
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
  
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๔ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลนิเทศการศึกษา ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการด าเนินงานแบบองค์รวม (Holistic) 
หลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และหลักการใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะ
ส่งผลให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
บริหารและการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 
  สาระส าคัญที่น าเสนอในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ แบ่งเป็น 4 ส่วน 
ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 บทน า    
  ส่วนที่ 2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา                
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ส่วนที่ 4 แผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  ส่วนที่ 5 โครงการ/กิจกรรม 
  ขอขอบคุณคณะท างาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็นพิจารณา  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สมบูรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต่อไป 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

ควำมส ำคัญ        
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา มีผลมาจาก 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มาตรา 20 วรรคสี่ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่
ในการก ากับ ดูแล การบริหารและการด าเนินการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษา  กอปรกับ
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงก าหนดจ านวน  หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ จ านวน
เก้าคน ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธานกรรมการ  กรรมการที่เป็นผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  จ านวนหนึ่งคน  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
เอกชน จ านวนหนึ่งคน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน   และหัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ  เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
ค ำนิยำม 
 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 กรรมการ หมายความว่า กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐในสังกัด
แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนใน
แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้าน
การศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา และด้าน
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
หลักกำร 
 1. หลักการแบบองค์รวม (Holistic)        
 2. หลักการติดตามแบบเครือข่าย (Net-Work)      
 3. หลักการติดตามประเมินผลแบบบูรณาการ (Integration)  
 4. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good governance) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา        
 2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา     
 3. เพ่ือน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
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ส่วนที่ 2 
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทาง    ในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2. ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หนว่ยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
 5. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการ    ตามแผน 
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ตามบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น มีผู้อ านวยการ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลและการจัดการศึกษาในฐานคณะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท าหน้าที่ดังนี้   
 1. ใช้และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา           
 2. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ศึกษา วิจัย การบริหารและการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. เสนอแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. เสนอรายงานสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. จัดท าและเสนอแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
 6. เสนอแต่งตัง้คณะนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 7. ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
 8. เสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะ จากรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา        
 9. เสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าปี  
 10. ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา        
 11. ประสานงานกับคณะกรรมการและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐำน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีข้อมูลข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการบริหารจัดการ 
ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 256๔ 

หน่วยงาน/กลุ่ม 
ผู้บริหาร   
การศึกษา 

ศึกษา 
นิเทศก์ 

บุคลากร 
ทาง

การศึกษา 
ช่วยราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า/
ชั่วคราว 

พนักงาน 
ราชการ 

รวมทั้งสิ้น 

สพป.บร.1 4      4 

กลุ่มอ านวยการ   6  11 1 18 

กลุ่มบริหารงานบุคคล   7  1  8 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   2    2 

กลุ่มนโยบายและแผน   5 1 2  8 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   5   1 6 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลฯ  13 3    16 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์   7  1  8 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ   1  1  2 

กลุ่มกฎหมายและคด ี   1    1 

หน่วยตรวจสอบภายใน   3    3 

รวม 4 13 40 1 16 2 76 

ตำรำงท่ี 2   จ านวนโรงเรียนในสังกัดและระดับที่เปิดสอน  แยกรายอ าเภอ 

เขตพัฒนำกำรศึกษำ 
ระดับที่เปิดสอน 

อ. – ป. 6 
อ. – ม. 3 

ขยำยโอกำส 
รวม 

เมืองบุรีรัมย์ 63 31 94 

ล าปลายมาศ 55 19 74 

ช านิ 10 7 17 

บ้านด่าน 9 7 16 

รวมทั้งสิ้น 137 64 201 
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ตำรำงท่ี 3 แสดงจ านวนนักเรียน ครูและอัตราส่วน คร ู: นักเรียน ปีการศึกษา 256๔ (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64) 
 

เขตพัฒนำกำรศึกษำ ครู นักเรียน ครู:นักเรียน 

เมืองบุรีรัมย์ 905 16,466 1:18 

ล าปลายมาศ 584 9,885 1:16 

ช านิ 171 3,212 1:18 

บ้านด่าน 143 2,561 1:17 

ทั้งสิ้น 1,803 32,124 1:17 

 

ตำรำงท่ี 4   จ านวนนักเรียนและห้องเรียน จ าแนกรายชั้น  ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิ.ย. 64) 

ชั้น จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน:นักเรียน 

อนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) 56 582 1:10 

อนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) 212 2,648 1:12 

อนุบาลปีที่3 (5 ขวบ) 216 2,947 1:13 

รวมก่อนประถม 484 6,177 1:12 

ประถมศึกษาปีที่ 1  228  3,285 1:14 

ประถมศึกษาปีที่ 2 224 3,371 1:15 

ประถมศึกษาปีที่ 3 230 3,696 1:16 

ประถมศึกษาปีที่ 4 229 3,864 1:16 

ประถมศึกษาปีที่ 5 226 3,617 1:16 

ประถมศึกษาปีที่ 6 224 3,681 1:16 

รวมประถมศึกษำ 1,361 21,514 1:15 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 74 1,524 1:20 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 74 1,508 1:20 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 75 1,401 1:18 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 223 4,433 1:19 

รวมทั้งสิ้น 2,068 32,124 1:15 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีน ปีกำรศึกษำ 256๓ 

ตำรำงท่ี 5  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
               ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
 

ด้ำน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

สพป.บร.1 จังหวัด สพฐ. ประเทศ 

การอ่านออกเสียง 75.50 78.74 74.13 74.14 

การอ่านรู้เรี่อง 73.13 72.27 72.23 71.86 

รวม 2 ด้าน 74.33 75.52 73.20 73.02 

 

