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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนเรื ่องจำเปนและมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง 

เพราะคนเปนทรัพยากรท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในระบบการบริหารการศึกษา กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกเพชรบูรณ เขต 3 ไดเล็งเห็นความสำคัญ จึงไดจัดทำแผนพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ ้น เพื ่อใช เป นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                

ทุกกลุมเปาหมาย ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีความคาดหวังสูงสุดคือใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเปนตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมีเปาหมายสำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพ    

การบริหารจัดการศึกษาโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  2 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มี
ภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่า งทั่วถึงให้มีคุณภาพ         
โดยรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอวิเชียรบุรี อ าเภอบึงสามพัน อ าเภอศรีเทพ อ าเภอหนองไผ่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในทุกต าแหน่ง ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ สอดคล้องตามเป้าหมาย                
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟ้ืนฐาน และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้และความสามารถ
ให้กับ บุคลากรในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และมีจริยธรรม         
ของวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสามารถเท่าทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านต่างๆ          
ทั้ง เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขส าคัญต่อการจัดท าแนวทางพัฒนาประเทศ 
จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan) ขึ้น เพ่ือใช้ในการวางกรอบ    
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกต าแหน่งทุกระดับอย่างครบถ้วนทั่วถึง และ ในทุกมิติ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12         
(พ.ศ. 2560 - 2564) ในด้านของการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพ ประชากร  
ในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง ภายใต้เงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ จุดเน้นการพัฒนาคนที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 
12 มีดังนี ้

1. การพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพ่ือให้เติบโตอย่ามีคุณภาพ 

2. การหล่อหลอมให้คนไทยมีค านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัย    
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 

3. การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยเพ่ือวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ                
ในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการท างาน   
และการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลอดงานวัยแรงงานเน้นการสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับตลาดงานทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐานทักษะเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทักษะการประกอบ
อาชีพอิสระ วัยสูงอายุเน้นพัฒนาทักษะที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 

4. การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยาศาสตร์     
และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตอย่างส าคัญ 

5. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้  โดยเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน 
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และการพัฒนาคุณภาพครูทั้ งระบบ รวมทั้งกรยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชา                     
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษาให้เอ้ือต่อการเตรียมคน ที่มีทักษะให้พร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสื่อ
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

6. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพการพัฒนา
รูปแบบการออกก าลังกายและโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมายและภาษีในการ
ควบคุมและส่งเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไก ในการจัดท าโยบายสาธารณะที่ต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่จะน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3 เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบและวิธีการที่เป็นระบบ เพ่ือเป็น
กลไกในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าองค์
ความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ในภาพรวม โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของส านักงานเจตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 

สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 54/2  ถนนสระบุรี -หล่มสัก  

ต าบลบึงสามพัน อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160  หมายเลขโทรศัพท์ 056 -731256                       
โทรสาร 056-731737 เว็บไซต์ www.pbn3.go.th มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ประชากร
วัยเรียนทุกคนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีความเสมอภาคและมีคุณภาพในเขตพ้ืนที่ 4 
อ าเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ อ าเภอหนองไผ่ อ าเภอบึงสามพัน  อ าเภอวิเชียรบุรีและอ าเภอศรีเทพ    

 
 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามความในมาตรา 8 
และมาตรา 34 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 
และข้อ 4 ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึง
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560  
ดังนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
แผนภูมิโครงสร้ำงของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ (กศจ.) 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล    
และนิเทศการศึกษา 

สถานศึกษา จ านวน 189 แห่ง
โรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงสร้างการบริหารงาน 

ส านักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ ศูนย์ประสานงานระดับอ าเภอ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา     
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุ่น   
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ตามโครงสร้าง       
การบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ (Administration Group) 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล (Personnel Administration Group) 
3. กลุ่มนโยบายและแผน (Policy and Planning Group) 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (Promotion of Education Provision Group) 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  (Supervision , Monitoring and 

Evaluation Provision Group) 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (Financial  and Assets Administration  Group) 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน  (Internal  Audit  Group) 

  8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Learning 
Information Communication Technology  Group) 

  9.  กลุ่ ม พัฒนาครู แล ะบุ คล าก รทางการศึ กษา (Teachers and Education Personnel 
Development Group) 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี  (Legal and Litigation  Group) 
โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน 
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ศูนย์ประสำนงำนระดับอ ำเภอและศูนย์พัฒนำวิชำกำร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3  ได้ประกาศใช้ระเบียบส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ว่าด้วยศูนย์พัฒนาวิชาการและศูนย์ประสานงานระดับ
อ าเภอ พ.ศ.2554 เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในศูนย์พัฒนาวิชาการและศูนย์
ประสานงานระดับอ าเภอ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ศูนย์ประสำนงำนระดับอ ำเภอ 
1. ศูนย์ประสานงาน 
   อ าเภอหนองไผ่ 

2. ศูนย์ประสานงาน
อ าเภอบึงสามพัน 

3. ศูนย์ประสานงาน 
    อ าเภอวิเชียรบุรี 

4. ศูนย์ประสานงาน 
   อ าเภอศรีเทพ 

ศูนย์พัฒนำวิชำกำร 
1. ศูนย์พัฒนาวิชาการ              

นาเฉลียงห้วยโป่งยาง
งาม 

1. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
บึงสามพันหนองแจง 

1. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
   ท่าโรงโคกปรง 

1. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 โคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม 

2. ศูนย์พัฒนาวิชาการ  
หนองไผ่ 

2. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
ซับสมอทอดซับไม้แดง 

2. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
   สระประดู่ 

2. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
   นาสนุ่น 

3. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
บ้านโภชน์บัววัฒนา 

3. ศูนย์พัฒนาวิชาการ  
วังพิกุลศรีมงคลพญาวัง 

3. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 พุเตยพุขาม 

3. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
   ศรีเทพหนองย่างทอย 

4. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
ท่าแดงวังท่าดี 

4. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
กันจุสระแก้ว 

4. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
 วังใหญ่ภูน้ าหยด 

4. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
   คลองกระจัง 

5. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
วังโบสถ์บ่อไทย 

 5. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
   ซับน้อยซับสมบูรณ์ 

 

6. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
   ท่าด้วง 

 6. ศนูย์พัฒนาวิชาการ 
   บ่อรัง 

 

7. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
   กองทูลเพชรละคร 

 7. ศูนย์พัฒนาวิชาการ 
   น้ าร้อนยางสาว 
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ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมต ำแหน่งละคุณวุฒิกำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีบุคลากรประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง ซึ่งอัตราก าลัง ณ วันที่ 1 มิถุนำย 2564 

ประเภทบุคลำกร จ ำนวน (รำย) 
ข้าราชการ 51 
ลูกจ้างประจ า 4 
พนักงานราชการ 3 
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง 11 

รวม 69 

   

  (1) บุคลากรแยกตามเพศ และระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำ 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 

ข้าราชการ 11 40 0 13 35 3 51 
ลูกจ้างประจ า 4 0 3 1 0 0 4 
พนักงานราชการ 0 3 0 2 1 0 3 
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง 7 4 8 3 0 0 11 

รวม 22 47 11 19 36 3 69 

  (2) บุคลากรแยกตามช่วงอายุ 

ประเภทบุคลำกร 
ช่วงอำยุ 

 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 รวม 
ข้าราชการ 0 0 1 8 17 9 6 10 51 
ลูกจ้างประจ า 0 0 0 0 0 0 1 3 4 
พนักงานราชการ 0 1 0 0 2 0 0 0 3 
เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง 0 2 4 1 1 1 0 2 11 

รวม 0 3 5 9 20 10 7 15 69 
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  (3) บุคลากรแยกตามต าแหน่ง ระดับ 
       (3.1) ประเภทข้าราชการ แยกตามสายงาน ประเภท และระดับ 

ชื่อสำยงำน 
ประเภทท่ัวไป/

ระดับ 
ประเภทวิชำกำร/ระดับ 

ประเภท
บริหำร

กำรศึกษำ 
รวม 

ปง ชง ปก ชก ชพ ชช 
ผอ.สพท. 0 0 0 0 1 0 0 1 
รอง ผอ.สพท. 0 0 0 0 4 0 0 4 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 0 0 0 1 9 0 0 10 
ศึกษานิเทศก ์ 0 0 0 5 5 0 0 10 
นักจัดการงานทั่วไป 0 0 0 2 0 0 0 2 
นิติกร 0 0 0 0 0 0 0 0 
นักวิชาการศึกษา 0 0 1 2 2 0 0 5 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 0 1 0 1 0 0 2 
นักทรัพยากรบุคคล 0 0 2 2 1 0 0 5 
นักวิชาการพัสดุ 0 0 1 0 1 0 0 2 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 
นักวิชาการเงินและบัญชี 0 0 1 2 1 0 0 4 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 
นักประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 
เจ้าพนักงานธุรการ 4 2 0 0 0 0 0 6 
    รวม 4 2 6 14 25 0 0 51 

       (3.2) ประเภทพนักงานราชการ แยกตามกลุ่มงาน 
กลุ่มงำน จ ำนวนพนักงำนรำชกำร(คน) 

กลุ่มอ านวยการ 0 
กลุ่มนโยบายและแผน 0 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

0 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 
หน่วยตรวจสอบภายใน 0 
กลุ่มกฎหมายและคด ี 0 
    รวม 3 
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4) จ ำนวนบุคลำกร ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำแนกตำมต ำแหน่งและเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 14 
กรกฎำคม 2563 

ต ำแหน่ง 
อ ำเภอ 

รวมทั้งสิ้น 
วิเชียรบุรี ศรีเทพ หนองไผ่ บึงสำมพัน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 49 24 55 26 154 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1   2 

ข้าราชการครู 519 304 469 272 1,564 

ลูกจ้างประจ า 24 3 18 11 56 

พนักงานราชการ 35 16 21 16 88 

ครูอัตราจ้าง(บุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ /               
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต/ ครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 

16 22 17 12 67 

ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง/
ธุรการโรงเรียน / พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) 

