วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1.1
1. ร้อยละ100ของสถานศึกษาทีน่ ำหลัก 100 100 100 100 สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
น้อมนำแนวพระราชดำริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา จำนวน 131 แห่ง
สืบสานพระราชปณิธานและ
ในสถานศึกษา*
(ไม่รวมโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จำนวน 22 โรงเรียน)
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 100
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ 2.จำนวนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบผ่าน 10 20 30 40 สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปี 2561 ผ่านการประเมิน
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
การประเมินตามเกณฑ์ของ
ตามเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
อย่างยั่งยืน
กระทรวงศึกษาธิการ
รร.บ้านห้วยสนามทราย รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล
รร.บ้านหินโง่น และ รร.บ้านดงทิพย์
3.จำนวนศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
2
4
6
8 ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตาม
ด้านการศึกษา ปี 2561 พร้อมขอรับการประเมินตาม
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
รร.บ้านห้วยสนามทราย รร.หน้าศูนย์เครื่องมือกล รร.
บ้านหลักด่าน และ รร.บ้านเข็กน้อย

บรรลุ

✓

✓

✓

(อยู่ระหว่างดำเนินการรอรับการประเมิน)

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูร
ณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน***

100 100 100 100 สถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างยั่งยืน จำนวน
131 แห่ง (ไม่รวมที่ไม่นักเรียน) คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่บรรลุ

✓

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จดั
กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข*
6.ร้อยละ100 ของสถานศึกษาทีจ่ ัด
กิจกรรมต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข***
8.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจทีถ่ ูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง***

1.3 เสริมสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน ศาสนา
พระมหากษัตริยผ์ ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และความเป็น
พลเมือง
2.1 ส่งเสริมสนับสนุน การจัด
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

บรรลุ

100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข คิดเป็นร้อยละ
100
100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น คิดเป็นร้อยละ 100
100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คิด
เป็นร้อยละ 100

✓

100 100 100 100 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
คิดเป็นร้อยละ 100

✓

1. ร้อยละ100ของผูเ้ รียนที่มีคุณธรรม
100 100 100 100 ผู้เรียนทุกคนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12
ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย คิดเป็นร้อยละ 100
ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย***
2. ร้อยละ100ระดับความสำเร็จของ
100 100 100 100 - สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมลูกเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินงานภายใต้
คิดเป็นร้อยละ 100
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและ
- โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ ประจำปี 2561
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม
คือ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
ลูกเสือ*

✓
✓

✓

✓

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
3 ร้อยละ 100 ระดับความสำเร็จของ
สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาผ่าน
กิจกรรมสภานักเรียน*
4. ร้อยละ 100 ระดับความสำเร็จของ
สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินงานภายใต้
โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่าน
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน*

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

100 100 100 100 - สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ผ่านกิจกรรม
สภานักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
- โรงเรียนบ้านท่าโก ชนะเลิศการประกวดสภานักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
100 100 100 100 - สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ระดับศูนย์ฯ ระดับเขตพืน้ ที่ฯ ระดับ
ภาคเหนือ และระดับชาติ) คิดเป็นร้อยละ 100
- การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
สายประถมศึกษา
เหรียญทอง จำนวน 2 รายการ ได้แก่
- โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า รายการแข่งขัน
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1 – ป.3
- โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน รายการแข่งขัน
ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1 – ม.3
เหรียญเงิน จำนวน 2 รายการ ได้แก่
- โรงเรียนบ้านบุ่ง รายการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
- โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า รายการแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
สายมัธยมศึกษา
เหรียญทอง จำนวน 1 รายการ คือ
- โรงเรียนบ้านห้วยลาด รายการแข่งขันการเล่า
นิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.3

บรรลุ
✓

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.2 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ เช่น
อาชญากรรม และ
ความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพ
ติด ภัยพิบตั ิจากธรรมชาติ ภัย
จากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทีม่ ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่***

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

100 100 100 100 - ผู้เรียนในสังกัดทัง้ หมด จำนวน 19,947 คน
- เด็กและเยาวชนได้รับการสร้างภูมคิ ุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารูปแบบ
ต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดให้ทั้งหมด จำนวน 19,947
คน คิดเป็นร้อยละ 100
(ผ่านกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน /ค่ายเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ป้องกันยาเสพติดนักเรียน /ประชุม
ขับเคลื่อนการดำเนินงานยาเสพติด สารเสพติด /
สถานศึกษาสีขาว)

บรรลุ
✓

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยการปรับ
หลักสูตร การวัด และ
ประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใน
ระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานและนำหลักสูตรไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
และการจัด การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
ความจำเป็นและความ
ต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำ
หลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

100 100 100 100 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน
125 แห่ง จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 จำนวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร 100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งจัดหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
สถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้อง
กับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 100
3.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการ
100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
เรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
หลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของ
จำเป็นและความต้องการของผู้เรียน
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม คิดเป็นร้อยละ 100
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
100 100 100 100 - โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (นำร่อง) จำนวน 14 โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายดำเนิน การตามแนวทาง
+ โรงเรียนที่มีความสนใจ จำนวน 2 โรงเรียน
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่ม เวลารู้
- โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดทำเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชีว้ ัด และสามารถ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามแนวทาง
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน 16
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุ

✓

✓
✓

✓

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1.2ส่งเสริมการเรียน ให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษภาษา
ประเทศคู่คา้ และภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกใน 100 100 100 100 ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 100
สิ่งแวดล้อม
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ 100 100 100 100 ผู้เรียนมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด
ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและ
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 100
ในการใช้เทคโนโลยี
2.ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
80 80 80 80 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทั้งหมด
ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จำนวน 15,863 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน
10,576 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67

บรรลุ

ไม่บรรลุ

✓
✓

✓

(ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)

1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับให้มี
คุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ

