมเกณฑ์ สพฐ.   
      3) ประเมินโรงเรียนห้องสมุด 3 ดี ตำมเกณฑ์ สพฐ. ก ำหนด 
      4) นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนห้องสมุด 3 ดี 

 5) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรอ่ำนและกำรพัฒนำห้องสมุด 
      6)  ติดตำม ประเมินผลและน ำข้อมูลมำใช้เพ่ือปรับปรุงพัฒนำ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 
 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ปี  
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

6. ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ    
และสถำนศึกษำ    
มีระบบบริหำร
จัดกำรได้มำตรฐำน
และมีควำม
เข้มแข็ง (ต่อ)   
 

6.11 ร้อยละของสถำนศึกษำมี
ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือกำรศึกษำที่ทันสมัย 
สนองตอบควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

85 90 95 100 100 13. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
1) ปรับปรุงระบบ Internet ให้มีควำมเร็วสูงขึ้น   
2) น ำระบบ AMSS++ มำใช้ในกำรบริหำร 
3)   พัฒนำ ปรับปรุงระบบข้อมูลสำรเทศให้สำมำรถใช้ร่วมกันได้  

      4)   พัฒนำทีมงำนผู้ดูแลระบบ Server  
      5)   จัดกำรศึกษำโดยใช้ DLTV , DLIT     

6.12 ร้อยละของสถำนศึกษำ
และหน่วยงำนทุกระดับร่วมกัน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

    90 95 100 100 100 14. โครงการโรงเรียนประชารัฐ  
1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ/ควำมร่วมมือ 
2) ระดมทรัพยำกร เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
3) พัฒนำภูมิทัศน์ เพ่ือเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
4) สร้ำงเครือข่ำยภำยใน 

15. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการบริหารการศึกษา 
1) ประชุมคณะท ำงำน/กรรมกำร ตำมบทบำทหน้ำที่ 
2) ประชุม สัมมนำรวม 3 องค์กรหลัก 
3) ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4)  สนับสนุนงบประมำณเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เครือข่ำยพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ 
5)  ติดตำม ประเมินผลกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 

6.13 ร้อยละของหน่วยงำน/
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำโดย
กำรมีส่วนร่วมขององค์คณะ
บุคคลหรือภำคีเครือข่ำย 

95 100 100 100 100 
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                                                    แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2567) สพป.ชพ.1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 
 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

ความส าเร็จ 

 

โครงการ/กิจกรรม 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

 

6. ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ    
และสถำนศึกษำมี
ระบบบริหำรจัดกำร
ได้มำตรฐำนและมี
ควำมเข้มแข็ง (ต่อ)   
 

6.14 ร้อยละของนักเรียนใน
โรงเรียนขนำดเล็กมีคะแนน
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน                 
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 
มำกกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 

85 90 95 100  100 16. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
      1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกัน กำรน ำนักเรียนมำเรียนรวมที่โรงเรียนที่มี
ควำมพร้อม       
      2) จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLTV และ ICT 
      3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
      4) Public School (กำรจัดกำรศึกษำโดยให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำบริหำรจัดกำร  
         แต่รัฐยังเป็นเจ้ำของ  มีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโรงเรียน) 
      5) ระดมควำมร่วมมือ สร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก 

6.15 ร้อยละของสถำนศึกษำ
ที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมช่วย 
เหลือกำรด ำเนินกำรงำนให้มี
คุณภำพ 

90 95 100 100 100 17. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
      1) พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรนิเทศฯ (ศึกษำนิเทศก์ ครูผู้ท ำหน้ำที่นิ เทศของ
โรงเรียนหัวหน้ำกลุ่มสำระ) 

2) สร้ำงเครื่องมือนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ให้ครอบคลุม และสอดคล้อง 
กับนโยบำย จุดเน้น 
     3) ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล เน้นกำรน ำงำนวิจัย นวัตกรรม 
เทคนิคกำรสอน องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ และด ำเนินกำรนิเทศ ช่วยเหลือสู่กำรปฏิบัติจริง        
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2567) สพป.ชพ. 1  

 

ส่วนที่ 3 
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ  

 

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2567 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทาง 
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จ และกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดย

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์               
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

3. บริหารจัดการโดยความร่วมมือของ 3 องค์กรหลักของเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย           
คณะผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา และประธานเครือข่ายสถานศึกษา  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับโรงเรียน และการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน  
 
กระบวนการน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 
1. น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเป็นกรอบทิศทาง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา และ