91 59 79 44 273 

รวมทั้งสิ้น 735 429 659 381 2,204 
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 จ านวนบุคลากรในสถานศึกพาลังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  
จ าแนกตามต าแหน่ง 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 
1. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ          
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ     
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560       
ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ     
(พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข          
เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์    
ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่ งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ซึ่งยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์  หัวข้อที่เก่ียวกับการศึกษามีดังนี้ 

1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ  ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย  เอกราช  
อธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม  ชุมชน  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  เครื่องมือ  
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภั ยคุกคามและภัยพิบัติ             
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ   
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด   

เป้ำหมำยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ คือ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ   
ตัวช้ีวัด 1. ความสุขของประชากรไทย  

2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
4. บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

ประเด็นยุทธศำสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกัน         
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศ
ในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดย 
(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
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(2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  
และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล  
2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   เป้าหมาย   

การพัฒนาที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี   เก่ง  และมีคุณภาพ โดยคนไทย         
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็นพลเมืองดี      
ของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 

เป้ำหมำยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ คือ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต        
ในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัด  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร        
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัว          
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดย
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  โดย 
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 

21    
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” 

เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้”  
(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท      

จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ 
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ

วางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการ

พัฒนาทักษะดิจิทัล 
และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  มีเป้าหมาย       
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม      
การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความ
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เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์          
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

เป้ำหมำยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ คือ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
 ตัวช้ีวัด 1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 

2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยี 
และ 4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยสร้างความ

เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศำสตร์ชำติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ           
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน         
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม     
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย       
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรม มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

เป้ำหมำยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ คือ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ตัวช้ีวัด 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

และ 4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์  ที่ 2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ     

เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ    
และทุกพ้ืนที่ 2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  ที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                     
มีความสามารถสูง  มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม                   
ในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

  



 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3           
 

  15 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดในมาตรา 10 ถึงการจัดการศึกษา     
ที ่“ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และต่อมาในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ก าหนดในมาตรา 54 ให้      “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย           
ซึ่งก าหนดให้ “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3       
ในฐานะต้นสังกัดของสถานศึกษาของรัฐ จ านวน 189 แห่ง (ข้อมูล ณ 17 กรกฎาคม 2563) ใน 4 อ าเภอ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย อ าเภอหนองไผ่  อ าเภอบึงสามพัน  อ าเภอวิเชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ        
จึงเป็นภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายในการได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ือบรรลุภารกิจข้างตัน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงได้มีการจัดท าแผนและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานในทิศทางดังกล่าว โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผน
ออกเป็น  3 ระดับ ประกอบด้วย  

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบ ในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  

แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง  

และ แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 
และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือจัดขึ้นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือจัดท าข้ึนตามพันธกรณีหรือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศท้ังนี้ แผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน โดยจัดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศเข้าสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

  
2. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศที่ยังคงเจตนารมณ์ยืดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุ     
ข้อมาตราที่ต้องน าไปใช้บังคับ   ในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ     
เข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน ในประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.1 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน      
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

1.2 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
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1.3 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริและสนับสนุนให้การ     
จัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

1.4 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ
ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศขาติ 

1.5 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน 

1.6 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า       
ในการศึกษา และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

1.7 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1.7.1 ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
1.7.2 ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ตามวัตถุประสงค ์ข้อ 1.6 
1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ

อาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน             
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหาร    
งานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียน         
ได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยให้สอดคล้อง
กันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

   
3. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหาร
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8         และ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  ดังนั้น ในการเร่งรัด        
การท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและผลักดันให้การ             
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จัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึ กษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น  ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี        
ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็น
เอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษา
รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผล
ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุน           
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3. ป รั บ รื้ อ แ ล ะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ พั ฒ น า ก า ลั ง ค น                                
ของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อม      
ในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง     
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1  การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด            

การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็น   ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All)ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคม 
สูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
หลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์
ระดับต าบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ  
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ 
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ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ  ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์             
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

-  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ  (Hands – on 
Experience)  เ พ่ื อ ใ ห้ มี ทั ก ษ ะแ ล ะค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญท า ง วิ ช า ก า ร  โ ด ย ร่ ว มมื อ                         
กับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลา    
อย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง

หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ         
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสาม    ในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียงวินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง             

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม             
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ               
และสร้างรายได ้
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6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ

ปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่าง

อิสระ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) 
งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณ
ที่มีความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น     
สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน        
ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
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4.นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม)  ณ วันที่  6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 
12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เนื่องจากในห้วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้า
กับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความ
ปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น 
นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ 
Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
“5.ด าเนินการปลดล็อก  ปรับเปลี่ยน  เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตาม

นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษา   
ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center 
: HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ  Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อ
ความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสอง       
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตร
ยกก าลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน          
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่ โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม            
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐาน
จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม          
โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ  On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มี
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ     
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิม
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train         

The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) 
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- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามี
ทางเลือก ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

 
5. แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

วิสัยทัศน์ ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ             

และเทียบเท่าระดับสากล 
2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพก าลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ 
4) วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์รวม 
1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

เสมอภาค 
3) ก าลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน 
เรื่องท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
เป้ำหมำย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับความมั่นคงและรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกท่ี
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันหลักของขาติ 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

3) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดขายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพ่ือการมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
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เรื่องท่ี 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
เป้ำหมำย  1) ก าลังคนมีทักษะสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 

2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนใน 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 
3) สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา(ปวช.1 : ม.4) 
4) ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
เรื่องท่ี 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
เป้ำหมำย 1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา               

ของชาติ และมาตรฐานสากล 
  2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 และ 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณ 

ความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น(เฉพาะปี 2563 ก าหนดเป็น ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นนพ้ืนฐาน (O-NET)ร้อยละ 
50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น) (2564-2565ปรับให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนการศึกษา
แห่งขาติฯ) 

2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (MD) 
3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  ทัศนศิลป์ นาภูศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนการสอนและการบริหาร

ของสถานศึกษาและได้รับข้อแนะน าในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา(เฉพาะ
ปี 2563 ก าหนดเป็น ร้อยละของสถานศึกษาแต่ละระดับที่มีผลการประเมินคุณภาพดีขึ้นไป 

5) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
6) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ

พัฒนา   ตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ปี 2563 
ก าหนดเป็นร้อยละ    ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
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เรื่องท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย  ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง     

เสมอภาคและเหมาะสมกับช่วงวัย 
ตัวช้ีวัด 
1) อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญ - อาชีวศึกษา) 

2) จ านวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการ 

3) จ านวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning)จ าเป็น 

เรื่องท่ี 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย  ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัยสนับสนุน                   

การจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดท า ปรับปรุง แก้ไข 
2) จ านวนกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดท า ปรับปรุงแก้ไข 
3) จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลข

ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข 
สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา(ปี 2563 ก าหนดตัวชี้วัดเป็นจ านวนฐานข้อมูลที่มี
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

6.นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564-2565 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยยึด

หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พศ.2561-2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และนโยบายดังนี้ 

วิสัยทัศน์   สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 
21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา            
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals:SDGs)  

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

นโยบำย 
1. ด้ำนควำมปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู                   

และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้ำนโอกำส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรางฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ  
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้ำนคุณภำพ  
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษท่ีจ าเป็นของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นทรงประมุข มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง          
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนกาเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ที่
สร้างสมดุล ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด 
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน                
การสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 น้อยกว่า 30 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  
และสถานศึกษาที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์หน่วยงำน 
     1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
     2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรของมนุษย์ 
     4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
     5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรให้บริกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

85 

2 ร้อยละของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาต่อในโรงเรียนของรัฐ
เพ่ิมข้ึน ร้อยและ 20 ของนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

20 

3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในวิชาหลัก  
(O-NET) และด้านอิสลามศึกษา (I-NET) เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3 

2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
80 

3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

และสติปัญญา 
80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ            
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น (*) 

3 
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ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี 
กีฬา) 

29,125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์          
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

1 

5 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ  
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 

200 

6 ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA  

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมี
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
เพ่ิมข้ึน 

- 

10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนารให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
(O-NET)       ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป้าหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
6 เท่านั้น 
 
 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประซากรกลุ่มอายุ  
 - ระดับปฐมวัย 100 
 - ระดับประถมศึกษา 100 
 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 100 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 78 

2. จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ต้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพ หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 

3,630,000 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้วับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 

4. ร้อยละของนักเรียนที่ได้วับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 20 

  
 
 



 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3           
 

  27 

5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
80 

 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ที ่ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 2 
2. โครงการของ ลพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมข้ึน 20 
3. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4. ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 50 
5. ร้อยละของสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความ

คล่องตัวในการบริหาร และการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
80 

 
7. นโยบำยตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์   “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21” 

นิยำมวิสัยทัศน์ 
1) ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ : ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะที่จ าเป็น             

และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์
ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ "เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด" มีเจตคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมอย่างมีความสุข 

2) รักและภูมิใจในท้องถิ่น : การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ บริบทและศักยภาพของจังหวัด 
ตามวิสัยทัศน์ “จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” โดยมีการเกษตร 
ปลอดภัย พืชพ้ืนเมือง รวมถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย อารยธรรมประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
แหล่งอุทยาน ธรณี และธรรมชาติที่หลากหลาย อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของผู้มาเยือน 

3) ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 : ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
3R ได้แก่ 

1) การอ่านออก (Reading) 
2) เขียนได้ (Writing) 
3) มีทักษะในการค านวณ (Arithmetics) 

8C ได้แก่ 
1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
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3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 
Understanding) 

4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration 
Teamwork and Leadership) 

5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication Information 
and Media Literacy) 

6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Computing and ICT 
Literacy) 

7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

พันธกิจ 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
3) ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 

เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 

เป้ำประสงค์รวม 
1) หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ

ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
3) ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
4) หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริ 

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตาม

บริบทของจังหวัด 
ตัวช้ีวัดรวม 

1) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง   
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีด
ความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว       
ด้านการส่งเสริมการมีงานท า) 

3) ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษา

นอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
5) ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการน้อมน าศาสตร์

พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6) มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
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จุดเน้น กำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1) สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 
2) การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 
3) พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4) ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิด

วิเคราะห์น าไปสู่การสังเคราะห์  วิจารณ์ได้  ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจความส าคัญของสิ่งที่อ่าน) 
5) ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้า

หาญชาญฉลาด) 
6) การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 
7) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ

บริบทของจังหวัด 
8) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
9) พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
เป้ำหมำย หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวัด    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดจัด

การศึกษาความมั่นคงปลอดภัยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความม่ันคง 

ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 

3) ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำก ำลังคนสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรพัฒนำ
จังหวัด 

เป้ำหมำย หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน 
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  

ตัวช้ีวัด   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด 
จัดการศึกษาหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย  
2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  
3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า  
4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
เป้ำหมำย 
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
2) ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) " 
ตัวช้ีวัด คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง  

มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
ตลอดช่วงชีวิต จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป  
2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทุกระดับเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
3) ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 
4) ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน  

หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
5) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ  
ชาญฉลาด)  

6) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ  

7) ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ให้แก่ผู้เรียน  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย   ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา " 
ตัวช้ีวัด   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  มุ่งหวังให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา                 

อย่างเสมอภาค จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3-5ปี เพิ่มข้ึน  
2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6-15 ปี  
3) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากรอายุ 15-17 ปี เพ่ิมข้ึน 
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4) ร้อยละของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
5) ประชาชน อายุ 15-59 ปีได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
6) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชค าริด้าน

การศึกษาสู่การปฏิบัติเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาการจัดการศึกษา

น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
และการปรับปรุง สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษา
พอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  

3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรบริหำรเพื่อบูรณำกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมในจังหวัด 
เป้ำหมำย หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตามบริบท 

ของจังหวัด 
ตัวช้ีวัด   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาโปร่งใสหลัก

ธรรมาภิบาล คุ้มค่า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและ
หน่วยงานอื่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเหมาะสม  
4) หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคลลดลง  
5) หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 
6) หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

 
8. กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 

เขต 3  
วิสัยทัศน์  “ผู้เรียนคุณภำพ    องค์กรมำตรฐำน     สู่กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 
องค์กรมาตรฐาน คือ   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีการบริหารและ   

จัดการศึกษาตามจุดเน้นใน Q 1 ส านักงานคุณภาพ (Quality Office) 
 2.  โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามจุดเน้น  Q 2 โรงเรียนคุณภาพ 

(Quality School) และ Q 3 ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom)     
พร้อมกับยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ผู้เรียนคุณภาพ คือ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและ
ปลอดภัยที่เป็นไปตามจุดเน้น Q 4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Student) 
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จุดเน้น ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 

Q 1 ส ำนักงำนคุณภำพ (Quality Office) 
1. หนึ่งกลุ่ม หนึ่งนวัตกรรม 
2. Digital technology 

Q 2 โรงเรียนคุณภำพ (Quality School) 
1. โรงเรียนปลอดภัย (ปัจจัย/สิ่งแวดล้อม) 
2. โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน  (ปัจจัย/สิ่งแวดล้อม /ปลอดภัย /สะดวก) 
3. ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง (ครู /นักเรียน/หลักสูตร/นวัตกรรม/ดิจิทัล) 
4. เครือข่ายและการมีส่วนร่วม (ภายนอก –ภายใน) 

Q 3 ห้องเรียนคุณภำพ (Quality Classroom) 
1. ห้องเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียน 
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน Active Learning 
3. ห้องเรียนบูรณาการเรียนรู้ (การสอน/ นักเรียน/คร)ู 

Q 4 นักเรียนคุณภำพ (Quality Student) 
1. อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย       
2. ทักษะการคิดค านวณ 
3. คิดวิเคราะห์/วิจารณญาณ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล 
6. ทักษะภาษาอังกฤษ      
7. ทักษะในศตวรรษที่ 21      
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9. ปฐมวัยมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน 

ค่ำนิยมองค์กร “องค์กรน่ำอยู่  รอบรู้เรื่องงำน  บริกำรเป็นหนึ่ง” 
องค์กรน่ำอยู่ 
1. ภูมิทัศน์สวยงาม 
2. มีความเอ้ืออาทร 
3. ท างานเป็นทีม 
4. ร่วมใจสามัคคี 
5. มีมิตรไมตรีต่อกัน 

รอบรู้เรื่องงำน 
1. รวดเร็ว  รอบคอบ ถูกต้อง  
2. ความรู้ดีมีทักษะในการท างาน  
3. ช านาญการในหน้าที่ 
4. ริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. ท างานแทนกันได้ 

บริกำรเป็นหนึ่ง 
1. ยิ้มไหว้ ด้วยไมตรี วจีไพเราะ 
2. กระชับฉับไวเต็มใจบริการ 
3. ประสานใกล้ชิดเป็นมิตรทุกงาน 
4. บริการด้วยความเสมอภาค  
5. มากมีด้วยจิตอาสา 

 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   ได้ก าหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 1   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง ของมนุษย์และของชำติ  
เป้ำหมำย   ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม   จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม    
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ตัวช้ีวัด จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิด        

ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ  มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  อดออม       
โอบอ้อมอารี  มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม                   
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  เช่น   ภัยจากยาเสพติด   ความรุนแรง   การคุกคามในชีวิต         
และทรัพย์สิน   การค้ามนุษย ์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จ    
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละ 100ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
เป้ำหมำย   ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  

และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ  
ในการพึ่งพาตนเอง 

ตัวช้ีวัด จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  โดยงานศิลปหัตถกรรมอันดับที่ 1-10 (44 สพป.ภาคเหนือ) 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ่านออกเขียนได้ระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการ

อ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
เป้ำหมำย   1.  ครูเป็นผู้เรียนรู้   มีจิตวิญญาณความเป็นครู   มีความแม่นย าทางวิชาการและมีทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการมีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ    

ตัวช้ีวัด  จ านวน 9 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ   

ที่ 21 (3Rs8Cs) 
2. ผู้เรียนชั้นที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) เพ่ิมขึ้นจาก        

ปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 
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3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ( สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 

7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข     
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

8. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

9. ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและกำรลด 

ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
เป้ำหมำย ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่

สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ตัวช้ีวัด  จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของ สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ

พ้ืนที่ 
3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป 
3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด 
3.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีขึ้นไป 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ครู  และสถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์

ดิจิทัล (Digital Device)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม
เพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้ำหมำย สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน  ภาคเอกชน

และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้  ในทุก
มิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม  

ตัวช้ีวัด  จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  น าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และบูรณาจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิ ตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้และน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตาม
แนวทาง Thailand 4.0 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรี ยน
และชุมชน 
 
กลยุทธ์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย   1. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน  

ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือ
การเรียนรู้ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ   

ตัวช้ีวัด   จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดและศูนย์พัฒนาวิชาการ มีความเป็นอิสระในการบริหาร   

จัดการศึกษา 
2. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ

ปรับตัว ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกต าบล ได้แก่ โรงเรียน
ประชารัฐ , โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล, โรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียนคุณธรรม 

2.1 ร้อยละของ 100 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 
2.2 ร้อยละของ 100 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม ตามบริบทพื้นท่ี                 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ    

มิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency  Assessment : ITA) 

3.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ   
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 91) 
3.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา (ระดับดีมาก) 
3.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ สพฐ.(e-MES)                      

(ระดับดีมาก) 
3.5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (KRS)                   

(คะแนนเฉลี่ย 4.85) 
3.6 สถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการ                         

ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) 
4. สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สร้าง  พัฒนาและน านวัตกรรม และ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

4.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้                   
ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

4.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา                
และสถานศึกษา 

4.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่ สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

4.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหาร             จัดการศึกษา 

4.5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

4.7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร              
ทางการศึกษา  

4.8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง 
ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

4.9 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

4.10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3           
 

  38 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบท          
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาชาติ ปี 2560      
– 2579 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนพัฒนาการจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  มาก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 2 โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           

สู่การปฏิบัติ บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. ส่งสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของขาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. บริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและจัด

การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประซาธิปไตย        
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม พันธกิจข้อ 1 

2. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้มีทักษะ         
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
พันธกิจข้อ 2 
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3. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พันธกิจข้อ 4 

4. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นย าทางวิชาการและมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
พันธกิจข้อ 3 

5. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ พันธกิจข้อ 3 

6. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน
ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพ่ือการเรียนรู้         
ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม พันธกิจข้อ 5-6 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม     
ยุคใหม่ใช้ข้อมูลสารสนทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมิน           
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ พันธกิจข้อ 6 
องค์กรมาตรฐาน คือ   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีการบริหาร          

และจัดการศึกษาตามจุดเน้นใน Q 1 ส านักงานคุณภาพ (Quality Office) 
 2.  โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามจุดเน้น  Q 2 โรงเรียนคุณภาพ 

(Quality School) และ Q 3 ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) พร้อม
กับยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ผู้เรียนคุณภาพ คือ ผู้ เรียนทุกคนได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง            
และปลอดภัย  ที่เป็นไปตามจุดเน้น Q 4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Student) 

 
จุดเน้น ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 

Q 1 ส ำนักงำนคุณภำพ (Quality Office) 
1. หนึ่งกลุ่ม หนึ่งนวัตกรรม 
2. Digital technology 

Q 2 โรงเรียนคุณภำพ (Quality School) 
1. โรงเรียนปลอดภัย (ปัจจัย/สิ่งแวดล้อม) 
2. โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน  (ปัจจัย/สิ่งแวดล้อม /ปลอดภัย /สะดวก) 
3. ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง (ครู /นักเรียน/หลักสูตร/นวัตกรรม/ดิจิทัล) 
4. เครือข่ายและการมีส่วนร่วม (ภายนอก –ภายใน) 