3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการ
80 80 80 80 - ไม่มโี รงเรียนใดเปิดสอนภาษาอาเซียน
เรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย
- มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน จำนวน 1 แห่ง คือ
1 ภาษา
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
4.ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 100 100 100 100 สถานศึกษามีการประเมินผลในชัน้ เรียนของผู้เรียน
มีการประเมินผลในชั้นเรียนของผู้เรียน
ด้วยเครื่องมือที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
ด้วย เครื่องมือที่มีคณ
ุ ภาพและได้
(ข้อสอบมาตรฐานกลาง ข้อสอบประเมินการอ่าน)
มาตรฐาน (ข้อสอบมาตรฐานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อสอบประเมินการอ่าน)
5.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ 100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการวัดและประเมินผลทีม่ ี
การวัดและประเมินผลที่มคี ุณภาพและ
คุณภาพและมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100
มาตรฐาน

✓
✓

✓

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาให้มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ให้มีความพร้อมเข้าสู่การ
เรียนในระดับที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

1. ร้อยละ100 ของเด็กปฐมวัยมีความ
100 100 100 100 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รบั การเตรียมความพร้อม
พร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมีพัฒนาการ
มีพัฒนาการตามช่วงวัย
ตามช่วงวัย คิดเป็นร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อน
เด็กปฐมวัยที่มผี ลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา ตามมาตรฐาน
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์รายด้านในระดับดีขึ้นไป
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ 31 มีนาคม 61)
- ผู้เรียนระดับปฐมวัยทั้งหมด จำนวน 4,194 คน
- พัฒนาการด้านร่างกาย จำนวน 3,960 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.42
- พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ จำนวน 3,923 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.54
- พัฒนาการด้านสังคม จำนวน 3,977 คน
คิดเป็นร้อยละ 94.83
- พัฒนาการด้านสติปัญญา จำนวน 3,675 คน
คิดเป็นร้อยละ 87.63
3. ร้อยละ100ของสถานศึกษาสังกัด
100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพ
สพฐ.มีระบบ การประกันคุณภาพภายใน
ภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก คิด
ที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก
เป็นร้อยละ 100
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีทักษะการ 100 100 100 100 ข้อมูล ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียน อ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย***
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2,061
ได้ตามช่วงวัย
คน (ไม่รวมบกพร่อง) ประเมินระดับพอใช้ขึ้นไป
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้
- การอ่านออกเสียง จำนวน 1,944 คน คิดเป็นร้อยละ 94.32
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่องเขียน
- การอ่านรู้เรื่อง จำนวน 2,011 คน คิดเป็นร้อยละ 97.53
คล่อง
- การเขียนคำ จำนวน 1,877 คน คิดเป็นร้อยละ 91.07
- การเขียนเรื่อง จำนวน 1,926 คน คิดเป็นร้อยละ 93.45

บรรลุ

ไม่บรรลุ

✓

✓

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน***

100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ.
คิดเป็นร้อยละ 100

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบตั ิจริง
(Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา
และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน

1. คะแนนเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียน ป.3 .
ในการทดสอบความสามารถพื้นบนของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา

3
3
3
3
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา ด้านภาษา
ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล
2559
46.23
35.22
47.88
2560
47.67
36.78
42.08
สูง(+)/ต่ำ(-)
1.44
1.56
-5.88
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษากับประเทศ
ปีการศึกษา ด้านภาษา
ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล
ประเทศ
52.67
37.75
45.31
เขตพื้นที่
47.67
36.78
42.08
สูง(+)/ต่ำ(-)
-5.00
-0.97
-3.23

บรรลุ

ไม่บรรลุ

✓

✓

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
2. จำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้น ป.6 ชัน้ ม.3
และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา***

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

50

50

50

บรรลุ

ผลการดำเนินงาน

✓

50

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2560
นักเรียนที่
เข้าสอบ
1,912
1,912
1,911
1,912

นักเรียนที่มผี ลการ
ทดสอบมากกว่า
ร้อยละ 50

จำนวน ร้อยละ
495
167
118
92

25.89
8.73
6.17
4.81

ปีการศึกษา 2559
นักเรียนที่มผี ลการ
จำนวน
ทดสอบมากกว่า
นักเรียน
ร้อยละ 50
ที่เข้าสอบ จำนวน ร้อยละ
1,874
1,874
1,873
1,874

863
227
229
33

ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น/ลดลง
จากปี กศ.
2559

46.05
12.11
1.23
1.76

-20.16
-3.38
-6.06
+3.05

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50

ปีการศึกษา 2560
นักเรียนที่มผี ลการทดสอบ
มากกว่าร้อยละ 50

นักเรียนที่
เข้าสอบ จำนวน ร้อยละ
743
744
743
744

182
7
9
0

ไม่บรรลุ

24.50
0.94
1.21
0

ร้อยละที่
ปีการศึกษา 2559
นักเรียนที่มผี ลการทดสอบ เพิ่มขึ้น/ลดลง
จำนวน
มากกว่าร้อยละ 50
จากปี กศ.2559
นักเรียน
ที่เข้าสอบ จำนวน ร้อยละ
824
157
19.05
+ 5.45
823
8
0.97
- .03
824
14
1.70
- 0.49
824
1
0.12
- 0.12

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

บรรลุ

ผลการดำเนินงาน

2561 2562 2563 2564

ไม่บรรลุ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50

ปีการศึกษา 2560
นักเรียนที่
เข้าสอบ จำนวน ร้อยละ

ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคม

3. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ ร้อยละ 3**

3

3

ปีการศึกษา 2559

นักเรียนที่มผี ลการทดสอบ
มากกว่า ร้อยละ 50

195
195
195
195
195

3

36
0
0
0
0

18.46
0
0
0
0

ร้อยละที่

นักเรียนที่มผี ลการทดสอบ
จำนวน
เพิ่มขึ้น/ลดลง
มากกว่า ร้อยละ 50
นักเรียน
จากปี กศ.2559
ที่เข้าสอบ จำนวน ร้อยละ
169
48
28.40
-9.94
169
0
0
0
169
0
0
0
169
0
0
0
169
0
0
0

