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ค ำน ำ 
 

 รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เล่มนี้  จัดท าข้ึนเพ่ือน าเสนอข้อมูล  สารสนเทศผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2562  ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ 

 ภายในเล่ม ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เล่มนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพ           
การศึกษาตลอดถึงการพิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ตลอดถึงผู้เกี่ยวข้อง  ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง                 
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ส่วนที่ 1 
                             ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไป 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ.2553 มีหน้ำทีร่ับผิดชอบบริหำรจัดกำรศึกษำแก่ประชำกรในวัยเรียน ครอบคลุม                 
4 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองบุรีรัมย์ อ ำเภอล ำปลำยมำศ อ ำเภอช ำนิ และอ ำเภอบ้ำนด่ำน  

ตารางท่ี 1 จ ำนวนบุคลำกร จ ำแนกตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2562 

หน่วยงาน/กลุ่ม 
ผู้บริหำร   
กำรศึกษำ 

     ศึกษำ 
  นิเทศก ์

 บุคลำกร 
    ทำง
กำรศึกษำ 

ช่วยรำชกำร 
ลูกจ้ำง 

ประจ ำ/
ชั่วครำว 

พนักงำน
รำชกำร รวมทั้งสิ้น 

สพป.บร.1 1      1 
กลุ่มอ ำนวยกำร   7  20 1 28 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   7    7 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   2    2 
กลุ่มนโยบำยและแผน   6    6 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   5    5 
กลุ่มนิเทศ ตดิตำม และประเมินผลฯ  13 1    14 
กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์   7    7 
กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกลฯ   1    1 
กลุ่มกฎหมำยและคด ี   1    1 
หน่วยตรวจสอบภำยใน   3    3 

รวม 1 13 40  20 1 75 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์  เขต 1 มีผู้บริหำรกำรศึกษำ
จ ำนวน 1 คน  ศึกษำนิเทศก์  จ ำนวน 13 คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 40 คน   ลกูจ้ำง จ ำนวน 20 คน และ
พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 1 คน   รวมทั้งสิ้น 75 คน  
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ตารางท่ี 2   จ ำนวนโรงเรียนในสังกัดและระดับที่เปิดสอน  แยกรำยอ ำเภอ 

เขตพัฒนาการศึกษา 
ระดับที่เปิดสอน 

อ. – ป. 6 
อ. – ม. 3 

ขยายโอกาส 
รวม 

เมืองบุรีรัมย์ 63 31 94 

ล ำปลำยมำศ 55 19 74 

ช ำนิ 10 7 17 

บ้ำนด่ำน 9 7 16 

รวมทั้งสิ้น 137 64 201 

จำกตำรำงที่ 2  พบว่ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 
จ ำนวน 201 โรงเรียน  แยกเป็นอ ำเภอเมืองบุรีรัมย์  จ ำนวน 94 โรง  อ ำเภอล ำปลำยมำศ  จ ำนวน  74 โรง                    
อ ำเภอช ำนิ  จ ำนวน 17 โรง และอ ำเภอบ้ำนด่ำน  จ ำนวน 16 แห่ง  เปิดสอนระดับประถมศึกษำ ( อ. – ป. 6)     
จ ำนวน 137  โรง  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ (อ. – ม. 3) จ ำนวน 64  โรง   

 ตารางท่ี 3   จ ำนวน คร:ูนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

เขตพัฒนาการศึกษา ครู นักเรียน ครู:นักเรียน 

เมืองบุรีรัมย์ 978 17,100 1:17 

ล ำปลำยมำศ 627 10,288 1:16 

ช ำนิ 195 3,332 1:17 

บ้ำนด่ำน 168 2,691 1:16 

ทั้งสิ้น 1,968 33,411 1:16 

 จำกตำรำงที่ 3  พบว่ำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 มีครูทั้งสิ้น                           
จ ำนวน 1,968 คน  นักเรียนทั้งสิ้น จ ำนวน 33,411 คน คิดเป็นอัตรำส่วนครู : นักเรียน เท่ำกับ 1:16 
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ตารางท่ี 4   จ ำนวนนักเรียนและห้องเรียน จ ำแนกรำยชั้น  ปีกำรศึกษำ 2562 

ชั้น จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน ห้องเรียน:นักเรียน 

อนุบำลปีที่ 1 (3 ขวบ) 59 637 1:10 

อนุบำลปีที่ 2 (4 ขวบ) 216 2,997 1:13 

อนุบำลปีที่3 (5 ขวบ) 216 3,103 1:14 

รวมก่อนประถม 491 6,737 1:13 

ประถมศึกษำปีที่ 1  232  3,678 1:15 

ประถมศึกษำปีที่ 2 232 3,787 1:16 

ประถมศึกษำปีที่ 3 228 3,580 1:15 

ประถมศึกษำปีที่ 4 225 3,609 1:16 

ประถมศึกษำปีที่ 5 226 3,683 1:16 

ประถมศึกษำปีที่ 6 227 3,683 1:16 

รวมประถมศึกษา 1,370 22,020 1:16 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 77 1,604 1:20 