Q 3 ห้องเรียนคุณภำพ (Quality Classroom) 
1. ห้องเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียน 
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอน Active Learning 
3. ห้องเรียนบูรณาการเรียนรู้ (การสอน/ นักเรียน/คร)ู 
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Q 4 นักเรียนคุณภำพ (Quality Student) 
1. อ่านออกเขียนได้  ลายมือสวย       
2. ทักษะการคิดค านวณ 
3. คิดวิเคราะห์/วิจารณญาณ 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล 
6. ทักษะภาษาอังกฤษ      
7. ทักษะในศตวรรษท่ี 21      
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9. ปฐมวัยมีพัฒนาการครบ 4 ด้าน 

ค่ำนิยมองค์กร “องค์กรน่ำอยู่  รอบรู้เรื่องงำน  บริกำรเป็นหนึ่ง” 
องค์กรน่ำอยู่ 
1. ภูมิทัศน์สวยงาม 
2. มีความเอ้ืออาทร 
3. ท างานเป็นทีม 
4. ร่วมใจสามัคคี 
5. มีมิตรไมตรีต่อกัน 

รอบรู้เรื่องงำน 
1. รวดเร็ว  รอบคอบ ถูกต้อง  
2. ความรู้ดีมีทักษะในการท างาน  
3. ช านาญการในหน้าที่ 
4. ริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. ท างานแทนกันได้ 

บริกำรเป็นหนึ่ง 
1. ยิ้มไหว้ ด้วยไมตรี วจีไพเราะ 
2. กระชับฉับไวเต็มใจบริการ 
3. ประสานใกล้ชิดเป็นมิตรทุกงาน 
4. บริการด้วยความเสมอภาค  
5. มากมีด้วยจิตอาสา 

 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3   ได้ก าหนดกลยุทธ์  เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง ของมนุษย์และของชำติ  
เป้ำหมำย   ผู้ เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
และเป็นพลเมืองดขีองชาติ  มีคุณธรรม   จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม    

ตัวช้ีวัด จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิด    

ที่ถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์              
มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์  อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน   
การค้ามนุษย ์อาชญากรรม ไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
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4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จ     
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละ 100ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
เป้ำหมำย   ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริ เริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้  มีทักษะ  

และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ  
ในการพึ่งพาตนเอง 

ตัวช้ีวัด จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  โดยงานศิลปหัตถกรรมอันดับที่ 1-10 (44 สพป.ภาคเหนือ) 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน อ่านออกเขียนได้ระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่อง

การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
เป้ำหมำย   1.  ครูเป็นผู้เรียนรู้   มีจิตวิญญาณความเป็นครู   มีความแม่นย าทางวิชาการและมีทักษะการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ ห ล ากหล ายตอบสนองผู้ เ รี ย น เป็ น ร า ยบุ ค คล  เ ป็ น ผู้ ส ร้ า ง ส ร รค์ น วั ต ก ร ร ม  
และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า              
ทางวิชาการ  มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ   
ตัวช้ีวัด  จ านวน 9 ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

2. ผู้เรียนชั้นที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา        ที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 

3. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) 
มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ( สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (สูงกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3.2) 

7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข      
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
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8. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

9. ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและกำรลด 

ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
เป้ำหมำย ผู้ เ รี ยนทุกคน ทุกกลุ่ ม เป้ าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่ วถึ ง เท่ า เทียม และมีคุณภาพ                   

พร้อมก้าวสู่สากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ตัวช้ีวัด  จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของ สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และ

พ้ืนที ่
3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่

ในระดับดีข้ึนไป 
3.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 

Report : SAR) ภายในเวลาที่ก าหนด 
3.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีขึ้นไป 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ครู  และสถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้ำหมำย สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน  ภาคเอกชน

และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้   ในทุก
มิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม  

ตัวช้ีวัด  จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง

จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  น าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และบูรณาจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรียนรู้ด้าน   
การลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3. ร้อยละ 100 ของครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้และน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตาม
แนวทาง Thailand 4.0 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และชุมชน 
 
กลยุทธ์ที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย   1. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้   ร่วมมือกับชุมชน  
ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้         
ในทุกมิติเป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม            
ยุคใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ   
ตัวช้ีวัด   จ านวน 4 ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดและศูนย์พัฒนาวิชาการ มีความเป็นอิสระในการบริหาร      
จัดการศึกษา 

2. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกต าบล ได้แก่ โรงเรียน
ประชารัฐ , โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล, โรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียนคุณธรรม 

2.1 ร้อยละของ 100 สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 
2.2 ร้อยละของ 100 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม ตามบริบท

พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ      

มิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง าน               
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency  Assessment : ITA) 

3.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 91) 

3.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ระดับดีมาก) 

3.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ สพฐ.      
(e-MES) (ระดับดีมาก) 
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3.5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี (KRS)                   
(คะแนนเฉลี่ย 4.85) 

3.6 สถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบบริหารจัดการ                         
ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  Assessment : ITA) 

4. สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สร้าง  พัฒนาและน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ 

4.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้                   
ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

4.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 

4.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่ สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

4.4 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ  
ด้านบริหารจัดการศึกษา 

4.5 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.6 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology)  มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

4.7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา  

4.8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

4.9 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสั งกัดมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform)              
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

4.10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ ในการ            
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
เพชรบูรณ์ เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ได้ตระหนักถึงความจ าเป็น 
ความส าคัญ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้แต่งตั้งคณะจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ กลไก
ขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์    
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์  "ในปี 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 

เขต 3 มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มในสังกัด ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่การเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 " 

พันธกิจ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
5. สร้างเครือข่ายการพัฒนากับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
6. เสริมสร้าง ประสิทธิภาพ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
 

เป้ำประสงค์ ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าประสงค์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถณะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม        
มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

3. พัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ให้เป็นผู้น าทางวิชาการ มีวุฒิภาวะ มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคว ามเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย             
ทันเหตุการณ์มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ที่ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา          
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำครูสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
เป้ำประสงค์ 
1. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก "ครูผู้สอน" เป็น "Coach" ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้

หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้ง    มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ตัวข้ีวัด 
1. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก "ครูผู้สอน" เป็น "Coach" ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ      

การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง       
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
เป้ำประสงค์ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะ ผู้น า

ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล และมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า

ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ ร้อยละ 80 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล และมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน       
อย่างยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ 
1. บุคลากรทุกต าแหน่งมีความรู้ ความช านาญในงานที่ปฏิบัติ สามารถด าเนินงานได้อย่าง

ถูกต้อง แม่นย า ชัดเจน ทันก าหนดเวลา 
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน       

เป็นผู้น าทางวิชาการ มีวุฒิภาวะ มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์
และมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ตัวช้ีวัด 
1. บุคลากรทุกต าแหน่งมีความรู้ ความช านาญในงานที่ปฏิบัติและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง แม่นย า ชัดเจน ทันก าหนดเวลา ร้อยละ 80 
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นผู้น า

ทางวิชาการ มีวุฒิภาวะ มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์        
และมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 80 

มำตรกำร 
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรม สัมมนาในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีรูปแบบการท างานที่ส่งผลให้งานประสบ
ความส าเร็จ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สร้างความตระหนักให้มีความรัก ศรัทธาในงานที่ตนรับผิดชอบ     
มีการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกต ำแหน่งสู่มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงย่ังยืน 

เป้ำประสงค์ 
1. บุคลากรทุกต าแหน่งมีความรู้ ความช านาญในงานที่ปฏิบัติ สามารถด าเนินงานได้อย่า ง

ถูกต้อง แม่นย า ชัดเจน ทันก าหนดเวลา 
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นผู้น า

ทางวิชาการ มีวุฒิภาวะ มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์และ      
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวข้ีวัด 
1. บุคลากรทุกต าแหน่งมีความรู้ ความช านาญในงานที่ปฏิบัติและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง แม่นย า ชัดเจน ทันก าหนดเวลา ร้อยละ 80 
2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นผู้น า

ทางวิชาการ มีวุฒิภาวะ มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย ทันเหตุการณ์และ      
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 80 

 
หลักสูตรกำรพัฒนำ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3ได้ก าหนดหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานต าแหน่งครบคลุมบุคลากร
ทุกต าแหน่ง ดังนี้ 
1.กำรพัฒนำครูผู้ช่วย 

โดยการพัฒนาด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งก าหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนาครูผู้ช่วย ไว้ดังนี้ 
1.1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรครองตน 

รายวิชาที่ 1.1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
เนื้อหา 

1) วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) มาตรฐานต าแหน่งครูผู้ช่วย 
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3) คุณธรรม จริยธรรม  
4) อุดมการณ์ ความเป็นครู 
5) การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการครูที่ดี 
6) จรรยาบรรณของวิชาชีพ และมาตรฐานความรู้ 
 

                 รายวิชาที่ 1.2 การพัฒนาตนเอง  
เนื้อหา  

1) การรู้จักตนเอง 
2) การพัฒนาบุคลิกภาพ 
3)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) 
4) การท าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID PLAN) 

รายวิชาที่ 1.3 การบริการที่ดี 
เนื้อหา  

1) ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบการให้บริการ 
2) แนวทางการสร้างความประทับใจ 

รายวิชาที่ 1.4 ภาวะผู้น าครู 
เนื้อหา  

1) ภาวะผู้น าครู 
2) ความเป็นครู 

รายวิชาที่ 1.5 ความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ 
เนื้อหา  

1) หลักเกณฑ์ และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
2) เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
3) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
4) การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5) การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

รายวิชาที่ 1.6 การน้อมน าศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ    
ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

เนื้อหา  
1) ศาสตร์พระราชา "ศาสตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9" 

- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- หลักการทรงงาน 23 ประการ 
- หลักองค์ความรู้ 6 มิติ 
- ยุทธศาสตร์พระราชทาน"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" 

2) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
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1.2 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 กำรครองคน จ านวน 2 รายวิชา  
รายวิชา 2.1 การท างานเป็นทีม 
เนื้อหา  

1) การท างานเป็นทีม 
2) มนุษยสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน 
3) จิตอาสา 

รายวิชาที่ 2.2 การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
เนื้อหา  

1) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
2) บริบท วัฒนธรรมของชุมชน 