✓

3

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยรวม

เฉลี่ย สพฐ
45.29
32.73
35.55
38.13
37.93

เฉลี่ย สพท.
42.00
29.53
32.15
36.37
35.01

สูงกว่า/เท่ากับ/
ต่ำกว่า

-3.29
-3.20
-3.40
-1.76
-2.92

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

2561 2562 2563 2564

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระวิชา

สูงกว่า/เท่ากับ/
ต่ำกว่า
ภาษาไทย
48.77
42.47
-6.30
ภาษาอังกฤษ
30.14
26.86
-3.28
คณิตศาสตร์
26.55
21.17
-5.38
วิทยาศาสตร์
32.47
29.23
-3.24
เฉลี่ยรวม
34.48
29.93
-4.55
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
เฉลี่ยรวม

‘‘

เฉลี่ย สพฐ

เฉลี่ย สพฐ
49.25
28.31
24.53
29.37
34.70
33.23

4. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
70 70 70 70
วิเคราะห์ คิดแก้ปญ
ั หา และคิดสร้างสรรค์
ผ่านการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)***
100 100 100 100
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
1. ร้อยละ100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
21
ขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21***

เฉลี่ย สพท.

เฉลี่ย สพท.
38.38
20.68
16.29
24.46
29.96
25.95

สูงกว่า/เท่ากับ/ต่ำกว่า
-10.87
-7.63
-8.24
-4.91
-4.74
-7.28

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.6 ปลูกฝักทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝัก
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์กับนักเรียน***

2.7 สนับสนุนการผลิตจัดหาและ
ใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
นวัตกรรมและสิง่ อำนวยความ
สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการ
พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผลิต
จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้***

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตร 14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชา หลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1
สามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual หลักสูตร*

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

บรรลุ

2561 2562 2563 2564
100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาสร้างความเข้าใจ

การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตาม
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสยั รักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ.
คิดเป็นร้อยละ 100

✓

100 100 100 100

Education) หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนที่มคี วามต้องการจำเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ที่มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตาม
ศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

100 100 100 100 สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความ
15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มคี วาม
ต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ต้องการพิเศษเรียนรวม จำนวน 110 โรงเรียน ได้
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถ
ดำเนินการคัดกรองและวางแผนการจัดการศึกษา
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่
เฉพาะบุคคล (IEP) ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการ
เหมาะสม*
พิเศษ รวมถึง ผลิตสื่อ นวัตกรรม แบบฝึกเพื่อใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 100

✓

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์
3. สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน

บรรลุ

2561 2562 2563 2564
1. คะแนนผลการประเมินระดับนานาชาติ 50 50 50 50 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ไม่โดนสุ่มทดสอบ PISA

3.1 ยกระดับผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ ตามโครงการ PISA (Programme for
PISA(Programme for
International Student Assessment)
International Student
สูงขึ้น***
Assessment)
2.ระดับความสำเร็จของโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับการประเมินผล
นักเรียนระดับนานาชาติ(PISA) **
3.2 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
บูรณาการแบบสหวิทยาการ
เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering
and Mathematics
Education : STEM
Education )

เป้าหมาย

100 100 100 100 สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

✓

ขึ้นไป จำนวน 52 แห่ง และดำเนินการเตรียมความ
พร้อม ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ
PISA จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริม 100 100 100 100
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ในด้านต่างๆ*
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการ 100 100 100 100 - โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา ปี 2559 จำนวน 10 โรงเรียน และ
เรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา
ต้นกล้าสะเต็ม จำนวน 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
(Science Technology Engineering
20 โรงเรียน
and Mathematics Education : STEM
- โรงเรียนบ้านเข็กน้อย เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้
Education ) มีนวัตกรรมเพื่อสร้าง
คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา
มูลค่าเพิม่ สอดคล้องกับประเทศไทย
- อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
4.0***
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล
แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100

✓

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

4. ส่งเสริม
4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการทำ
พัฒนาการบริหารจัด
วิจัยและนำผลการ การศึกษา
ทำวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน้นให้มีการ
วิจัยในชั้นเรียน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ80 ของหน่วยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา***

2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิจัยในชั้นเรียนและนำ
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและระเมิน
ผล***

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

2561 2562 2563 2564
80 80 80 80 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีผลงานวิจัย เรื่อง

“รูปแบบการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2”
100 100 100 100

บรรลุ

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์
คำรับรอง
องค์ประกอบที่ 1
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจหลักพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาครู
(PLC)

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
75

80

85

90

ผลการดำเนินงาน

บรรลุ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินการพัฒนาครู (PLC)
ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100

✓

1. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับ 100 100 100 100 ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ คิด
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
เป็นร้อยละ 100
100 100 100 100 - โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 153 โรง มีครูเข้า
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ
ร่วมโครงการพัฒนาครูรปู แบบครบวงจร จำนวน 113
TEPE Online
โรง คิดเป็นร้อยละ 78.86
- ครูในสังกัดทั้งหมด จำนวน 1,290 คน ได้เข้ารับการ
พัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จำนวน
781 คน คิดเป็นร้อยละ 60.54
100 100 100 100 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนสถานศึกษาที่
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ขาด
แคลนครูมีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ขาดแคลนครู จำนวน 34 แห่ง
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการจัดสรรอัตราครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 18 อัตรา และ
ดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้
จำนวน 18 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 52.94

ไม่บรรลุ

✓
✓

✓

ยุทธศาสตร์

EB8 หน่วยงานของ
ท่านมีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนการ
ปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่างไร

กลยุทธ์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
2561 2562 2563 2564
4. ร้อยละ 90 ของครูที่ได้รับการพัฒนา
90 93 96 100 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ ตามสรรถนะของ
วิชาชีพ ตามสรรถนะของสายงาน
สายงาน คิดเป็นร้อยละ 100
5. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 90 93 96 100 บุคลากรทางการศึกษา 30ค(2) ทุกคนได้รับการ
30ค(2)ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ
พัฒนาตามสมรรถนะตามสายงาน คิดเป็นร้อยละ
ตามสายงาน
100