มัธยมศึกษำปีที่ 2 73 1,514 1:20 

มัธยมศึกษำปีที่ 3 73 1,536 1:21 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 223 4,654 1:20 

รวมทั้งสิ้น 2,084 33,411 1:16 

 จำกตำรำงที่ 4  พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1  มีนักเรียนทั้งสิ้น             
จ ำนวน 33,411 คน ห้องเรียนทั้งสิ้น จ ำนวน 2,084 ห้อง  แยกตำมระดับชั้น ดังนี้ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ                     
(อนุบำล 1 – 3) จ ำนวน 6,737 คน จ ำนวนห้องเรียน 491 ห้อง นักเรียนระดับประถมศึกษำ (ป.1 – 6)  จ ำนวน  
22,020 คน  จ ำนวนห้องเรียน 1,370 ห้อง  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1–3) จ ำนวน 4,654 คน  
จ ำนวนห้องเรียน 223 ห้อง  
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

…………………………………. 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีหน้ำที่ในกำรบริหำรและส่งเสริมให้
หน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัด  จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เด็กและเยำวชนเป็นคนดี  เก่ง และมีความสุข   

วิสัยทัศน ์
องค์กรคุณภำพ  เน้นคุณธรรม น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อนำคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 

 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของ
คนไทย 12 ประกำร 

 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ และเสริมสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ค่านิยม  
1. รับผิดชอบต่อหน้ำที่ Responsibility 
2. มีจิตบริกำร Service Mind 
3. พัฒนำงำนต่อเนื่อง Continuous working Improvement  
4. เน้นเรื่องทีมงำน Team work 
5. ประสำนเครือข่ำย Network 
6. โปร่งใสและเป็นธรรม Transparency and justice  
  

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัย และได้สมดุล และนักเรียนระดับ

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยและมีคุณภำพ 
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  มีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้น

พ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์เขต 1 เน้นกำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล             

มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 
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แผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของ
สถำบันหลัก
และกำร
ปกครองใน
ระบอบ
ประชำธิปไตย
อันมี
พระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริสืบสำนพระรำช
ปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
หรือ”ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมี
กำรบูรณำกำร “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ใน
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำม
สำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด
ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย 
ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน
กำรทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์
และควำมเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำม
เป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝัง
ผู้เรียนด้ำน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่ำนิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำม
หลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร 

2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัย
คุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม และ
ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ
จำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
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นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
               ในการแข่งขัน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน  
                       การแข่งขัน 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งใน
กำรพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงมีคุณภำพ
ด้ำยกำรปรับ
หลักสูตรกำรวัด
และประเมินผลที่
เหมำะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และน ำ
หลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพและ
จัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำม
จ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดน ำ
หลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปสู่กำร
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกำร
เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำม
จ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำม
มั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่
ค้ำและภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษ 

4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำจัดกำรเรียน
กำรสอน ภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบกำร
วัดและประเมินผลที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำน 

2. พัฒนำ
คุณภำพ
กระบวนกำร
เรียนรู้ 

2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มี
พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญำ และพร้อม
เข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออก
เขียนได้ตำมช่วงวัย 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ กำรอ่ำน 
กำรเขียนผ่ำนเกณฑ์ตำมช่วงวัย 

 - ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 อ่ำนออก เขียนได้ 

 - ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 – 6  
อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 8. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักกำรอ่ำน 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. พัฒนำ
คุณภำพ
กระบวนกำร
เรียนรู้ 

2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนกำรให้เกิดทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิด
สร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
มีผลกำรทดสอบคะแนนควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ระดับชำติ (NT) ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ และ
ด้ำนเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ 50  
ขึ้นไป มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มี
คะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปใน
แต่ละกลุ่มสำระ มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น 

จำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์จำก
กำรเรยีนรู้ ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีสมรรถนะส ำคัญ
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์
และจิตวิทยำศำสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำปลูกฝังทักษะ
กระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์
ให้กับนักเรียน 

2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำ ผลิต จัดหำ
และใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มี
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร 
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้
เต็มตำมศักยภำพ ด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มี
ควำมสำมำรถพิเศษ) ได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพด้วย
รูปแบบที่เหมำะสม 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. พัฒนำ
คุณภำพ
กระบวนกำร
เรียนรู้ 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบ
อำชีพ 