รายวิชาที่ 2.3 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เนื้อหา  

1) ความส าคัญและความเป็นมาของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความ
เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารข้างท้าย 
2) กระบวนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการจัดท าสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/การเยี่ยมบ้าน 

- การคัดกรองนักเรียนรายด้าน เกณฑ์การคัดกรอง 
- การพัฒนานักเรียน เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางใจ 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กที่มีปัญหา    

(การด าเนินงานตาม พรบ. ป้องกันแล แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาล้อแกล้งรังแก ใช้ความรุนแรง ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาพฤติกรรม) 

-  การส่งต่อ 
3) การประยุกต์หลักจิตวิทยาในการส่งเสริม พัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหาและให้
ค าปรึกษานักเรียน 
4) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
5) สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.3 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 กำรครองงำน 
รายวิชาที่ 3.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  
เนื้อหา 

1) การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ภารกิจงาน 
2) การปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
3) การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4) การพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
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รายวิชาที่ 3.2 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
เนื้อหา 

1) การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
พ.ศ. 2551 

2) การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
3) การจัดการเรียนรู้ 

รายวิชาที่ 3.3 การพัฒนาผู้เรียน 
เนื้อหา 

1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
2) การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
3) การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ภูมิใจในความเป็นไทย 

รายวิชาที่ 3.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
เนื้อหา 

1) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
- ความหมายการบริหารจัดการชั้นเรียน 
- ความส าคัญของการจัดการชั้นเรียน 
- องค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียน 
- แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการชั้นเรียน 
- การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และ

พัฒนาผู้เรียน 
2) การก ากับดูแลชั้นเรียน 

- หลักในการจัดการชั้นเรียน 
- การสังเกตนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 
- สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
- แนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียน 
- วิธีการสร้างกฎ/ข้อตกลงในห้องเรียน 

3) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าชั้น/วิชา 
    - เอกสารประเมินพัฒนาการและ แบบ ปพ. 
    - แผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาที่ 3.5 การวิจัยในชั้นเรียน 
เนื้อหา 

1) การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
2) กระบวนการวิจัย 

    3) ขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียน 
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รายวิชาที่ 6 ภาษาอังกฤษกับการเป็นครู 
เนื้อหา 

1) การใช้ eng 24 ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2) ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

รายวิชาที่ 3.7 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และThailand 4.o 
เนื้อหา 

1) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2) การเรียนรู้Thailand 4.o 
3) ความรู้เกี่ยวกับโปรมแกรม Kahoot 
 

2. กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ก าหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 

2.1 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1  โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เนื้อหาประกอบด้วย 

1) โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 งานธุรการ เนื้อหาประกอบด้วย 

1) ขอบข่ายและภารกิจงานกลุ่มอ านวยการ 
2) การรับ- ส่งหนังสือในระบบ Smart office 
3) การรายงานค่าสาธารณูปโภคในระบบ E - Budget 
4) การควบคุมภายใน 
5) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6) ITA Online 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 ระบบสารสนเทศ เนื้อหาประกอบด้วย 
1) ระบบ Smart Office 
2) ระบบบริหารจัดการศึกษา (Schoolmis) 
3) ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
4) ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) 
5) การด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ. (e-MES) 
6) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
7) โปรแกรมจัดการสอบ (NT Access) 
8) ระบบรายงานการรับนักเรียน 
9) ระบบ PBN3 นิเทศ ออนไลน์ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4  การบริหารงานบุคคล เนื้อหาประกอบด้วย 
1) ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานบุคคล 
2) การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
3) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
4) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
5) วินัยและการรักษาวินัย 
6) การออกจากราชการ 
7) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี 
8) ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคล และหลักธรรมาภิบาล 
9) การจัดท าภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
10) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
11) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
12) การอนุญาต การลา การขออนุมัติไปราชการ 
13) การเขียนจดหมายเหตุรายวัน 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 การส่งเสริมการจัดการศึกษา เนื้อหาประกอบด้วย 
1) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
2) การรับนักเรียน 
3) การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
4) การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
5) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กรและหน่วยงานอ่ืน 
6) งานบริการสาธารณะ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 การวางแผนและบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ เนื้อหา
ประกอบด้วย 

1) บทบาทหน้าที่ ภารงานของกลุ่มนโยบายและแผนและการติดต่อประสานงาน 
2) นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) แผนการปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
5) การเขียนแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
6) การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
7) การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา 
8) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 การบริหารงบประมาณ เนื้อหาประกอบด้วย 
1) การวางแผนและการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
2) การจัดท าและแนวทางของบประมาณ 
3) การจัดสรรงบประมาณ 
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4) การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 

5) การระดมทรัพยากรและระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
6) งานการเงินและบัญชี 
7) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
8) การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 

- การเบิกจ่ายเงินเดือน 
- การหักเงินได้ ณ ที่จ่าย 
- รายละเอียดการรับจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 

9) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
10) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า

บ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 
11) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ 

พ.ศ.2560 
12) พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
13) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.

2550 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
14) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
15) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ.ศ.2560 
16) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
17) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
18) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
19) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ        

พ.ศ. 2560 
20) งานที่ราชพัสดุ 

- การข้ึนทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
- การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

21) ค าสั่งมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 การบริหารงานด้านวิชาการ  เนื้อหาประกอบด้วย 

1) ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานวิชาการ 
2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
4) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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6) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
8) การนิเทศการศึกษา 
9) การแนะแนวการศึกษา 
10) การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 
11) การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
12) การประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
13) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน 

สถานศึกษา 
14) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ในทางวิชาชีพ ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มงาน และระดับกลุ่ม

สาระ-ชั้นเรียน สู่นวัตกรรม เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ (PLC) 
15) แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 9 จิตอาสา และคุณธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เนื้อหาประกอบด้วย 

1) ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 
2) โครงสร้างและกลไกในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 
3) ภารกิจ โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาในส่วนของสถานศึกษา 
4) แนวทางการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 
5) พระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 
6) คุณธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
7) การประสานงานการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ 

 
3. กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณระดับอนุบำลโดยใช้กิจกรรมพื้นฐำน 
    กำรจัด 

ก าหนดกรอบเนื้อหาการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณระดับ
อนุบาลโดยใช้กิจกรรมพื้นฐานการจัด ไว้ดังนี้ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับ
หลักสูตรท้องถิ่น  เนื้อหา ประกอบด้วย 

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่น ามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรท้องถิ่น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในอ าเภอของจังหวัดตนเองมาเป็นกิจ
จกรรมหรือเกมการศึกษาเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้สถานที่รอบๆ ตัวเด็ก 

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 การแก้ปัญหาอย่างง่าย เนื้อหา ประกอบด้วย 
1) กิจกรรมที่มีการคิดแก้ปัญหา กระบวนการท างานของสมองที่มีความซับซ้อน ต้อง

อาศัยความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างความพร้อม ส าหรับการ
พัฒนาในแต่ละช่วงวัยของเด็ก การคิดเป็นความสามารถของสมอง ที่ประมวลข้อมูลที่ได้จากการรับรู้ 
มาสร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ช่วยท าให้เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะ          
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ที่พึงประสงค์ของเด็ก และเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา ความสามารถในการแก้ปัญหาจะ
เป็นตัวช่วยให้เด็ก คิด วิเคราะห์ หาค าตอบได้ด้วยตัวเอง การฝึกทักษะการคิด โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ
เด็กแบบบูรณาการ ไม่เน้นเนื้อหา หรือการท่องจ า ซึ่งทักษะที่ส าคัญ และจ าเป็นที่เด็กต้องได้รับการ
ฝึกฝน ได้แก่ การฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ฝึกทักษะการคิด ฝึกทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

2)  กิจกรรมเขาวงกต ส าหรับเด็กอายุ 3 ปี 
3) กิจกรรมเขาวงกต ส าหรับเด็กอายุ 4 ปี 
4) กิจกรรมเขาวงกต ส าหรับเด็กอายุ 5 ปี 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3  การแสดงล าดับขั้นตอนการท างานโดยใช้ภาพ และสัญญาลักษณ์ 

เนื้อหา ประกอบด้วย  
     - กิจกรรมจับคู่ภาพเหมือน 
     - กิจกรรมต่อภาพให้สมบูรณ์ 
     - กิจกรรมโดมิโนภาพเหมือน 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโค้ดอย่างง่ายโดยใช้สื่อแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านการเล่น 

เนื้อหา ประกอบด้วย 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplug เป็นแนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเล่น โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
เช่นกระดานเกม การล าดับขั้นตอน การเรียนโค้ดดิ้งผ่านกระดาษ เพ่ือเป็นสื่อในการเรียนรู้หลักการของ
คอมพิวเตอร์ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหา การใช้ความ
สร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น      
การเขียนค าสั่ง การเขียนโปรแกรม การล าดับการท างาน การใช้คอมพิวเตอร์วิทยาการแบบพ้ืนฐาน  กิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

    - กิจกรรมที่ 1 นิทานแสนสนุก 
     - กิจกรรมที่ 2 การเข้าสู่การผจญภัย 
     - กิจกรรมที่ 3 ก้าวผ่านอุปสรรคกันเถอะ 
     - กิจกรรมที่ 4 รู้จักโรบอท 
     - กิจกรรมที่ 5 โรบอทท าตามค าสั่ง 
 

4. กำรผลิตภำพยนตร์สั้น “รณรงค์กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต”เนื้อหา ประกอบด้วย 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ความส าคัญและสุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์  เนื้อหำ ประกอบด้วย 

1) ความหมายของสุนทรียศาสตร์  
2) สุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ 

3) ความหมายของภาพยนตร์  
4) ความซาบซึ้งด้านสุนทรียภาพของภาพยนตร์ 
5) การประเมินสุนทรียภาพในภาพยนตร์ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 รูปแบบ / ลักษณะของหนังสั้น 

1) ประเภทและองค์ประกอบของภาพยนตร์ 
2) ตัวอย่างหนังสั้น 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 การเขียนบทภาพยนตร์สั้น เนื้อหำ ประกอบด้วย 
1) องค์ประกอบของการเขียนบทภาพยนตร์ 
2) ขั้นตอนส าหรับการเขียนบทภาพยนตร์ 
3) บทภาพยนตร์ (screenplay)  
4) บทถ่ายท า (shooting script)  
5)  บทภาพ (storyboard)  