บรรลุ
✓
✓

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมี
แผนอัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล
7. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย
8. ร้อยละ 100 ของ สพป.มีระบบการ
ประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
9. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน

100 100 100 100 หน่วยงานในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ทุกแห่ง มี

✓

แผนอัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล คิด
เป็นร้อยละ 100
100 100 100 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการ
พัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 100

✓

100 100 100 100 สพป. มีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย

✓

1) ร้อยละ 100 เขตพื้นที่มีช่องทางการ
ให้บริการเรื่องร้องเรียน และขั้นตอน /
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
( อย่างน้อย 4 ช่องทาง )

15

100 100 100 100

10

5

0

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีช่องทางการให้บริการเรื่อง
ร้องเรียน และขั้นตอน / กระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
2. ร้องเรียนผ่านเว็ปไซต์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 056-704808 ต่อ
23
4. ร้องเรียนกล่องรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

✓

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์

ตัวบงชี้ที่ 3 การ
บริหารงานด้าน
บริหารงานบุคคล

กลยุทธ์

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
2561 2562 2563 2564
2) ร้อยละ 100 เขตพื้นที่มีการรายงาน 100 100 100 100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีการรายงานผลการ
ผลการดำเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนให้
ดำเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
ผู้ร้องเรียนทราบ
ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100
3) ร้อยละ 100 เขตพื้นที่มีการรายงาน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีการรายงานสรุปผลการ
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (
ดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารได้รับทราบ
ระบุปัญหา / แนวทางแก้ไข และเผยแพร่
(ยังไม่มีการสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ให้สาธารณะชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์
เผยแพร่ให้สาธารณะชน เว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ได้รับ
หรือสื่ออื่น )
ทราบ)
1. มีแผนการบริหารอัตรากำลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

100 100 100 100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีแผนการบริหารอัตรากำลัง

2. มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งครูอย่าง
ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรม

100 100 100 100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

100 100 100 100

4. การส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ วิชาชีพ

100 100 100 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รบั การ

5. การส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

บรรลุ
✓
✓

✓

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
✓

ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตรงกับปัญหาและทันต่อความต้องการ
โดยมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้

ส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
คิดเป็นร้อยละ 100
100 100 100 100 ครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกคนได้รบั ขวัญและ
กำลังใจในการดำเนินงาน เช่น การมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ฯลฯ

✓
✓

ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
การสร้างโอกาสความ การศึกษาที่มีคุณภาพ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมทาง
การศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
2561 2562 2563 2564
1.ร้อยละ 100 ผู้เรียนระดับปฐมวัย (3- 100 100 100 100 ผู้เรียนระดับปฐมวัย (3-5)ปี ได้รบั โอกาสใน
5)ปี ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
การศึกษาอย่างทั่วถึง
คิดเป็นร้อยละ 85.17
2.ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียน
100 100 100 100 ประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสใน
ภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับ
การเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมี
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
คุณภาพและเสมอภาค คิดเป็นร้อยละ 96.38
และเสมอภาค
3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่สูง 100 100 100 100 โรงเรียนพื้นสูงและถิ่นทุรกันดาร ทั้งสิ้น 10
และถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสสู่คณ
ุ ภาพ
โรงเรียน และผู้เรียนได้รับโอกาสสูค่ ุณภาพ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำนวน 10 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
4.สัดส่วนจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสต่อ 100 100 100 100
จำนวนนักเรียนทั้งหมด ลดลงร้อยละ 5
ต่อปี
5. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาใน 100 100 100 100
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาต่อ
ตามความถนัดและความสนใจ
6.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
100 100 100 100
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
7.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
100 100 100 100
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริม
ความพฤตินักเรียน

บรรลุ ไม่บรรลุ
✓
✓

✓

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพในระบบคุม้ ครอง
นักเรียน
9.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
10.ร้อยละ 80 ของเด็กพิการได้รบั การ
ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100
100

100

100

100

85

90

95

100

11.อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ
0.2

100

100

100

100

12.เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพมีความหลากหลายและสามารถ
ให้บริการได้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
2 แห่งต่อปี
13.ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ที่เอื้อ
ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
14.จำนวนผู้เรียนเข้าถึงหลักสูตรสื่อแหล่ง
เรียนรู้ที่จดั การศึกษาในรูปแบบ Life long
learning
15.ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างโอกาสทางการศึกษา

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
พิการเต็มตามศักยภาพ จำนวน 110 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
ปึการศึกษา 2560 มีนักเรียนต้นปี จำนวน
15,891 คน ออกกลางคัน จำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.062

บรรลุ ไม่บรรลุ

✓

✓

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
2.ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100

1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
2.ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสมี
100
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้ใช้
100
เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
4.ร้อยละ ของสถานศึกษาที่ได้รับบริการ 100
อินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้
อุปกรณ์ DLTV,DLIT,ETV ได้ตามบริบท
ของสถานศึกษาได้เหมาะสม

100

100

100

100

6.เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง

100

100

100

100

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 153 โรง
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาครบทุกโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 153 โรง ได้รับ
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
ไม่ต่ำกว่า 30 Mbps จำนวน 134
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.58
2. โรงเรียนที่ใช้สญ
ั ญาณโทรศัพท์มือถือ
จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.19
3. โรงเรียนที่ใช้สญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ตฟรี
จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.58
4. โรงเรียนทีไ่ ม่มสี ัญญาณอินเทอร์เน็ต
เนื่องจากไม่มีครูและนักเรียน จำนวน 1
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.65
- โรงเรียนในสังกัดที่ใช้อุปกรณ์ DLTV จำนวน
100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
- โรงเรียนในสังกัดที่ใช้อุปกรณ์ DLIT จำนวน
52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

บรรลุ ไม่บรรลุ

✓

✓

-

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

3.ระบบข้อมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการ
ศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
2561 2562 2563 2564
100 100 100 100 ผู้เรียนทุกคนได้รับการอุดหนุนและการ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100