3. สร้ำงขีด
ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติ
ตำมโครงกำร PISA (Programme for 
International Student Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme 
for International Student Assessment) 
สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำม
เป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำส่งเสริมกำร
พัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำน
ต่ำง ๆ  

3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสห
วิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science 
Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM 
Education) เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิดและ
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำที่จัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำ (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริม
สนับสนุนกำร
ท ำวิจัยและน ำ
ผลกำรวิจัยไป
ใช้พัฒนำ
คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ 

21. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในในสังกัดและ
กลุ่มใน สพท.มีผลงำนวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไป
ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลโดย
เน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ มีวิจัยในชั้นเรียนและน ำผลกำรวิจัยไปใช้
พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด
และประเมินผล 
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นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. พัฒนำครูและ
บุลำกรทำง
กำรศึกษำให้
สำมำรถจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพใน
รูปแบบที่
หลำกหลำย 

1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพทั้งระบบ 
เชื่อมโยงกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะในรูปแบบที่
หลำกหลำย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Education Personnels Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as 
Majors) ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  
กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำผ่ำนสื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 

2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย 

2. พัฒนำระบบ
กำรบริหำรงำน
บุคคลให้มี
ประสิทธิภำพโดย
เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรร
หำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ 
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

3. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีแผนอัตรำก ำลังในกำรสรรหำ
และบรรจุแต่งตั้งตรงตำมควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ 

4. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีระบบกำรประเมินและกำร
พัฒนำครูผู้ช่วย 

5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน 
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

                ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. เพ่ิมโอกำสกำร
เข้ำถึงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ 

1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียน 
ทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 

1. ร้อยละ 100 ของประชำกรวัยเรียนภำค
บังคับได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

2. ร้อยละ 90 ของประชำกรวัยเรียนได้รับ
โอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทำงสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพในระบบส่งเสริมควำม
ประพฤตินักเรียน 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพในระบบคุ้มครองนักเรียน 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
เต็มตำมศักยภำพในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำง
สังคม 

2. ลดควำม
เหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัด
ถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับกำรศึกษำท่ี
เหมำะสม เต็มตำมศักยภำพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
จัดกำรศึกษำให้ครอบคุลมทุกพ้ืนที่อย่ำงทั่วถึง 
เช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning 
information Technology : DLIT) กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) 

8.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

               ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. จัดกำรศึกษำ
เพ่ือสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มใน สพท./
สถำนศึกษำในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำ
หลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมี
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้กำรสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง 
ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมี
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยข้ึนไป 

 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้
มีประสิทธิภำพ 

1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่
กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทุกระดับใช้จ่ำย
งบประมำณเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพมีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

 1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด
จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณสอดคล้อง
แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับ
อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับ
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัด
กำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรให้
มีประสิทธิภำพ 

1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำ ตำมบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน
ที่ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ 

โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน), โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ, 
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

4. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในสังกัด มี
ระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิภำพ 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรในสังกัดที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ์ 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงำนทั้งระดับ 
สพท./สถำนศึกษำมีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลและบุคลำกรที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 

2. สร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำร
บริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area-Based 
Management)  

1. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำร
บริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็ง 

2.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัด
กำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

2. สพป.บร.1 มีแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกับ ศธจ./ศธภ. 

2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ  กลุ่ม
โรงเรียน 

3. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมี
เครือข่ำยสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยขึ้น
ไป 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำ
รัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมี
ส่วนร่วมด้วยพลังประชำรัฐ 

3. ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสำธำรณชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำง
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด
ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
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กลยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วย
วิธีกำรที่หลำกหลำย 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีกำร
ประสำนข้อมูลกับสถำบันหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำในกำรคัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อ
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

จำกกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบทบำทหน้ำที่ และภำรกิจในปีกำรศึกษำ 2562    
ปรำกฎผลกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 5  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
               ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.บร.1 จังหวัด สพฐ. ประเทศ 

กำรอ่ำนออกเสียง 72.21 71.60 67.49 68.50 

กำรอ่ำนรู้เรี่อง 74.28 73.08 72.51 72.81 

รวม 2 ด้ำน 73.25 72.35 70.00 70.66 

จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading 
Test: RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 สพป. บร.1 รวม 2 ด้ำน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.25 สูงกว่ำ
ระดับประเทศ 

เมื่อแยกรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่ำด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง 

ตารางที่ 6 แสดงค่ำร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test: RT)  
             ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 แยกตำมระดับคุณภำพ (นักเรียนเข้ำสอบ จ ำนวน 3,466 คน) 

ด้าน 
ร้อยละระดับคุณภาพ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

กำรอ่ำนออกเสียง 57.67 22.96 11.54 7.81 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง 56.46 31.73 10.09 1.70 