เป็นเครื่องมือในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน
และโรงเรียนในสังกัด  

2. สื่อสารทิศทางของหน่วยงาน ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด
ความส าเร็จและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 

3. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

4. ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบทิศทาง แนวทางที่ก าหนดไว้และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน ในระยะครึ่งแผน และเมื่อสิ้นสุดแผนการด าเนินงาน เพ่ือน าเสนอต่อสาธารณชน 
และเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไข 

5. ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นประจ าทุกปี  ให้สอดคล้องกับนโยบาย                   
ด้านการศึกษาในปัจจุบันและสภาพบริบทที่เปลี่ยนไป 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก 



 

 

 
 

                                      
                                    ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
              ที่    131 / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567)  
และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563   ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                        
                                                                 ชุมพร เขต 1 

                …………………………………………………   

 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ ขั้น พ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี   (พ.ศ. 2563 – 2567)  และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563    เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ  ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ   ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2560 – 2564  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.  
2560 – 2579  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
นโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  สภำพปัจจุบัน  ปัญหำควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด  เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทำง แนวทำงพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด  ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ที่ก ำหนดไว้และมี
ประสิทธิภำพ 

            เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 5  ปี  (พ.ศ. 2563 – 2567)   เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  จึง
เห็นสมควรแต่งตั้งคณะท ำงำนร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) และ
แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรจั ดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2563 – 2567)  และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563    ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ประกอบด้วย
บุคคลต่อไปนี้ 

     1.1  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1                   
     1.2  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
     1.3  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
     1.4  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
     1.5  ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ ทุกเครือข่ำย 
 
 
 
                                                                                          /2. คณะท ำงำน... 
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  2. คณะท างานก าหนดนโยบาย มีหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำย/โครงกำร/กิจกรรม  ในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) และร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1  ให้เกิดกำร
เสริมสร้ำงพลังและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
     2.1 นำยมนูญ  จันทร์สุข        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             ประธำนคณะท ำงำน  
                                          ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
     2.2 นำยวิมำน  ดีทองหลำง     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                  คณะท ำงำน 
                                           ประถมศึกษำชุมพร เขต 1    
     2.3. นำยบุญเสริม  อบอุ่น       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                 คณะท ำงำน 
                                           ประถมศึกษำชุมพร เขต 1      
     2.4  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ทุกกลุ่ม                                                                        คณะท ำงำน 
     2.5  ประธำนเครือข่ำยสถำนศึกษำ  ทุกเครือข่ำย                                                   คณะท ำงำน 
     2.6  นำยธเนศร์  ชำญเชำว์           ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                             คณะท ำงำน 
     2.7  นำงสำวหฤทัย  วรรทมำตย์     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                             คณะท ำงำน 
     2.8  นำยธีวรำ  มำกสำขำ            ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                              คณะท ำงำน 
     2.9  นำงสำวสมจิตร  ไทยนุกูล      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                       คณะท ำงำน 
     2.10  นำงวลัยรัตน์  ขวัญพุฒ       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                     คณะท ำงำน 
     2.11  นำงสำวอภิตำ  เกียงสุภำ     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                     คณะท ำงำน 
     2.12  นำงจินดำ   เกษแก้ว          นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                        คณะท ำงำน 
     2.13  นำงกำญจนำ  พัดพำ          นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                                คณะท ำงำน 
     2.14  นำงนิตำ   คุณวุฒิ              นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                               คณะท ำงำน 
     2.15  นำงจงจิตร  ประทุมชัย        นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร                   คณะท ำงำน 
     2.16  นำงวัลลำ   ชุมมำก            นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                              คณะท ำงำน 
     2.17  นำงสำวสมศรี  เทพประชำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  คณะท ำงำน/เลขำนุกำร 
                                                 ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
     2.18  นำงประดับ   ฤทธิไกร         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร            
     2.19 นำงอำรี   ชลชลำ         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3. คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1   มีหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนเอกสำรข้อมูลรำยละเอียด  กิจกรรม/งำน/โครงกำร  
และจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1                    
ให้แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
  3.1 นำงสำวสมศรี  เทพประชำ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         ประธำนคณะท ำงำน 
                                          ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  3.2 นำงประดับ  ฤทธิไกร          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                รองประธำนคณะท ำงำน 
  3.3 นำงสำวภัคนันทน์  ชุ่มชื่น     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                     คณะท ำงำน                                                           
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  3.4 นำงสำวฒำลิสำ  ศรีนฤพัฒน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                   คณะท ำงำน 
  3.5 นำยเมษำ  ขันทะเสน           พนักงำนธุรกำร 4                                               คณะท ำงำน 
  3.6 นำงอำรี   ชลชลำ               นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           คณะท ำงำน/
เลขำนุกำร 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง  ณ  วันที่   5   มิถุนำยน  พ.ศ.  2562 
 