7.ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเหมาะสม
1. ร้อยละ 100 จำนวนระบบฐานข้อมูล 100
ประชากรวัยเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทันสมัย/เป็นปัจจุบัน
2.ร้อยละ 100 ระบบจัดเก็บข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศ ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน
3.มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตาม
บทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ
4.จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผูเ้ รียนอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึงและเหมาะสมกับการ
แสวงหาความรูด้ ้านตนเองอย่างต่อเนื่อง

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความทันสมัย/
เป็นปัจจุบัน เช่นระบบ DMC ระบบ SET
คิดเป็นร้อยละ 100
สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 153 โรง มีระบบ
จัดเก็บข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน ครบ 153 โรง คิดเป็นร้อยละ 100
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีการแสดงข้อมูลการ
ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบัน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออื่นๆ

บรรลุ ไม่บรรลุ
✓

✓

✓
✓

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ
ผลการดำเนิ
น
งาน
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
1. พัฒนาระบบการวางแผน 1. ร้อยละของสถานศึกษาปฏิบัติงานและ 100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่ง ปฏิบัติงานและใช้จ่าย
✓
งบประมาณเพื่อการบริหาร ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดย มีประสิทธิภาพ มีการกำกับติดตาม
มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล คิด
ยึดหลักธรรมภิบาล
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรร
เป็นร้อยละ 100 (ผลจากการรายงานผลผ่านระบบ
มาภิบาล
บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน “NEA” )
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับจัดทำ 100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำแผนการใช้จ่าย
✓
แผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนว
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการดำเนินโครงการ
ทางการดำเนินโครงการสนับสนุน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
คิดเป็นร้อยละ 100 (ผลจากการรายงานผลผ่าน
ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน “NEA” )
2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อ
1. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับได้รับ 100 100 100 100 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 153 โรง ได้รับการ
✓
การจัดการศึกษาที่มี
การพัฒนาระบบ ICT เพื่อการจัด
พัฒนาระบบ ICT เพื่อการจัดการศึกษาครบทุก
มาตรฐาน
การศึกษา
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

กลยุทธ์

3. สร้างความเข้มแข็งและ 1. ร้อยละของสถานศึกษา มีการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
สถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่และยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาและบุคลากรที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์

100 100 100 100
ข้อมูลพื้นฐาน แสดงจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวม อยู่ระหว่างขออนุมัติ
ประกาศเลิก ประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว และเอกเทศ
จำนวน
นักเรียน

จำนวนโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ปีการศึกษา
2560

0-40
41-60
61-80
81-120
รวม

46
12
18
22
98

จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการ
เรียนรวม
ทั้งหมดแต่ไม่ขอ
อนุมัติเลิก

อยู่ระ หว่าง
ขออนุมัติ
ประกาศเลิก

ประกาศเลิก
สถานศึกษา
แล้ว

เอก
เทศ

28
1
4
3
36

6
6

2
2

10
11
14
19
54

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

บรรลุ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ โรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม 36 แห่ง จำแนกเป็น โรงเรียนหลัก 10 แห่ง
และโรงเรียนเครือข่าย 26 แห่ง
ผลการดำเนินงาน

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 98 แห่ง มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบท โดยกำหนดเป็น 2 รูปแบบ คือ
1.1 รูปแบบรวมโรงเรียน 36 แห่ง ทำให้มีครูเพียงพอ และมีจำนวน
นักเรียนต่อห้องเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2 รูปแบบเอกเทศ 54 แห่ง เป็นโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้ โดยมี
ลักษณะดังนี้
1) โรงเรียนคุณภาพ
2) โรงเรียนที่ชุมชนเข้มแข็ง
3) โรงเรียนพื้นที่สูง
4) การเดินทางยากลำบาก
5) โรงเรียนที่มีระยะทางห่างเกิน 6 กม.
การดำเนินงานตามรูปแบบที่ 1.1 และ 1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มี
การสนับสนุนส่งเสริม ดังนี้
1) ใช้สื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
2) สื่อ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพฯ
3) การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น
ฯลฯ
2. การสนับสนุนงบประมาณ
2.1 สนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
2.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา 68 แห่ง
2.3 สนับสนุนสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ 93 แห่ง
(อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบให้กับโรงเรียน)

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564

ผลการดำเนินงาน

บรรลุ ไม่บรรลุ

สถานศึกษาจำนวน153 แห่ง ได้รับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
- พัฒนาโรงเรียนแกนนำระดับศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน13ศูนย์ละๆ 1
โรงเรียน (ผอ. ครู นักเรียน)
- ศูนย์เครือข่ายฯดำเนินการพัฒนานักเรียน จำนวน ศูนย์ฯ ละ 100 คน ครู
โรงเรียน 1 คน เข้ารับการพัฒนา (ผอ.ครู ร.ร.แกนนำเป็นวิทยากรในการ
พัฒนา)
- ผู้บริหารโรงเรียนแกนนำ 13 แห่ง ทำนวัตกรรมด้านการบริหาร
- ครูโรงเรียนแกนนำ 13 แห่ง ทำนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
- นักเรียนทำโครงงานคุณธรรม (มอบโล่ และเกียรติบัตร)
1.สรุปผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สพป.เพชรบูรณ์เขต 2 มีโรงเรียนแกนนำ ด้านคุณธรรม จำนวน 13 โรงเรียน
โรงเรียนแกนนำขยายผลสู่โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพั ฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวน 13 โรงเรียน มีวิธีการ หรือแนวทางใน
การพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เช่น แนวทางการบริหารโรงเรีย น
คุณธรรม ครูมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรมโดยใช้
โครงงานในการขับเคลื่อน และนักเรียนมีโครงงานคุณธรรม