รวม 2 ด้ำน 56.86 28.36 11.36 3.40 

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ ค่ำร้อยละผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test: 
RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 แยกตำมระดับคุณภำพ รวมทั้ง 2 ด้ำน มีนักเรียนที่ต้องปรับปรุง 
ร้อยละ 3.40 (จ ำนวน 117 คน) 

 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ มีนักเรียนที่ต้องปรับปรุง ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ร้อยละ 7.81 (จ ำนวน 
270 คน) และ ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรี่อง ร้อยละ 1.70 (จ ำนวน 58 คน) 
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ตารางท่ี 7 คะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี (ข้อสอบกลำง) นักเรียนในสังกัด                     
               ปีกำรศึกษำ 2562  แยกรำยระดับชั้น  
 

ระดับชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 

 ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ 

ป.2 45.65 47.53 54.01  50.53 49.43 

ป.4 52.40 38.36 43.24  39.09 43.27 

ป.5 44.81 37.18 46.54  38.70 41.81 

ม.1 43.18 28.37 33.65  28.60 33.45 

ม.2 43.14 28.54 34.74  29.33 33.94 

จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี นักเรียนในสังกัด  
ปีกำรศึกษำ 2562  มีกำรทดสอบ 5 ระดบัชั้น ได้แก่ ชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และม.2 โดยจัดสอบ 4 กลุ่มสำระ       
กำรเรียนรู้  

           คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมในแต่ละระดับชั้น พบว่ำ ระดับชั้น ป.2 มีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด (49.43) 
รองลงมำได้แก่ ระดับชั้น  ป.4 (43.27) ระดับชั้น ป.5 (41.81) ระดับชั้น ม.2 (33.94) และ ระดับชั้น ม.1 (33.45) 
ตำมล ำดับ  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ในแต่ละระดับชั้น ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ยกเว้น ระดับชั้น ป.2 และระดับชั้น ป.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    


                                           รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

                                                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT) 
              นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2561-2562 ระดับประเทศ จังหวัด กับ สพป.บร.1  
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละความรู้ความสามารถ เฉลี่ยร้อยละ 

ปี62 

เฉลี่ยร้อยละ 

ปี61 ด้ำนภำษำ ด้ำนกำรคดิ
ค ำนวณ 

ด้ำนกำรใช้เหตผุล 

ประเทศ 46.46 44.94  45.70 50.19 

จังหวัด 46.83 47.22  47.03 51.83 
สพป.บร.1 44.74 43.35  44.05 48.49 

 
          จำกตำรำงที ่8 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562  สพป.บร.1 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.05 ต่ ำกว่ำ               
ปีกำรศึกษำ 2561 (-4.44)  ต่ ำกว่ำระดับประเทศ (-1.83) และต่ ำกว่ำระดับจังหวัด (-1.65)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    


                                           รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

                                                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

ตารางที 9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT) 
              นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562  
 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ผลตำ่ง 

ปี2561-2562 
ด้ำนภำษำ 49.41 51.06 44.74 -6.32 

ด้ำนกำรคิดค ำนวณ 35.65 45.91 43.35 -2.56 
ด้ำนกำรใช้เหตุผล     

รวมเฉลี่ย 42.53 48.49 44.05 -4.44 

จำกตำรำงที่ 9  พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (NT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562  โดยรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.44 ต่ ำกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 
ร้อยละ -4.44               

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ได้แก่ ด้ำนภำษำ 44.74 รองลงมำ
ได้แก่ ด้ำนกำรกำรคิดค ำนวณ 43.35  ตำมล ำดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    


                                           รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

                                                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

ตารางท่ี 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
                 (O-NET) นักเรยีน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำง   
                 สพป.บร.1 กับ ระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับจังหวัด  
 

ระดับ 
ภำ

ษำ
ไท

ย 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

เฉ
ลี่ย

ปี 
62

 

เฉ
ลี่ย

ปี 
61

 

เพ
ิ่ม/

ลด
 

คะ
แน

นพ
ัฒ

นา
 

ประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 43.14 ลด -5.16 

สังกัด 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 41.14 ลด -4.96 

จังหวัด 48.51 31.11 32.21 34.63 36.62 41.80 ลด -5.18 

เขตพื้นท่ี 46.88 29.29 30.29 32.91 34.84 39.35 ลด -4.51 

 จำกตำรำงที ่10 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พ้ืนฐำน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 สพป.บร.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม 34.84 ลดจำก                
ปีกำรศึกษำ 2561 (-4.51) 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ ระดับสังกัด และระดับจังหวัด พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม    
ต่ ำกว่ำระดับประเทศ (3.15 ) ต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมระดับสังกัด (1.34 ) และต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย                  
ร้อยละโดยรวมระดับจังหวัด 1.78 ) ตำมล ำดับ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    