 
 
                                                            (นำยมนูญ  จันทร์สุข) 
                                       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

สรุปผลการศึกษาสถานภาพองค์กร แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2567 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร  
1.  ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior :  C) 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
1. ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษา             

จึงส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น 
2. ชุมชนให้การสนับสนุนและส่งเสริมการ               

จัดการศึกษาส่งผลให้การพัฒนาการจัด
การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 

3. ชุมชน ผู้ปกครองเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี                 
ที่ทันสมัย ส่งผลให้การสนับสนุนการ                
จัดการศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 

4. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งผลให้บุตรหลานได้รับการเรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญ
และสนับสนุนการจัดการศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ           
มากขึ้น  

6. มีการประเมินคุณภาพภายนอก ส่งผลให้
สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้ชัดเจน 
มากขึ้น  

7. มีสถานประกอบการส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือในการฝึกทักษะ อาชีพและ
ประสบการณ์ของนักเรียนและมีรายได้
ระหว่างเรียน 

1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีการย้าย
ถิ่นฐานไปประกอบอาชีพต่างถิ่นท าให้เด็ก
ขาดการดูแล และเอาใจใส่เท่าที่ควร 

2. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทในการจัด
จัดการศึกษาท าให้การสนับสนุนการศึกษา 
ไม่เต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตบริการจึงส่ง
บุตรหลานไปเรียนโรงเรียนอ่ืน ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราก าลังและ
งบประมาณไม่เพียงพอ 

4. ผู้ประกอบการ ร้านค้าบางส่วนไม่ปฏิบัติ          
ตามระเบียบ กฎหมาย ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal: P) 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
1. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาส่งผลให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาเป็นรูปธรรม 

2. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
ส่งผลให้ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาของบุตรหลาน 

3. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้ทุกคน
มีโอกาสและเสมอภาคทางด้านการศึกษา 
ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

4. การประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลให้
โรงเรียนได้ตระหนักและมีความพร้อม              
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. นโยบายการกระจายอ านาจท าให้โรงเรียน
มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 

1. นโยบายการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน
ภาครัฐและเกณฑ์การก าหนดอัตราก าลัง 
ของ ก.ค.ศ. ส่งผลให้โรงเรียนมีบุคลากร          
ไม่เพียงพอ/ครูไม่ครบชั้นเรียน 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพ              
สมศ. (รอบสาม) ไม่สอดคล้องกับบริบท 
ของโรงเรียน  
- ส่งผลให้โรงเรียนไม่ได้รับความยุติธรรมใน
การประเมินอย่างเท่าเทียมกัน   
 - ส่งผลให้โรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมไม่
สามารถพัฒนาได้ตามเกณฑ์ 
 - ส่งผลให้ผลการประเมินของโรงเรียน
บางส่วนไม่ได้มาตรฐาน ท าให้สังคมเข้าใจว่า
โรงเรียนไม่มีคุณภาพ 

3. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัด
การศึกษาบ่อยท าให้การพัฒนาการศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง 

    
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
1. ชุมชนมีการส่งเสริม การน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต         
จึงเป็นแบบอย่างทีดีให้กับนักเรียน 

2. มีโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 
ในพ้ืนที ่ มีการจ้างงาน ท าให้ครอบครัว              
มีเศรษฐกิจดีขึ้น ส่งผลให้สนับสนุนการจัด
การศึกษามากข้ึน 

3. ชุมชนเสียสละแรงงานและทรัพยากรให้กับ
โรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีงบประมาณใน
การบริหารจัดการได้มากข้ึน 

1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติท าให้เกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการสนับสนุนด้าน
การจัดการศึกษาลดลง 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนท าให้               
ไม่สามารถส่งเสริมการศึกษาบุตรหลาน             
ได้ดีเท่าที่ควร 

๓.  ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมในการบริโภค 
วัตถุนิยมมากขึ้นและขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านการเงินเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับบุตร
หลานส่งผลให้มีพฤติกรรมใช้จ่ายอย่าง
ฟุ่มเฟือย และขาดวินัยทางการเงิน 