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

4. ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาให้
เข้มแข็ง

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ
ผลการดำเนินงาน
2561 2562 2563 2564
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการยกย่อง
100 100 100 100 1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ระดับประเทศ
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน
ปี 2561 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลักด่าน และ
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
2. รางวัลสถานศึกษาที่มผี ลต่อการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ
1) โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ ระดับทอง
2) โรงเรียนบ้านส้มเลา ระดับทองแดง
3. รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
ระดับประเทศของ สพฐ.ประจำปี 2561ได้แก่
โรงเรียนบ้านหลักด่าน และโรงเรียนบ้านกลาง
4. รางวัลโรงเรียนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แบบบูรณาการ คือ โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์
1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกัน 85 90 95 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ ✓
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
มีประสิทธิผล คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย (ปีการศึกษา 2560)
- จำนวน 143 โรงเรียน

ตัวชี้วัด

- (ดีเยี่ยม) จำนวน 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 54.55
- ( ดีมาก ) จำนวน 40 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.97
- ( ดี ) จำนวน 25 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 17.48

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2560)
- จำนวน 153 โรงเรียน
- ( ดีเยี่ยม ) จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.72
( ดี )
จำนวน 106 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.28

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

2. สร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วน
ร่วม

1. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโรงเรียนในเขตพื้นที่
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดย
ประสานงานจัดทำแผน
บูรณาการร่วมกับ
ศึกษาธิการจังหวัด
2. สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ด้วยพลังประชารัฐอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วน 1. ส่งเสริม สนับสนุน
ร่วมพัฒนาคุณภาพ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ให้
ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจสร้าง
ความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานการ
กำกับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ประสานสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
2561 2562 2563 2564
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหาร 100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีการบริหารจัดการแบบมีส่วน
จัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
ร่วมอย่างเข้มแข็ง คิดเป็นร้อยละ 100

ตัวชี้วัด

2. เขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัด มี
มี
มี
มี เขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
การศึกษาร่วมกับ ศธจ. และ ศธภ.
ร่วมกับ ศธจ. และ ศธภ.
3. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับมี
100 100 100 100 สถานศึกษาทุกแห่งมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งใน
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการ
การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ศูนย์เครือข่าย
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1
พัฒนาคุณภาพการศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 100
เครือข่ายขึ้นไป
4. ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง
100 100 100 100
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมด้านพลังประชารัฐ
1. ร้อยละ ของสถานศึกษาทุกระดับ
100 100 100 100 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วน
ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครองชุมชน สังคม
ร่วมจากผู้ปกครอง ชุมชน สังคม มีส่วนรวมในการ
ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 ด้าน
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จำนวน 131 แห่ง (ไม่รวม รร.ทีไ่ ม่มี นร. 22 แห่ง)
การกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
คิดเป็นร้อยละ 100 และครบทัง้ 4 ด้าน (ด้าน
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป) จำนวน 68 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 51.90
2. ร้อยละ ของสถานศึกษาทุกระดับมีการ 100 100 100 100
ประสานข้อมูลกับหน่วยงานทางการศึกษา

บรรลุ ไม่บรรลุ
✓

✓
✓

✓

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิต

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ
มาตรการ/โครงการกิจกรรม
2561 2562 2563 2564
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับจัด
100 100 100 100 - สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ✓
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
พอเพียง
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 100
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โรงเรียนบ้านหลักด่าน ได้รับรางวัล Best Practice
การบริหารจัดการขยะ โรงเรียนปลอดขยะ
(OBEC ZERO WASTE SCHOOL) ด้านการนำขยะ
ไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน
- โรงเรียนบ้านหลักด่าน และโรงเรียนบ้านช้างตะลูด
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO
WASTE SCHOOL) ผ่านการประเมินระดับ ดี
2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับมี
100 100 100 100 -สถานศึกษามีหลักสูตรเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้
✓
หลักสูตรการงาน การเรียนรู้การสร้างเสริม
ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาสอดคล้องกับสภาพ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริบทของชุมชน การจัดการขยะพลังงาน และ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
-มีการจัดการเรียนรูต้ ามหน่วยและแผนการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษ
ทางอากาศ และพลังงาน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับมี
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

100 100 100 100 -สถานศึกษามีเครือข่ายและชมรมสภานักเรียน
ดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา
-กิจกรรม/โครงการสิ่งแวดล้อมด้านสุขอนามัย
(สาธารณสุขอำเภอ)
-กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ขยะ (อบต.ในเขตบริการ –บ้าน วัด โรงเรียน )

✓

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. จัดการศึกษาเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ร้อยละของสถานศึกษามีการดำเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุน และจุดเน้นลงสู่การปฏิบัติโดย ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.
นโยบายและจุดเน้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของ สพฐ.

เป้าหมาย
2561 2562 2563 2564
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-

-

-

มาตรการ/โครงการกิจกรรม
-กิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
(สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์)
-สถานศึกษามี อบต.ในเขตพื้นที่ให้การสนับสนุนใน
การให้ความรู้ และร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะในสถานศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายและจุดเน้น ลงสู่การ
ปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- โครงการการพัฒนาครูแนวใหม่ครบวงจร
- โครงการการยกระดับภาษาอังกฤษ
- โครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม
- โครงการ SETM Education
- โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- โครงการการพัฒนาโรงเรียน ICU
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

- โครงการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
- การป้องกันและการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

- โครงการห้องเรียนอาชีพ
- โครงการห้องเรียนดนตรี

บรรลุ ไม่บรรลุ

✓

2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
จุดแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง (4 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ (เฉพาะ 13 เขตชายแดนภาคใต้)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการ เด็กและเยาวชนได้รับการสร้างภูมคิ ุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหา
สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ยาเสพติดในสถานศึกษารูปแบบต่างๆที่สถานศึกษาจัดให้ทั้งหมด จำนวน
สถานศึกษา
19,947 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียน มีคุณธรรม
1. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ระดับ ดีขึ้นไป (ตั้งแต่
✓
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร ร้อยละ 90 ขึ้นไป)จำแนกดังนี้
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1.ระดับชั้น ป.6 = 95.29
2.ระดับชั้น ม.3 = 92.19
3.ระดับชั้น ม.6 = 96.45
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษา นำ “ศาสตร์
1.สถานศึกษานำ ศาสตร์พระราชา มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวน
✓
พระราชา”
131 แห่ง (ไม่มีนักเรียน 22 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.สถานศึกษาที่จดั กระบวนการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอุปนิสัย “อยู่อย่าง
พอเพียง” จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อย 100
3.มีสถานศึกษาผ่านการประเมินและประกาศ เป็นสถานศึกษาพอเพียงทั้งหมด
จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
4.มีสถานศึกษาผ่านการประเมินและประกาศ เป็นสถานศึกษาพอเพียง ครบทุก
แห่งคิดเป็นร้อยละ 100
5.มีสถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า