                                           รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

                                                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

ตารางท่ี 11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
                (O-NET) นักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ภำษำไทย 43.19 53.30 46.88 

คณิตศำสตร์ 33.48 32.43 30.29 

วิทยำศำสตร์ 36.96 37.66 32.91 

ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 30.99 33.99 29.29 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 36.16 39.35 34.84 

จำกตำรำงที ่11 พบว่ำ  คะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562  คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม 34.84 ซ่ึงต่ ำกว่ำทุกปีกำรศึกษำ 

เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง              
จำกปีกำรศึกษำ 2561 จำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (-6.42) วิทยำศำสตร์ (-4.75) 
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ (-4.70) และ คณิตศำสตร์ (-2.14) ตำมล ำดับ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    


                                           รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

                                                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
                 (O-NET) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2562   ระหว่ำง สพป.บร.1 กับ ระดับประเทศ 
และระดับสังกัด  

ระดับ 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

ำส
ตร

์ 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์ 

เฉ
ลี่ย

ปี 
62

 

เฉ
ลี่ย

ปี 
61

 

เพ
ิ่ม/

ลด
 

คะ
แน

นพ
ัฒ

นา
 

ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 37.50 ลด -1.46 

สังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 37.71 ลด -1.19 

จังหวัด 54.00 30.53 24.74 29.26 34.63 35.95 ลด -1.32 

เขตพื้นท่ี 48.57 27.69 20.99 28.14 31.35 32.57 ลด -1.22 

   จำกตำรำงที่ 12  พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 ปีกำรศึกษำ 2562 สพป.บร.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม (31.35) ลดลงจำก              
ปีกำรศึกษำ 2561 (-1.22) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ และระดับสังกัด พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ (-4.95 ) ต่ ำกว่ำ ระดับสังกัด (-5.17) และต่ ำกว่ำระดับจังหวัด(-3.28) ตำมล ำดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



                                                                                    


                                           รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

                                                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

ตารางท่ี 13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน   
       (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560-2562        
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ภำษำไทย 42.96 47.53 48.57 

คณิตศำสตร์ 20.10 24.41 20.99 

วิทยำศำสตร์ 29.14 32.69 28.14 

ภำษำต่ำงประเทศ(อังกฤษ) 26.24 25.63 27.69 
เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 29.61 32.57 31.35 

ตำรำงที ่13 พบว่ำ  คะแนนเฉลี่ยร้อยละกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562  คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม 31.35 ซ่ึงลดลงจำก ปีกำรศึกษำ 
2561 (-1.22) 

เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เทียบกับปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(อังกฤษ) (+2.06) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (+1.04) 
ตำมล ำดับ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง ได้แก่  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ (-4.55)  
และ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (-3.42) ตำมล ำดับ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    


                                           รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

                                                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

 
ตารางท่ี 14 โรงเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมสูงสุด 10 ล ำดับแรก กำรทดสอบทำงกำรศึกษำ  
               ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562      
                

  ปีกศ. 
62 

  ปีกศ. 
61 จ านวน 

นักเรียน 
เข้าสอบ 

โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ กลุ่มโรงเรียน ล าดับ
ที ่

เขต 

ล าดับ
ที ่

เขต 

1 16 11 บ้ำนโคกเปรำะ 49.48 เมืองบุรีรัมย์ 5 

2 5 14 วัดขี้ตุ่น 48.13 ล ำปลำยมำศ 7 

3 7 8 วัดโคกสะอำด 43.74 ล ำปลำยมำศ 1 

4 6 237 อนุบำลบุรีรัมย์ 43.61 เมืองบุรีรัมย์ 1 

5 14 10 วัดบ้ำนเสม็ด 43.58 เมืองบุรีรัมย์ 4 

6 37 13 จันทรำวำส (คุรุรำษฎร์วิทยำ) 43.39 ล ำปลำยมำศ 1 

7 118 11 บ้ำนบุตำวงษ์ 43.05 ล ำปลำยมำส 1 

8 12 140 อนุบำลล ำปลำยมำศ 42.51 ล ำปลำยมำศ 1 

9 154 5 บ้ำนพลวง 41.91 เมืองบุรีรัมย์ 5 

10 63 8 บ้ำนกระสัง (หรุ่นรำษฎร์รังสรรค์) 41.64 เมืองบุรีรัมย์ 7 

      

      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                    


                                           รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

                                                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

ตารางท่ี 15  โรงเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวมสูงสุด 10 ล ำดับแรก กำรทดสอบทำง 
                 กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
                 ปีกำรศึกษำ 2562                       
                  