 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 เทคนิค/การตัดต่อภาพยนตร์สั้น 

1). ต้องมีการบรรยายสภาพและบรรยากาศของสถานที่ หรือการพรรณนาภาพอย่างใด
อย่างหนึ่ง เพ่ือน าความคิดของผู้อ่านให้ซาบซึ้งในท้องเรื่อง ให้เห็นภาพฉากที่เราวาดด้วยตัวอักษรนั้นให้ชัดเจน 

2). การวางโครงเรื่องมีการด าเนินเรื่องตั้งแต่เริ่มน าเรื่องจนถึงปลายยอดเรื่อง หรือที่เรียกว่า 
ไคลแมกซ์ (Climax) และจบเรื่องลงโดยให้ผู้อ่านเข้าใจและมีความรู้สึกตามเนื้อเรื่อง 

3). การจัดตัวละครและให้บทบาทแก่ตัวละครที่ส าคัญในเรื่อง เพื่อแสดงลักษณะนิสัยอย่าง
หนึ่งอย่างใด ที่ก่อให้เกิดเรื่องราวต่างๆ ขึ้น 

4). การบรรยายเรื่อง แบบการมีตัวตนที่เข้าไปอยู่ในตัวเรื่อง และการเป็นบุรุษท่ีสาม ได้แก่ 
ตัวละครแสดงบทบาทของตนเอง เป็นวิธีที่ดีที่สุด 

5). การเปิดเรื่อง อาจใช้วิธีการให้ตัวละครสนทนากัน การบรรยายตัวละคร การวางฉาก
และการบรรยายตัวละครประกอบ การบรรยายพฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัวละคร ก็ได้ 

 

5.กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมา 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง    
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการทรงงาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 9 ค าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

6.กำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
   หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน   

- จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- การสนับสนุนด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

   หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 การวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาและการวัดและประเมินผล  
เพ่ือตัดสินผลการเรียน   
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   หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา   
 - การประเมินตามสภาพจริง   
 - การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน   
 - การประเมินภาคปฏิบัติ  
 - การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  

    - การออกแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน   
    - โครงสร้างเครื่องมือประเมิน  
    - การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล   
    - การสร้างเกณฑ์การประเมิน  
    - การแปลผลความหมายของการประเมิน   

           - การน าผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนานักเรียน  
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

7. กำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร (Communicative Language Teaching: CLT) 

1.  กลวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) และการจัดกิจกรรม Strategies 
and Activities in Classroom  

2. หน่วยเสียง Phonics 
3. ภาษาท่ีใช้ในห้องเรียน Classroom language 
4. การจัดการชั้นเรียน Classroom Management and Motivation  
- เทคนิคการจัดการชั้นเรียน Giving instruction 
- เทคนิคดึงดูดความสนใจ Attention grabber 
- การสร้างบรรยากาศเชิงบวก Creating positive environment 
5. ปัจจัยแรงจูงใจในชั้นเรียน Motivation factors in the classroom 
- การออกแบบกิจกรรมและภาระงานเพ่ือจูงใจให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษนอกชั้น

เรียน Designing the task for motivating students to use English outside the class 
6. การสอนไวยากรณ์และกิจกรรมเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ Teaching grammar 

communicatively /The activities for grammar lesson 
7. การสอนค าศัพท์ Teaching Vocabulary 
8. การสอนทักษะการฟังและทักษะการพูด Teaching Listening and Speaking  
9. การสอนทักษะการอ่านและทักษะการพูด Teaching reading and writing 
10. กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบด้วย 

- บทบาทสมมุติ ROLE-PLAY 
- บทสัมภาษณ์ Interviews 
- งานกลุ่ม GROUP WORK 
- การเติมเต็มข้อมูลในช่องว่าง Information gap 
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- การแบ่งปันความคิดเห็น OPINION SHARING ( THINK-PAIR-SHARE) 
- การล่าสมบัติ SCAVENGER HUNT 

11. การออกแบบและจัดท าสื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร How to create 
English materials 

12. Lesson Planning/องค์ประกอบของแผนการสอน 
13. การออกแบบกิจกรรม การเขียนแผนการสอนและสาธิตการสอน โดยเลือกกิจกรรม

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (CLT) ที่เหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน 
14. การวัดและประเมินผลที่เน้นการสื่อสาร  
15. การสาธิตการสอน Micro Teaching 

8. หลักสูตรกำรอบรมปฏิบัติกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวงกำรประกัน                   
    คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (IQA E-Learning) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมิน

คุณภาพภายนอก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สรุปข้อสังเกตการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 

9. กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ วิชำผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง หลักสูตรผู้ก ำกับลูกเสือ ขั้นควำมรู้ทั่วไป
และข้ันควำมรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

- สาระส าคัญของการลูกเสือ   
- ผู้ใหญ่ในกิจการลูกเสือ   
- ขั้นความรู้เบื้องต้น 
- บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือ  
- การประชุมกองครั้งที่ 3 (ธรรมชาติศึกษา)  
- การแสดงเงียบ  
- การบริหารงานในกองลูกเสือ 
- ความสัมพันธ์กับกองลูกเสือสามัญ 
- การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ  
- การวางแผนก าหนดการฝึกอบรม 
- วิธีการฝึกอบรมลูกเสือส ารอง   
- การชุมนุมรอบกองไป (ทฤษฎี) 
- การเล่าเรื่องที่เป็นคติ 
- หลักสูตร และวิชาพิเศษของลูกเสือส ารอง 
- ประวัติและโครงสร้างลูกเสือไทย 
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10. “กำรสร้ำงวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลำกรภำครัฐ       
และสร้ำงจิตส ำนึก/ค่ำนิยมให้ตื่นตัวละอำยต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”   
  เนื้อหาหลักสูตร  ประกอบด้วย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
         หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
         หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต     

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์ซึ่งบุคคลใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม  พร้อมเฉลยให้ความรู้เพ่ิมเติมและถามตอบ   

11. หลักสูตรโครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมเป้ำหมำยหลักสูตรแกรกลำง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯ สู่สถานศึกษา และกรอบ

หลักสูตรระดับท้องถิ่น 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (ส่วนที่ 1 ส่วนน า)  ส่วนที่ 2  การจัดท า

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด และจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ส่วนที่ 4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่วนที่ 5 เกณฑ์การจบการศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล / ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
 

12.โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแนวคิดเชิงค ำนวณ 
หลักสูตรที่ 1 Coding Game-based Learning : GBL  

PBN_GBL- C.1  หลักสูตร C1 (ป.1-3 ) 
1.แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 
2.แสดงล าดับขั้นตอนการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 
3.เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ 
4.แสดงอัลกอริทึมในการท างานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
- การแก้ปัญหาให้ประสบความส าเร็จท าได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา 
-  ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 
-  การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาท าได้โดยการเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ 
-  ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกต่างของภาพ การจัดหนังสือใส่กระเป๋า 
-  การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน 
-  ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละคร ย้ายต าแหน่ง ย่อขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง 
-  ซอฟต์แวร์หรือสื่อท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม Code.org 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
- · ตัวอย่างโปรแกรม เช่น เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครท างานตามที่ต้องการ และตรวจสอบ

ข้อผิดพลาดปรับแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด 
-  การตรวจหาข้อผิดพลาดท าได้โดยตรวจสอบค าสั่งที่แจ้งข้อผิดพลาด หรือหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่

ต้องการให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง 
-  ซอฟต์แวร์หรือสื่อท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรค าสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม Code.org 
-  อัลกอริทึมเป็นข้ันตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
-  การแสดงอัลกอริทึมท าได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ 
-  ตัวอย่างปัญหา เช่น เกมเศรษฐี เกมบันไดงู เกม Tetris 
- เกม OX การเดินไปโรงอาหาร การท าความสะอาดห้องเรียน 

                   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทดลองเล่นเกม 
                 ทดสอบการเรียนรู้  C1 
หลักสูตรที่  2 Coding Game-based Learning : GBL 

PBN_GBL- C.2   ป.(4-6 ) 
1. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา      

ในการแก้ปัญหาการอธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ 
2. ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด

และแก้ไข 
3. ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบโดยใช้storyboard หรือการ

ออกแบบอัลกอริทึม  การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละค าสั่ง เมื่อพบจุดที่ท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง   
ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
-  ตัวอย่างโปรแกรมที่มีเรื่องราว เช่น นิทานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตร  

ประจ าวัน ภาพเคลื่อนไหว การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อ่ืนจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

-  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา   
ในการแก้ปัญหาการอธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ 

-    สถานะเริ่มต้นของการท างานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม Sudoku โปรแกรมท านายตัวเลขโปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิตตาม

ค่าข้อมูลเข้า การจัดล าดับการท างานบ้านในช่วงวันหยุด จัดวางของในครัว 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทดลองเล่นเกม  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo 
หลักสูตรที่  3  Coding Game-based Learning : GBL 
PBN_GBL- C.3   หน่วยที่ 3 ระดับ ม.1-3 

- ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง 
- รวบรวมข้อมูล ประมวลผลประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ โดยใช้

ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย 
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 
- ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา 

o หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน     Internet of Things (IoT) 
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น Scratch,python, java, c, AppInventor 
- ตัวอย่างแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมแปลงสกุลเงินโปรแกรมผันเสียงวรรณยุกต์ โปรแกรมจ าลองการ

แบ่งเซลล์ระบบรดน้ าอัตโนมัติ 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ้ า การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบเพ่ือให้
การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 

-  การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
-  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch,python, java, c 
- ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมสมการการเคลื่อนที่  โปรแกรมค านวณหาพ้ืนที่ โปรแกรมค านวณ

ดัชนีมวลกาย 
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การปกป้องความเป็นส่วนตัวและอัตลักษณ์              

การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
-   การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร วิจารณ์ผู้อื่น 