 
 

 

 



 

 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural : S) 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
1. วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน มีวัฒนธรรม ประเพณี 

ที่คล้ายคลึงกัน ท าให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
2. ชุมชนมีการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี 

ความเชื่อ ค่านิยมที่ดีงาม ส่งผลให้เป็น
แบบอย่างที่ดกีับนักเรียน 

3. ชุมชนมีค่านิยมที่ดีในการส่งบุตรหลาน                
ให้ได้รับการศึกษาจึงให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษามากข้ึน 

 

1. การขาดความอบอุ่นในครอบครัว ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของนักเรียน ก่อให้เกิดปัญหา
ทางสังคม 

2. ผู้ปกครองบางส่วนมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับ
อบายมุขและสิ่งเสพติด ท าให้เป็นแบบอย่าง
ที่ไม่ดีต่อนักเรียน 

3. ผู้ปกครองบางส่วนมีพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บุตรหลานไม่ถูกต้อง ส่งผลให้นักเรียน                
มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

4. พฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคท่ีไม่ถูก
สุขอนามัยของผู้ปกครอง ส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคของนักเรียน และสุขภาพ               
ในระยะยาว 

5. การแสดงออก ต่อวัฒนธรรม ประเพณี             
ที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม
เอาอย่าง 

 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T ) 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
1. รัฐบาลก าหนดนโยบายให้มีการใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาท าให้นักเรียน
มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่าง
มีคุณภาพ และเท่าเทียมกัน 

2. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีความกระตือรือร้นสามารถ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง 

3. กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
เป็นกรอบในการควบคุม ก ากับดูแลการใช้ 
สื่อ ท าให้นักเรียนใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มีคุณภาพ 
 

1. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้การเข้าถึง
สื่อที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายเกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบที่ไม่ดี 

2. การก ากับ ดูแล เผยแพร่ สื่อเทคโนโลยีที่          
ไม่เหมาะสม จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบที่ไม่ดีและบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม 

3. การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความ            
เร็วสูง ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัด
การศึกษาได้ไม่เต็มศักยภาพ 
 

 
 
 



 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
1. ด้านนักเรียน (Student) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. นักเรียนได้รับด้านโอกาสทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง เท่าเทียมกัน เนื่องจากสถานศึกษาได้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545 และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน               
ที่เข้มแขง็ 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

3. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์ทีก่รมอนามัยก าหนด เนื่องจากมี
โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

1. นักเรียนชั้น ป.6  และ ม.3 มีผลสัมฤทธิ์จากการ
ทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียน
การสอนไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด 

2. นักเรียนส่วนหนึ่งทีม่ีผลการประเมินการอ่าน การ
เขียน และคิดค านวณ  อยู่ในระดับปรับปรุง 
เนื่องจากขาดการน าข้อมูลผลการประเมินนักเรียน
รายบุคคลมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย   

3. นักเรียนส่วนหนึ่งออกกลางคันเนื่องจาก 
- การบังคับใช้ พ.รบ.การศึกษาภาคบังคับไม่ได้ผล  
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่เข็มแข็ง 
- นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาตรงตามความสนใจ  
ต้องการ และความถนัด  ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ 

    - การจัดการเรียนการสอนขาด  
     ประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจให้นักเรียน 
4. นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

และการเรียนรู้ได้น้อย เนื่องจาก  
-โรงเรียนไมจ่ัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
-โรงเรียนขาดการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

5.  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่ได้รับ 
     การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เนื่องจาก โรงเรียน 
      ไมเ่ห็นความส าคัญของนักเรียนที่มีความ 
      บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา (Teacher) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาบริหารจัดการ

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ได้รับการส่งเสริมให้ มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ภาวะผู้น าความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ 

2. ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาน านโยบายของ 
สพฐ./ สพป. สู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการก าหนด
แผนพัฒนาการศึกษา แผนงาน โครงการได้
ครอบคลุมนโยบายและการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เนื่องจาก มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะตามสายงาน 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน           
ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่            
ตรงต่อเวลา อุทิศตนและเสียสละในการท างาน 
เนื่องจาก หน่วยงานและโรงเรียนมีรูปแบบการ
บริหารงานของโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงานมี
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทีมงาน             
อย่างต่อเนื่อง 
 

1.  การพัฒนาครูและบุคลากรไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ที่หน่วยงานก าหนด เนื่องจาก 
หน่วยงาน ไม่น าผลการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนา 
ไม่ต่อเนื่อง 

2.  ครูและบุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานไม่เต็มตาม
ศักยภาพ เนื่องจากหน่วยงานขาดการนิเทศ ก ากับ
ติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ครูและบุคลากรบางส่วนในโรงเรียนไม่สามารถ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ เนื่องจากผู้บริหารขาด
ภาวะผู้น าทางวิชาการ โรงเรียนขาดแคลนครู ใน
สาระวิชาหลักและมีครูไม่ครบชั้น 

4.  ครูและบุคลากรในโรงเรียนบางส่วนไม่สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้เต็มเวลา เนื่องจากหน่วยงานมีการ         
อบรมบ่อย ท างานธุรการ และงานอ่ืนที่
นอกเหนือจากการสอน 

5.  ครูและบคุลากรทางการศึกษาบางส่วนไม่มีการ
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา  
เนื่องจากหน่วยงานขาดมาตรการ ส่งเสริม 
สนับสนุน การใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนไม่เพียงพอและต่อเนื่อง และครูไม่ให้
ความส าคัญในการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน 

6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนไม่ได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เนื่องจากครูและ
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความ
ตระหนักในการใช้  ICT ในการพัฒนางาน 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. การบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. โครงสร้างการบริหารงานของ สพป.ชพ.1              

เป็นระบบสามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
เนื่องจากการแบ่งโครงสร้างเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตฯ พ.ศ. 2553 และ
ด าเนินงานตามระเบียบกฎหมายก าหนด 

2. สพป.ชพ.1 ก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ 
มอบหมายงานบุคคลากรทุกระดับได้ชัดเจน 
เนื่องจากมีการจัดบุคลากร ให้ปฏิบัติงานได้ตาม
ความรู้ ความสามารถ โดยมอบหมายงาน            
ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การมอบหมายตามโครงสร้าง
การบริหารงานในหน้าที่ ตามพ้ืนที่ (Area base)  
และการมอบหมายงานตามกลยุทธ์ 

3. สพป.ชพ. 1 มีการติดต่อประสานงานกับ
สถานศึกษาในสังกัดหลากหลายช่องทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็นศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษากระจายครอบคลุม            
ทุกพ้ืนที่ และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4. สพป.ชพ.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และ
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก/
ภายในของหน่วยงาน 

5. สพป.ชพ.1 ได้น าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ไปปฏิบัติได้
ครอบคลุมและครบทุกโครงการ เนื่องจากได้มี
การก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

6. สพป.ชพ.1  ด าเนินการก ากับ ติดตาม นิเทศและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก  มีระบบ
การก ากับ ติดตามประเมินผลที่สอดคล้องกับ
ภารกิจตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

1. การติดต่อประสานงานระหว่าง สพป.กับ
สถานศึกษาในสังกัดโดยใช้ระบบ ICT ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจ ากัดใน
ด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ 
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในบางพื้นที่ 

2. การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ                 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจากไม่มี
กฎหมายรองรับที่ชัดเจน  และขาดการสนับสนุน
ด้านงบประมาณโดยตรง  

3. การบริหารงานธุรการของโรงเรียน ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากโรงเรียนมี
เจ้าหน้าที่ธุรการไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
หนึ่งคนท าหน้าที่หลายโรงเรียน 

4. ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
บางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงเรียน
ไม่น าระบบประกันคุณภาพภายใน ไปใช้ในการ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5. โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่ง ยังไม่ได้รับการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน เนื่องจาก
ขาดแคลนบุคลากร และงบประมาณไม่เพียงพอ 

 



 

 

4. ด้านบริหารงานทั่วไป/งบประมาณ /วัสดุ อุปกรณ์ (General / Financial / Material) 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. สพป.ชพ.1  มีระบบงานบริหารงานด้าน

งบประมาณท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า 
เนื่องจากมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

2. สพป.ชพ. 1 มีระบบการบริหารงานบุคคลอย่าง
มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เนื่องจากปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ชว่ยเหลือ สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและเหน็ความส าคัญของ
การศึกษา  

1. อาคารสถานที่ของโรงเรียนบางแห่งช ารุดทรุดโทรม  
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา เนื่องจาก
มีอายุการใช้งานมานาน ไม่ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ใช้การได้ 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