ปีกศ.62 
ล าดับที ่

เขต 

ปีกศ.61 
ล าดับที ่

เขต 

จ านวน 
นักเรียน 
เข้าสอบ 

โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ 
 

กลุ่มโรงเรียน 

1 1 16 บ้ำนบุมะขำมป้อม 36.48 บ้ำนด่ำน 2 

2 8 14 บ้ำนหนองปรือน้อย 35.84 เมืองบุรีรัมย์ 5 

3 23 6 วัดบ้ำนหินโคน "คุรุรำษฎร์บ ำรุง" 35.61 ล ำปลำยมำศ 1 

4 9 14 บ้ำนหนองแวง 35.44 ล ำปลำยมำศ 8 

5 35 8 บ้ำนตลำดชัย 34.61 เมืองบุรีรัมย์ 8 

6 17 17 บ้ำนตะโกตำเนตร 34.40 บ้ำนด่ำน 2 

7 2 25 ไตรคำมสำมัคคีวิทยำ 34.38 ล ำปลำยมำศ 6 

8 19 20 บ้ำนห้วยศำลำ 34.18 ล ำปลำยมำศ 4 

9 14 15 บ้ำนส ำโรงโนนเค็ง 34.11 เมืองบุรีรัมย์ 3 

10 4 20 ไตรมิตรวิทยำคำร 34.00 เมืองบุรีรัมย์ 5 
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                                                                      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  

การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   
ตารางท่ี 16 กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 
               จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำประเมิน  638 คน 

การประเมนิ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ด้ำนร่ำงกำย 95.61 ดี 
ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ 96.55 ดี 
ด้ำนสังคม 96.87 ดี 
ด้ำนสติปัญญำ 89.81 ดี 

รวมเฉลี่ย 4 ด้าน 94.71 ดี 

 จำกตำรำงที่ 16 พบว่ำ พัฒนำกำรนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 โดยรวมมีพัฒนำกำร 
อยู่ในระดับ ดี (เฉลี่ยร้อยละ 94.71) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีกำรพัฒนำสูงสุด ได้แก่ ด้ำนสังคม (เฉลี่ย
ร้อยละ 96.87) รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ (เฉลี่ยร้อยละ 96.55) ด้ำนร่ำงกำย (เฉลี่ยร้อยละ 95.61) และ
ด้ำนสติปัญญำ (เฉลี่ยร้อยละ 89.81 ตำมล ำดับ 
 
ตารางท่ี 17 กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ2562 
               จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำประเมิน  2,991 คน 

การประเมิน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ด้ำนร่ำงกำย 94.49 ดี 
ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ 96.22 ดี 
ด้ำนสังคม 96.66 ดี 
ด้ำนสติปัญญำ 87.03 ดี 

รวมเฉลี่ย 4 ด้าน 93.60 ดี 

 จำกตำรำงที ่17 พบว่ำ พัฒนำกำรนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ2562 โดยรวมมีพัฒนำกำร 
อยู่ในระดับ ดี (เฉลี่ยร้อยละ 93.60) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีกำรพัฒนำสูงสุด ได้แก่ ด้ำนสังคม (เฉลี่ย
ร้อยละ 96.66) รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ (เฉลี่ยร้อยละ 96.22) ด้ำนร่ำงกำย (เฉลี่ยร้อยละ 94.49) และ
ด้ำนสติปัญญำ (เฉลี่ยร้อยละ 87.03) ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 18 กำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ2562 
               จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำประเมิน  3,118 คน 

การประเมิน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ด้ำนร่ำงกำย 96.82 ดี 
ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ 97.18 ดี 
ด้ำนสังคม 97.37 ดี 
ด้ำนสติปัญญำ 89.74 ดี 

รวมเฉลี่ย 4 ด้าน 95.28 ดี 
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 จำกตำรำงที่ 18 พบว่ำ พัฒนำกำรนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ2562 โดยรวมมีพัฒนำกำร 
อยู่ในระดับ ดี (เฉลี่ยร้อยละ 95.28) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนที่มีกำรพัฒนำสูงสุด ได้แก่ ด้ำนสังคม (เฉลี่ย
ร้อยละ 97.37) รองลงมำ ได้แก่ ด้ำนอำรมณ์-จิตใจ (เฉลี่ยร้อยละ 97.18)  ด้ำนร่ำงกำย (เฉลี่ยร้อยละ 96.82)  และ
ด้ำนสติปัญญำ (เฉลี่ยร้อยละ 89.74) ตำมล ำดับ 

ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบผลกำรประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69                             
     ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกษ  ระหว่ำง สพป.บุรีรัมย์ เขต1,2,3 และ4                 
     เรียงตำม กิจกรรมชนะเลิศ  