อย่างหยาบคาย 
-  ข้อตกลง ข้อก าหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Creative Commons 
-  ตัวด าเนินการบูลีน 
-  ฟังก์ชัน 
- การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน 
- การออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือแก้ปัญหา อาจใช้แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบเพ่ือให้การแก้ปัญหา

มีประสิทธิภาพ 
-  การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, python,java, c 
-  ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด หาค าตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทดลองเล่นเกม Scratch, python,java, c , logo 
*************************************************************************** 
หลักสูตรที่ 4 Coding Game-based Learning : GBL 
PBN_GBL- C.4    ระดับ ม.4-6 

1.  ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

2. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ 
4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการด าเนินชีวิต อาชีพ สังคมและ

วัฒนธรรม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

·  การพัฒนาโครงงาน ·       การน าแนวคิดเชิงค านวณไปพัฒนาโครงงานที่เก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวัน เช่น การจัดการพลังงาน อาหาร การเกษตร การตลาด การค้าขาย การท าธุรกรรม สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างโครงงาน เช่น ระบบดูแลสุขภาพ ระบบอัตโนมัติ ควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเส้นทาง
การขนส่งผลผลิต ระบบแนะน าการใช้งานห้องสมุดที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 

o หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
- การน าความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้แก้ปัญหากับชีวิต

จริง 
- การเพ่ิมมูลค่าให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ 
-  การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการประมวลผล 
-  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
-  การประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ 
-  การท าข้อมูลให้เป็นภาพ (data visualization) เช่น bar,chart, scatter, histogram 
- การเลือกใช้แหล่งข้อมูล เช่น data.go.th, wolfram alpha,OECD.org, ตลาดหลักทรัพย์, world 

economic forum 
- คุณค่าของข้อมูลและกรณีศึกษา 
- กรณีศึกษาและวิธีการแก้ปัญหา 

o หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
- ทดลองใช้แหล่งข้อมูล เช่น data.go.th, wolfram alpha,OECD.org, ตลาดหลักทรัพย์, world 

economic forum 
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13. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หลักสูตร Online ประกอบด้วย 
13.1 หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้น าองค์กร (English Communication for Organization 
Leader) 

- เทคนิค COACHING ส าหรับผู้บริหาร 
- ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 
- จิตอาสาส าหรับผู้บริหาร 
- PLC ส าหรับผู้บริหาร 
- วิทยาการค านวณส าหรับผู้บริหาร 
- จิตศึกษา 

13.2 หลักสูตรส าหรับครูผู้สอน 
- PLC : Professional Learning Community ส าหรับครู 
- วิทยาการค านวณส าหรับครู (ประถม ม.ต้น ม.ปลาย) 
- ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ 
- การจัดการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 
- วิทยาการค านวณครูปฐมวัย 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom English Expressions) 
- การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project. - Based Leaning) 
- โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
- หลักสูตรปฐมวัย 
- รูปแบบการสอนภาษาไทย 
- รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
- คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครู 
- รูปแบบการสอนวิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ 
- การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา ในโรงเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- การจัดท าสารสนเทศและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานส าหรับครู (English Language Basically for Teacher) 
- การท าผลงานเพ่ือเลื่อนหรือมีวิทยฐาน 
- การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- Kaizen in office 
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ส่วนที่ 4 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที่ 4 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้จัดท าโครงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของมนุษย์และของชาติ 
 

โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำร

ขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำสู่
กำรปฏิบัติของ สพป.เพชรบูรณ์ 

เขต 3 

โครงกำร/กิจกรรม 
X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง

ผลลัพธ์ (Outcome) ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ชำ
ติ 

Z 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

ำย
ใต้

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ชำ
ติ 

Y 

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ ศ
ธ. 

แผ
นพ

ัฒน
ำ

กำ
รศ

ึกษ
ำจั

งห
วัด

 

1. โครงการ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (0ut Put) 
1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 188 

โรงเรียน มีการพัฒนาหลักสตูร
แกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศุกราช 2551 และมีกรอบหลกัสูตร
ท้องถิ่น เพื่อไปใช้ในการปรับหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดรายวิชาเพิ่มเติม
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเลือกเรยีน
ตามความถนดั ความสามารถและความ
สนใจ 

2) โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย 1 
โรงเรียนไดร้ับการประกาศเป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา 
2564 

เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์(Out 
come) 
      1) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้
ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ปรบัตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันฟ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

3 10 3 3 ตัวชี้วัดที่ 4 
ตัวชี้วัดที่ 5 
กลยุทธ์ที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 1 
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โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำร

ขับเคลื่อนนโยบำยกำรศึกษำสู่
กำรปฏิบัติของ สพป.เพชรบูรณ์ 

เขต 3 

โครงกำร/กิจกรรม 
X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง

ผลลัพธ์ (Outcome) ยุท
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ึกษ
ำจั

งห
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2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
นักเรียน ในสังกัดมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ และ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     3) โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร  
ได้สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)และกรอบ
หลักสตูรท้องถิ่น สามารถจัดรายวชิา
เพิ่มเตมิ หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนท่ี
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดความสามารถและความสนใจ
และได้รับการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
โครงกำร/กิจกรรม 

X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง

ผลลัพธ์ (Outcome) ยุท
ธศ

ำส
ตร
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Y 

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ ศ
ธ. 
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ัฒน
ำ
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รศ

ึกษ
ำจั

งห
วัด

 

2. โครงการ 
เสรมิสร้าง 
คุณธรรม จรยิธรรม
และธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา 
"ป้องกัน 
การทุจริต" 
(โครงการ 
โรงเรียนสุจริต) 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (0ut Put) 
      1) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 
น าหลักสตูรต้านทุจรติศึกษาไป 
ใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคณุภาพ 
ตามบริบทของโรงเรียน 
      2) นักเรียน ครู และบุคลากร 
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งมีพฤติกรรมยึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยมคีุณลักษณะดา้น 
ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบและการเป็นอยู่
อย่างพอเพียง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
และพฤติกรรม  ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
เป้ำหมำยเชิงผลสัพธ์(Out come) 
     1) นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ ที่เท่าทัน     ต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตยส์ุจริต 
โดยมีคณุลักษณะด้าน ทักษะการคิด
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจติสาธารณะ
ความรับผิดชอบและการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงยึดมั่น  ในคุณธรรมจริยธรรม
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
     2) ครู ผู้บริหาร และ บุคลากรใน
โรงเรียน รวมพลังร่วมสร้างองค์กร       
แห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถี
พอเพียง สุจริตรับผดิชอบ ปลอด
อบายมุขและป้องกันการทุจริต  และมี
จิตส านึกในการป้องกันการทุจริต 
      3) โรงเรียนได้รับการนิเทศก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานตามกจิกรรม
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

6 21 3 3 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 2 
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กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
โครงกำร/กิจกรรม 

X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง

ผลลัพธ์ (Outcome) ยุท
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1. โครงการบริการ 
วิชาการด้าน
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ อบรม 
ออนไลน์ผ่าน
เครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Out Put) 
    1) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีสือ่       
ที่เป็นแหล่งเรยีนรูส้ าหรับพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบดิจิทลั (Digital literacy) 
ส าหรับผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนท่ีสะดวก และง่าย   
ต่อการเข้าถึง และมีช่องทางเผยแพร่
ผลงานท่ีมีวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ(Best 
Practice) 
2) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน ผ่านการอบรมทักษะด้าน
การรู้ดจิิทัล (Digital literacy)  

เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Out come) 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ได้รับการพัฒนาตนเอง       
ผ่านแหล่งเรียนรู้ระบบดิจิทัล (Digital 
literacy)และมีช่องทางเผยแพร่ผลงาน  
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

3 12 3 
4 

3 
6 

ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 7 
ตัวชี้วัดที่ 9 

2. โครงการการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกับ
วิธีการเรียนรู้ที่เน้น
การสื่อสาร 
(Communicative 
Language 
Teaching 
: CLT )ก 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Out Put) 
         ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดบั 
มัธยมศึกษา โรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 68 คน มีความรู้และ 
ทักษะการจัดการเรยีนการสอน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Language 
Teaching: CLT) 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์(Out come) 
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ที่เข้ารับการอบรมจ านวน 68 คน 
สามารถประยุกต์ใช้กลวิธีและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสารในช้ันเรียน 

3 12 3 3 ตัวชี้วัดที่ 1 
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โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
โครงกำร/กิจกรรม 

X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง
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ธศ

ำส
ตร

์ชำ
ติ 

Z 
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นแ

ม่บ
ทภ

ำย
ใต้

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ชำ
ติ 

Y 

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ ศ
ธ. 
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ัฒน
ำ

กำ
รศ

ึกษ
ำจั

งห
วัด

 

3. โครงการส่งเสรมิ
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูต้ามสภาพ
จริง เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนโดยใช้ 
ห้องเรียนเป็นฐาน 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Outbut) 
   1) ครูวิชาการศูนย์พัฒนาวิชาการศูนย์
ละ 1 คน จ านวน 22 ศูนย์ 
   2) โรงเรียน ครูและนักเรยีน 
ทุกคน จ านวน 188 โรงเรียน 

เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์(Outcome) 
    1) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีแนวทาง
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงให้บริการทุกโรงเรียนทาง
เว็บไซตม์ีกระบวนการนิเทศอยา่ง
ต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนนิงานให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    2) โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลสามารถ  จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรยีนบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวม 22 คน 
     3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
และศักยภาพในทุกระดับและมี
สมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร มีทักษะ
การเรยีนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
และมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับทาติ(O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 

3 12 3 3 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 7 



 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3           
 

  70 

โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
โครงกำร/กิจกรรม 

X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง

ผลลัพธ์ (Outcome) ยุท
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์ชำ
ติ 

Y 

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ ศ
ธ. 
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ัฒน
ำ

กำ
รศ

ึกษ
ำจั

งห
วัด

 

4. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแนวคิด เชิง
ค านวณ Unplug 
โดยใช้เกมเป็นฐาน 
(Game-based 
Learning), 