จุดทีค่ วรพัฒนา

ติดตามแต่ไม่ประเมิน
-ควรกำกับ ติดตามด้วยระบบ School
Note ให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง
ควรขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่
โรงเรียนทีเ่ ป็นสถานศึกษาพอเพียง ตั้งแต่ปี
2552 -2559 อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้
ผู้เรียนได้มีการลงมือปฏิบตั ิจริงและมีทักษะ
การคิดจากการเรียนรูด้ ้วยการบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชา และเพื่อสร้างความพร้อม
ความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการเสนอ
ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ปี 2562

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
จุดแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (9 ตัวชี้วัด)
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
1. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 125 แห่ง
✓
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สมวัย (ติดตามและประเมินผลเฉพาะสำนักงานเขต
พุทธศักราช 2560 จำนวน 125 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
2. มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์รายด้าน ในระดับ ดี ร้อยละ 87.63
3. ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ช่วยเหลือโรงเรียน ในการจัดทำและการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุง
1. สถานศึกษาในสังกัดการมีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มสาระ
✓
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุม่ สาระ
หลักสูตรถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษา และการ
ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษา
บริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
และการบริหารจัดการหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561
2. ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ...100...
3. โรงเรียนสามารถปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการ
วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย

- ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทั้งหมด จำนวน...15,863....คน
ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 66.67
1.สถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย จำนวน 131
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2.นักเรียนทุกคน ชั้น ป.2 ,4,5 และ ม.1,2 ได้รับการประเมินด้วยข้อสอบที่ได้
มาตรฐานจากส่วนกลาง

จุดทีค่ วรพัฒนา

คณะนิเทศทุก Area-based จะต้องนิเทศ
ติดตาม และกำกับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การช่วยกระตุ้นส่งเสริมการดำเนินงาน
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ให้
เข้มแข็ง และการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ของครู ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดอย่างแท้จริง

- จัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนทุก
โรงเรียน
- จัดกลุ่มในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
-ปรับปรุงระบบการประมวลผลโดยให้
โรงเรียนกรอกผลทางออนไลน์ โดยตรง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่าน
ออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด (ติดตาม
และประเมินผล
เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
ระดับคุณภาพ (ระดับ 2)
-จำนวนผู้เรียนชั้น ป.1 – ป.6 แต่ละระดับชั้น มีผล
การประเมิน
การอ่านการเขียน ผ่านเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ตั้งแต่
ระดับพอใช้ขึ้นไปแต่ละด้าน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน
ระดับ
ชัน้

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

จำนวนผู้เรียนปกติที่เข้ารับการ
ประเมินจำแนกแต่ละด้าน (คน)
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
การเขียนคำ
การเขียนเรื่อง
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
การเขียนคำ
การเขียนเรื่อง
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
การเขียนคำ
การเขียนเรื่อง
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
การเขียนคำ
การเขียนเรื่อง
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
การเขียนคำ
การเขียนเรื่อง
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
การเขียนคำ
การเขียนเรื่อง

1,791
1,791
1,791
1,791
1,784
1,784
1,784
1,784
1,844
1,844
1,844
1,844
1,895
1,895
1,895
1,888
1,888
1,888
1,972
1,972
1,972

จุดแข็ง
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน
ตั้งแต่ระดับพอใช้ขึ้นไป
จำนวน(คน)
ร้อยละ
1,699
94.86
1,734
96.82
1,595
89.06
1,733
96.76
1,745
97.81
1,759
98.60
1,579
98.52
1,729
96.92
1,808
98.05
1,813
98.32
1,669
90.51
1,806
97.94
1,883
99.37
1,842
97.20
1,880
99.21
1,880
99.58
1,823
96.56
-1,872
99.15
1,961
99.44
1,913
97.01
1,958
99.29

จุดทีค่ วรพัฒนา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตาม
เกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด

ผลการดำเนินงาน
จุดแข็ง
1. สถานศึกษาในสังกัดทีม่ ีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวทางการ
✓
ดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ.
จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานศึกษาในสังกัดที่มีการพัฒนาห้องสมุดตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ. จำนวน 131 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผู้เรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 20,097 คน ผู้เรียนที่อ่านหนังสือ
(ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด จำนวน 16,160คน
คิดเป็นร้อยละ 80.41

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่ง
-โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
ศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ ในการปฏิบัติจริง
จำนวน 52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่
ผ่านมา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 12.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (ติดตามและประเมินผลเฉพาะระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 12.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 -จำนวนร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้น จำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05)

จุดทีค่ วรพัฒนา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 12.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -จำนวนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.45
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียน สถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป จำนวน 52 แห่ง
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม
ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA
ความพร้อมในการประเมินระดับชาติตามโครงการ จำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
PISA
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 2 ตัวชี้วัด )
ตัวชี้วัดที่ 14 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ร้อยละของครู ที่
1. โรงเรียนที่มีครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
จำนวน 113 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.86
วงจร
2. ครูในสังกัดทั้งหมด จำนวน 1,290 คน เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จำนวน 781 คน คิดเป็นร้อยละ 60.54
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับความสำเร็จของ 1. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทั้งหมด จำนวน...164..คน
ครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ
2. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
ภูมิภาค ( Boot Camp)
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2560 จำนวน....18.....คน
3. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค
(Boot Camp) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.44
4. ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค
(Boot Camp) ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จำนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 22.23
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