ล าดับ
ที ่

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ชนะ
เลิศ 

รอง
1 

รอง
2 

รวม 
เหรียญ 

เข้าร่วม 
รวม

ทั้งสิ้น ทอง เงิน ทองแดง 

19  บุรีรัมย์  เขต 4 6 2 4 12 137 58 29 6 230 
37  บุรีรัมย์  เขต 3 3 5 6 14 162 57 18 9 246 
38  บุรีรัมย์  เขต 2 3 2 7 12 163 45 19 9 236 
49  บุรีรัมย์  เขต 1 2 2 6 10 159 62 12 8 241 

จำกตำรำงที่ 19 เปรียบเทียบผลกำรประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ 69                            
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่ำง สพป.บุรีรัมย์ เขต1,2,3 และ4 เรียงตำมกิจกรรมชนะเลิศ 

พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 ชนะเลิศ จ ำนวน 2 กิจกรรม                
รองชนะเลิศอันดับ 1 จ ำนวน 2 กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน 6 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 10 กิจกรรม 
ได้เหรียญทอง ทั้งสิ้น 159 เหรียญ ล ำดับที่ 49 ในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชำติ) 
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ตารางท่ี 20 แสดงรำยละเอียดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 69                            
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ  ของนักเรียนที่ได้รำงวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 แยกหมวดหมู่,  รำยกิจกรรม 
 
ที ่ หมวดหมู ่ รายการ เหรียญ อันดับ โรงเรียน 

1 คณิตศำสตร ์ กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร ์
ประเภทสรำ้งทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำง
คณิตศำสตร์ ป.4-ป.6 

ทอง ชนะเลิศ บ้ำนเสมด็โคกตำล 

2 กำรงำนอำชีพ กำรประกวดแปรรูปอำหำร ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ บ้ำนโคกสนวน 

3 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุ
ธรรมชำติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

ชุมชนบ้ำนหัววัว 
(รำษฎร์อุทิศ) 

4 ศิลปวัฒนธรรม
อีสำน 

กำรแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลำง)                
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๑ 

รวมมิตรวิทยำ 

5 กำรงำนอำชีพ กำรแข่งขันท ำน้ ำพริก ผักสด เครือ่งเคียง 
ม.1-ม.3  

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

ไตรมิตรวิทยำคำร 

6 คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันสร้ำงสรรคผ์ลงำนคณิตศำสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

บ้ำนหนองโดน
ประสำทวิทย ์

7 คณิตศำสตร ์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เงิน รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

บ้ำนตะโก 

8 ศิลปะ-ดนตร ี กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครือ่งลม 
(Wind Ensemble) ป.1-ป.6 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

อนุบำลบุรรีัมย ์

9 เรียนรวม-
ภำษำไทย 

กำรแข่งขันกำรเลำ่นิทำน ประเภทนักเรียน
ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น              
ม.1-ม.3                     

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับที่ ๒ 

เสนศิริอนสุรณ ์

10 ศิลปวัฒนธรรม
อีสำน 

กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดีย่วโหวด 
ม.1-ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

รวมมิตรวิทยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=1&province_id=27&zone_num=1&area_sm=-1
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=1&province_id=27&zone_num=1&area_sm=-1&order=school
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โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ และกำรน้อมน ำ
ศำสตร์พระรำชำสู่ห้องเรียน 

20,000 นำงสำวมนัสปอง ศรีทอง 

2 โครงกำรกำรขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเชิงรุกเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมในสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน 

12,000 นำงสำวปลิดำ พันธ์วัน 

3 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำ(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 

สพฐ. นำงสำวมนัสปอง ศรีทอง            
/นำงนวลอนงค์ ชูใส 

4 โครงกำรพัฒนำบุคำกรเพ่ือเสริมสร้ำงคุธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกัน
กำรทุจริต” (กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สุจริต) 

ปปช. นำงสำวมนัสปอง ศรีทอง  
นำงสำวปลิดำ พันธ์วัน   
นำยสมบูรณ์ เทพศรัทธำ 
นำงบุศยรินทร์ อำณำเขต          

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
5 โครงกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพ่ือพัฒนำ

นักเรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
380,000 นำงบุศยรินทร์ อำณำเขต          

6 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
อย่ำงยั่งยืน 

12,000 นำงบุศยรินทร์ อำณำเขต          

7 โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำหนังสือส่งเสริมคุณธรรม
เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนตำมมำตรฐำน สพฐ.
ก ำหนด 

10,000 นำงสำวมนัสปอง ศรีทอง  
 

8 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดสอบทำงกำร
ศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

15,000 นำยไชยสิทธิ์ พวงศรี 
นำงจุติมำพร  เชียงกำ 

9 โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสู่
ห้องเรียน  

30,000 นำงจุฬำพร  ค ำพิมูล 

10 โครงกำรขับเคลื่อนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
และศึกษำดูงำนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่
ควำมเป็นเลิศ 