เป้ำหมำยเชิงผล ลผลิต (Out Put) 
   1) ครูจ านวน 188 คน ได้รับการ
พัฒนาแนวคิดเชิงค านวณ Unplug โดย
ใช้    เกมเป็นฐานและใช้เกมเป็นสือ่ 
ในการจัดกิจกรรม 
   2) ครูที่ผ่านการอบรมโครงการ 
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและ
ส่งเสริมคณุภาพผู้เรยีนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ได้รับการ
นิเทศ ติดตามผลการอบรมและน าความรู้
และแผนการจดัการเรียนรู้วิทยาการ รค า
นวณไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   3) ครูปฐมวัยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 13 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการใช้หลกัสูตร
การจัดประสบการณ์วิทยาการค านวณ
ระดับอนุบาลโรงเรียนในสังกัด 

เป้ำหมำยเชิงผลสัพธ์(Out come) 
   1) นักเรียนในสังกัดได้รบัการพฒันา
ทักษะแนวคิดเชิงวิทยาการค านวณ 
   2) ครูในสังกัดที่ผ่านการอบรมที่มี
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาแนวคิดเชิงค านวณโดยใช้ เกมเป็น
ฐานและใช้เกมเป็นสื่อในการจดักจิกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3มีเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะแนวคิด
เชิงค านวณ 

3 12 3 3 ตัวชี้วัดที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 7 
ตัวชี้วัดที่ 9 
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โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
โครงกำร/กิจกรรม 

X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง

ผลลัพธ์ (Outcome) ยุท
ธศ
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ม่บ
ทภ

ำย
ใต้
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ติ 
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ยุท
ธศ
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ตร

์ ศ
ธ. 

แผ
นพ

ัฒน
ำ

กำ
รศ
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5. โครงการการ
พัฒนา 
ศักยภาพของ
ข้าราชการ 
ครูและบุคลากร
ทางการ 
ศึกษาสู่
ประสิทธิภาพ 
ด้วยการพัฒนา 
สมรรถนะ 
 

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบด้วย 
    1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 188 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
    3) พนักงานราชการ เจ้าหน้าที ่
อัตราจ้าง 
    4) ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา/รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้าง ในสังกัด จ านวน 70 คน 
    5) ลูกจ้างประจ าสังกัด 
 จ านวน 60 คน 

เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ 
(Out come) 

    1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ ์
เขต 3 มีระบบข้อมลูการพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 
    2) ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกต าแหน่งไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และมีพร้อมในการบรหิารและการจัดการ
เรียนการสอนสอดรับกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 

3 12 3 3 
6 

ตัวชี้วัดที่ 9 
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กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และการลดความ  
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

โครงกำร/กิจกรรม 
X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง

ผลลัพธ์ (Outcome) ยุท
ธศ
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์ ศ
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ัฒน
ำ

กำ
รศ

ึกษ
ำจั

งห
วัด

 

 

2. โครงกำร     
กำรประกัน
คุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ 

เป้ำหมำยเชิงผลผสิต (Out Put) 
    1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ทุกโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา ในหลักสูตร IQA E-
Leaning 
     2) โรงเรียนในสังกัดไดร้ับ          
การประเมินผลการประกันคุณภาพ 
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์(Out come) 
    1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถจัดท ารายงานการประเมนิ
ตนเอง (SAR) ได้อย่างถูกต้องและ
สามารถน าผลการพัฒนามานับช่ัวโมง 
เพื่อประกอบการขอม/ีเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2) โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อน      
การประกันคณุภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามบรบิทของ
สถานศึกษาและมีการประเมินผลการ
ประกันคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างเป็นระบบและน่าเช่ือถือ 

3 12 3 3 ตัวชี้วัดที่ 3 
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โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 

ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
โครงกำร/กิจกรรม 

X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง

ผลลัพธ์ (Outcome) ยุท
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6. โครงการ
เสรมิสร้าง 
คุณธรรม จรยิธรรม 
และธรรมาภิบาล  
ในส านักงานเขตฟื้น
ที่การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

เป้ำหมำยเชิงผลผสิต (Out Put) 
 1) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขับเคลื่อน
การปลูกจติส านึกความซื่อสตัย์ สจุริต 
และค่านิยมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานให้
เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรมและไมเ่พกิเฉย
ต่อการทุจรติทุกรูปแบบ โดยฝึกอบรมให้
ความรู้บุคลากรในส านักงานฯ จ านวน 
70 คน ,ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการฯ 
จ านวน 188 คน 
  2) พัฒนาและยกระดับการท างาน 
ให้สอดคล้องกับการประเมิน คณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) บุคลากรในส านักงาน 
จ านวน 70 คน และผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 90 คน 
    3) พัฒนาการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและขยาย
ผลการประเมินสู่สถานศึกษาทุกโรงเรียน
ในสังกัดจ านวน 188 แห่ง 
     
 

3 21 5 6 ตัวชี้วัดที่ 3 
(3.1-3.2) 
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โครงกำร/กิจกรรมท่ีใช้ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
ตัวช้ีวัดตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติของ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 

โครงกำร/กิจกรรม 
X 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)/เป้ำหมำยเชิง
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ติ 

Z 

แผ
นแ

ม่บ
ทภ

ำย
ใต้

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ชำ
ติ 

Y 

ยุท
ธศ

ำส
ตร

์ ศ
ธ. 

แผ
นพ

ัฒน
ำ

กำ
รศ

ึกษ
ำจั

งห
วัด

 

 

 

เป้ำหมำยเชิงผลสัพธ์(Out come) 
    สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มีค่านยิมใน
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ในหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม 
และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต พัฒนา    
และยกระดับการประเมินคุณธรรม    
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน    
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/ 
สถานศึกษาออนไลน์ และผ่านเกณฑ์  
การประเมินท่ีก าหนด 
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ส่วนที่ 5 
กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัต ิ

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ก าหนดขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และผลการด าเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ขาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตอบสนองตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ และสถานศึกษาในสังกัดเป็นส าคัญ โดยก าหนดโครงการครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดใน ทุกต าแหน่ง ทุกระดับ 
โดยจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือสนองตอบต่อความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ อาทิ 
ความชัดเจนของแผน โครงการ การเข้าใจ ความตะหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ระบบการ
ติดตามประเมินผลการ ด าเนินงาน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ในสังกัด ทุกระดับ เ พ่ือสร้างความเข้าใจในการน านโยบาย ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นตอบสนองนโยบายให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามท่ีก าหนดไว้ 

2. ความเชื่อมโยงทุกระดับและทุกหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าปีให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

3. ก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงก าหนดแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ดังนี้ 

4. การบริหารจัดการโครงกรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาฯ 
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ปฏิทินการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ 
โดยเมื่อเสร็จสิ้นให้รายงานผลการด าเนินการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณตามปฏิทินที่ก าหนด 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ก าหนดปฏิทินการติดตาม และรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและปฏิทิน
การด าเนินงานของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายไตรมาส ดังนี้ 

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและอนุมัติโครงการ ด าเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการต าเนินกิจกรรม
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ าแนกเป็นรายโครงการตามปฏิทิน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการหรือจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน พร้อมจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมต่อไปเพ่ือดู
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรครวมทั้งทบทวนกลยุทธั ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจ าปีให้มีความเหมาะสม 
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6. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าปี เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติการตามแผนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา 1 ปีการ
จัดท ารายงานผลประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ และสถานศึกษาในสังกัด
จะต้องจัดท ารายงานประจ าปีของตนเพ่ือเผยแพร่และแสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
ปฏิทินกำรบริหำรแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงบประมาณ         

ให้ค านึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโชน์สูงสุด สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินงานจักต้องถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์     
ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงินการคลัง 

ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 
ตุลาคม 2563 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
พฤศจิกายน 2563 จัดท าร่างแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มกราคม 2564 ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
15 มกราคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน ตุลาคม 2563 - 

ธันวาคม 2563 
15 เมษายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - 

มีนาคม 2564 
15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน ตุลาคม 2563 - 

มิถุนายน 2564 
 

ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 
15 ตุลาคม 2564  รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564 
15 – 30 ตุลาคม 2564  สรุปรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามแผนฯ 
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วิธีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากจะมีการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาแล้ว 

ยังจ าเป็นต้องมีรูปแบบหรือวิธีการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา สอดคล้องกับบริบท 
และสถานที่แวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้สรุปวิธีการ
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1. การสอนงาน (Coaching) 
2. การฝึกอบรมสมรรถนะการปฏิบัติงาน ( On the Job Training) 
3. การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
4. การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
5. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) 
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
7. การให้ค าปรึกษา (Counseling) 
8. การสังเกตติดตาม Uob Shadow) 
9. การเรียนรู้ต้วยตนเอง (Self Learning) 
10. การเป็นวิทยากรในหน่วยงาน (In-House In Structor) 
11. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
12. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวขาญ (Counterpart) 
13. การทบทวนงานในการปฏิบัติ (After Action Review) 
14. การเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning) 
15. การศึกษาต่อ (Retraining) 
16. การมอบหมายงาน (Delegation) 
17. การเรียนรู้ แพลตฟอร์มติจิทัล (Digital Platform) 
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กระบวนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ก าหนดขั้นตอนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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คณะผู้จัดทำ 

1. นายไท พานนนท์   ผอ.สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3   ที่ปรึกษา  

2. นายสมหมาย ถาวรกลู   รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3  ที่ปรึกษา  

3. นายธีรภัทร์  ภาวะรยี ์  รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3  ที่ปรึกษา 
4. นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์   รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3  ที่ปรึกษา  

5. นางบลูยาวี  ทุยไชยสง  รอง ผอ.สพป.เพชรบรูณ์ เขต 3  ที่ปรึกษา 
6. นายพิชิตชัย อนนท์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   ที่ปรึกษา  

7. นางสาวธนิษฐา เทียนไสว   ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ ผู้จัดทำ  

8. นางสาวปวงอร  เบ้าสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดทำ 

9. นางสาวชารินี พิลาสุข   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ผู้จัดทำ 

 

ออกแบบปก  
นายอิสระพงษ์  ช้างอ้น  เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง 

 