จุดแข็ง

จุดทีค่ วรพัฒนา

✓

-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการครูเข้า
ร่วมโครงการ
1.จัดให้มีการนิเทศอย่างเข้ม
2. เพิ่มทีมนิเทศให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.1 ระดับความสำเร็จ - ยังไม่ได้ดำเนินการในปี 2561 แต่จะเริ่มดำเนินการในปี 2562
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2 ร้อยละของ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู จำนวน 34
สถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู (ครูผู้
แห่ง
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการจัดสรรอัตรา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน จำนวน 18 อัตรา
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้
จำนวน 18 อัตรา
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนสถานศึกษาที่ขาดแคลน
ครูได้รับการจัดสรรครู ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 18 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 52.9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ( 2 ตัวชี้วัด )
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับ
โอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16..1 ระดับประถมศึกษา ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการของ
(ติดตามและประเมินผลเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่
สถานศึกษาได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 98.72
การศึกษาประถมศึกษา)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 16.2 ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 จากสถานศึกษาในสังกัด สพป. ปีการศึกษา 2560
ตอนต้น(ติดตามและประเมินผลเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่
จำนวน 2,104 คน มีอัตรา การเข้าเรียนชั้น ม.1 ในปีการศึกษา 2561
การศึกษาประถมศึกษา)
คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น

จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 95.07

จุดแข็ง

✓

✓

จุดทีค่ วรพัฒนา

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการดำเนินงาน
จุดแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 1 ตัวชี้วัด )
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามี
1.ผลการประเมิน ตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่
✓
ประพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ยั่งยืน ในมาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีพฤติกรรมทีร่ ับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้
ปีการศึกษา 2560 ระดับดีขึ้นไป จำนวน 112 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.06
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
2.ผลการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชีวิตเพิ่มขึ้น
ในมาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 9.1
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับดีขึ้นไป จำนวน 112 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.06
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ( 2 ตัวชี้วัด )
ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราออกกลางคัน ของผู้เรียนระดับ -ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนต้นปี จำนวน 15,891 คน ออกกลางคัน
✓
การศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.062
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงาน 1. สถานศึกษาทีไ่ ด้รับการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม จากผู้ปกครอง ชุมชน
ทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง
สังคม ฯลฯ อย่างน้อย 1 ด้าน จำนวน 131 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 2. สถานศึกษาทีไ่ ด้รับการส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วม จากผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้เรียน
สังคม ฯลฯ ครบทั้ง 4 ด้าน จำนวน 68 แห่ง ร้อยละ 51.91

จุดทีค่ วรพัฒนา

✓

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ( 1 ตัวชี้วัด)
ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะ - โรงเรียนในสังกัด สพป. จำนวน 153 แห่ง ( โรงเรียนหลัก 131 โรงเรียน ไม่มี
-สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบ
โภชนาการที่ดี ตามแนวทางกรมอนามัยกระทรวง
นักเรียน 22 โรงเรียน ) สามารถลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการได้
ให้กบั ผู้บริหารและครูผู้สอน
สาธารณสุข
จำนวน 117 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.32 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามี
ผลการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดำเนินงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ระดับคุณภาพสูง
มาก และมี
ลำดับที่สูงขึ้น

ผลการดำเนินงาน

ดัชนีที่ 1
ดัชนีที่ 2
ดัชนีที่ 3
ความโปร่งใส ความพร้อมรับ ความปลอดจาก
ผิด
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

ดัชนีที่ 4
วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

ดัชนีที่ 5
คุณธรรมการ
ทำงานใน
หน่วยงาน

คะแนนที่ได้
(100)

คะแนนที่ได้
(100)

คะแนนที่ได้
(100)

คะแนนที่ได้
(100)

คะแนนที่
ได้ (100)

80.62

87.54

99.36

87.42

94.55

คะแนน
เฉลี่ย

89.59

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

การทำงาน
เป็นทีม
(War
Room)

1.การจัดการ
เรื่องร้องเรียน
(64.52)
2. การมีส่วน
ร่วม (68.27)
3. การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (74.17)

1.แนวทาง/เทคนิค/
กระบวนการในการ
จัดการเรื่องร้องเรียน

1.การจัดการเรื่องร้องเรียน
- คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
- มาตรการป้องกันและการดำเนินแก้ไขเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน
- จัดทำโครงการรองรับ
- สรุป วิเคราะห์การจัดการเรื่องร้องเสนอ ผอ.เขต
- เอกสารสนับสนุนเรื่องร้องเรียน เช่นจดหมายข่าว แผ่นพับ
วารสาร
- รายงานความก้าว ความสำเร็จเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
2.การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
-มี การวิเคราะห์ความเสี่ยง ยึดประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน
1) ด้านกลยุทธ์
2) ด้านการดำเนินงาน
3) ด้านการเงิน
4) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
- จัดลำดับความเสี่ยงตามค่าความรุนแรง
- ตรวจสอบค่าคะแนนของระดับความเสี่ยงให้ชัดเจน
- ความเสี่ยงเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย
3.การวางแผนตัวชี้วดั การมีส่วนร่วม คณะกรรมการมีมติที่ประชุม
ให้ดำเนินการขับเคลื่อนภาระงาน 3 งาน เพื่อเตรียมนำเสนอในปี
2562 และจะมีการคัดเลือกภาระงานอีกครั้ง ได้แก่
1) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
2) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (กลุ่มนโยบายและแผน)
3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา)

2.การเลือกประเด็น
การวิเคราะห์การ
จัดการเรื่องความเสี่ยง
3.การเลือกประเด็น
การวิเคราะห์การมี
ส่วนร่วม
- เอกสาร ร่องรอยที่
สนับสนุน
- ใช้ระยะเวลาการ
ดำเนินงานมากกว่า 1
ปีงบประมาณ

ผลการประเมิน ITA Online ปี 61 พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานค่าเฉลี่ยลดลง
0.1 ระดับคุณภาพสูงมาก และมีลำดับที่สูงขึ้น