- นิเทศ ติดตำม 

11 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 

25,000 นำงจุติมำพร  เชียงกำ 

12 โครงกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งครูผู้สอนด้ำนกำรวัด
และประเมินผลเพ่ือพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

15,000 นำยไชยสิทธิ์ พวงศรี 
นำงจุติมำพร  เชียงกำ 

13 โครงกำรวิจัยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก : 
Active Learning) 

10,000 นำยไชยสิทธิ์  พวงศรี 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

14 โครงกำรพัฒนำต่อยอดครู Boot Camp ส่งเสริม
สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกรศึกษำให้
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

45,000 นำงจุฬำพร  ค ำพิมูล 

15 โครงกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพ
และทักษะชีวิต 

16,000 นำงสำวปลิดำ พันธ์วัน   
 

16 โครงกำรโรงเรียนต้นแบบที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษำ PBL และ PLC 

- นิเทศ ติดตำม 

17 โครงกำรสะเต็มศึกษำ พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 20,000 นำงสำวสุมำลี  กุงไธสง 
18 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูต้นแบบ (Master 

Teacher) กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ระดับ
ประถมศึกษำ 

12,000 นำงจุติมำพร  เชียงกำ 

19 โครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ “กำร
น ำมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม 
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และสำระ
ภูมิ ศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่
กำรปฏิบัติ 

30,000 นำงสำวธัญญ์รวี พงศธรภู
ริวัฒน์/ นำงมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว 

20 โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำด้วย
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community :PLC) 
 

- นำงสำวสุมำลี  กุงไธสง 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
                ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
21 โครงกำรพัฒนำระบบนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพกำร

จัดกำรศึกษำ 
350,000 นำงนฐพร วิชัยเลิศ 

 
22 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลอย่ำง

ต่อเนื่องและยั่งยืน 
15,000 นำงนฐพร วิชัยเลิศ 

 
23 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน 

(Schoolmis) ผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ 
12,000 นำยไชยสิทธิ์ พวงศรี 

24 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เพ่ือประเมินรอบ
สี่ 

30,000 นำยไพบูลย์ มูลดี/นำงสำว
สุมำลี กุงไธสง 

25 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยโรงเรียนประชำรัฐสู่
สถำนศึกษำ 

     - นำงสำวสุมำลี กุงไธสง 

26 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม สพฐ. นำงมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว 
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27 โครงกำรพัฒนำโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership 
school) 

- นำงบุศยรินทร์ อำณำเขต 

28 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 

15,000 นำยสมบูรณ์ เทพศรัทธำ 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
29 โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรขยะใน

สถำนศึกษำสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ในโรงเรียน สังกัด สพป.
บุรีรัมย์ เขต 1 
 

- นำยไพบูลย์ มูลดี 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
30 โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
11,000 นำงนฐพร วิชัยเลิศ 

 
31 โครงกำรพัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
25,000 นำงบุศยรินทร์ อำณำเขต 

รวมทั้งสิ้น 1,110,000  
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คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ก.ต.ป.น.) 

“”””””””””””””””””””””””””””” 
 
 1. นำยประยงค์  เลำลักษณ์จรรยำ  ประธำนกรรมกำร  
 2.  นำยชำญชัย  ไชยพิศ   กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3.  นำยบุญรอด  ไก่แก้ว      กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเอกชน 
 4.  นำงสโรชินี  โอชโร   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.  นำยประหยัด  วรงค์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นำงประกอบ  เพชรสุวรรณ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7.  นำยสมชำย  สุเรรัมย์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8.  นำยไชยสิทธิ์  พวงศรี   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9.  นำยศรำวุธ  โรจนำวรรณ                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 10. นำงบุศยรินทร์  อำณำเขต  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ที่ปรึกษา 
นำยประยงค์  เลำลักษณ์จรรยำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
      รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 

คณะท างาน 
นำยศรำวุธ  โรจนำวรรณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
นำยไพบูลย์  มูลดี   ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงสำวมนัสปอง  ศรีทอง   ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำยไชยสิทธิ์ พวงศรี   ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงนฐพร  วิชัยเลิศ   ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงสำวสุมำลี  กุงไธสง     ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงบุศยรินทร์  อำณำเขต   ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงสำวธัญญ์รวี  พงศธรภูริวฒัน์ ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
น.ส.ปลิดำ  พันธ์วัน ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงจุฬำพร ค ำพิมูล ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงจุติมำพร เชียงกำ ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำยสมบูรณ์ เทพศรัทธำ ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 

รวบรวม /สรุป/รูปเล่ม 
นำยศรำวุธ  โรจนำวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงบุศยรินทร์  อำณำเขต   ศึกษำนิเทศก์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 
นำงสำวสุนิสำ  ศิลำแก้ว เจ้ำพนักงำนธรุกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1  
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