ตำรำงท่ี 6 แสดงค่าร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  
             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แยกตามระดับคุณภาพ                                                      
             (นักเรียนเข้าสอบ จ านวน 3,050 คน) 

ด้ำน 
ร้อยละระดับคุณภำพ 

ดีมำก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

การอ่านออกเสียง 63.50 

(1,937คน) 

19.80 

(604 คน) 

9.90 

(302 คน) 

6.78 

(207 คน) 

การอ่านรู้เรื่อง 52.67 

(1,607 คน) 

37.69 

(1,149 คน) 

7.76 

(237 คน) 

1.86 

(57 คน) 

รวม 2 ด้าน 60.29  

(1,838 คน 

27.40 

(835 คน) 

9.31 

(283 คน) 

2.98 

(90 คน) 

 

ตำรำงท่ี 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) 
              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562-2563 ระดับประเทศ สพฐ.กับ สพป.บร.1  
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละควำมรู้ควำมสำมำรถ เฉลี่ยร้อยละ 

ปี63 

เฉลี่ยร้อยละ 

ปี62 ด้านภาษาไทย ด้านคณติศาสตร ์ ด้านการใช้เหตผุล 

ประเทศ 47.46 40.47  43.97 45.70 

สพฐ. 47.76 41.30  44.53 45.82 
สพป.บร.1 47.17 39.24  43.21 44.05 
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ตำรำงที 8  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) 
              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 - 2563  
 

ความรู้ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลตา่ง 

ปี2562-2563 

ด้านภาษาไทย 51.06 44.74 47.17 +2.43 

ด้านคณิตศาสตร์ 45.91 43.35 39.24 -4.11 
     

รวมเฉลี่ย 48.49 44.05 43.21 -0.84 
 
 
ตำรำงท่ี 9  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
                 (O-NET) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง   
                 สพป.บร.1 กับ ระดับประเทศ และระดับสังกัด (สอบตามความสมัครใจ 138 แห่ง) 
 

ระดับ 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

ประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 

สังกัด 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 

เขตพื้นท่ี 53.64 36.17 27.00 36.02 38.21 

 
ตำรำงท่ี 10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
                 (O-NET) นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2563   ระหว่าง สพป.บร.1                          
                 กับ ระดับประเทศ  และระดับสังกัด (สอบตามความสมัครใจ จ านวน 35 แห่ง) 
 

ระดับ 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

รว
มเ

ฉล
ี่ย 

ประเทศ 54.29 34.38 25.46 29.89 36.01 

สังกัด 55.18 34.14 25.82 30.17 36.33 

เขตพื้นท่ี 46.96 27.49 21.07 26.97 30.62 
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การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา   
ตำรำงท่ี 11 การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
               จ านวนนักเรียนที่เข้าประเมิน  377   คน 

กำรประเมิน ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภำพ 
ด้านร่างกาย 91.68 ดี 
ด้านอารมณ์-จิตใจ   90.13 ดี 
ด้านสังคม 91.63 ดี 
ด้านสติปัญญา 86.13 ดี 

รวมเฉลี่ย 4 ด้ำน 89.89 ดี 

 
ตำรำงท่ี 12 การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา2563 
               จ านวนนักเรียนที่เข้าประเมิน 2,544  คน 
 

กำรประเมิน ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภำพ 
ด้านร่างกาย 93.01 ดี 
ด้านอารมณ์-จิตใจ 93.21 ดี 
ด้านสังคม 94.44 ดี 
ด้านสติปัญญา 86.40 ดี 
รวมเฉลี่ย 4 ด้ำน 91.76 ดี 

 

ตำรำงท่ี 13 การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที ่3 ปีการศึกษา 2563 
               จ านวนนักเรียนที่เข้าประเมิน 2,604  คน 

กำรประเมิน ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภำพ 
ด้านร่างกาย 95.46 ดี 
ด้านอารมณ์-จิตใจ 96.85 ดี 
ด้านสังคม 96.58 ดี 
ด้านสติปัญญา 90.17 ดี 

รวมเฉลี่ย 4 ด้ำน 94.62 ดี 
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ส่วนที่ 4 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที ่

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 Quality Land ( สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นพื้นที่แห่งคุณภาพ ) 
 
พันธกิจ 
  1. ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  

2. คนที่ดีท่ีสุด 
3. ระบบบริหารจัดการที่ดีที่สุด  
4. ส านักงานที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

    
ค่ำนิยม SMART 1 TEAM 

๑. Smart Work 
๒. Smart Think 
๓. Smart Time 
๔. Smart Family 
๕. Smart Success 
๖. Smart Service 

 
เป้ำหมำย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการ
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกีย่วข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 
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 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ มีการบริหารเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่ง
นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน                   
โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัยและส่งเสริม
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
            จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมาย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จึงก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับภารกิจ จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
  
 ด้านที่ 1 พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัยของรัฐ และเอกชน   
 ด้านที่ 2 พัฒนาการบริหารการศึกษา และการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ด้านที่ 3 พัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
 ด้านที่ 4 พัฒนาด้านวิจัย และประเมินผล 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ          
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของด้านที่ 1 นักเรียนร้อยละ90 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของด้านที่ 2 สถานศึกษา ร้อยละ 90 มีหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของด้านที่ 3 สถานศึกษาร้อยละ 100 มีการท างานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมี
การท างานแบบเครือข่าย         
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของด้านที่ 4 สถานศึกษา ร้อยละ 90 มีผลงานการวิจัย และประเมินผลเป็นรูปธรรม 
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ภำรกิจด้ำนที ่1 พัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กำรศึกษำปฐมวัย ของรัฐ และเอกชน 

 
กลยุทธ์ แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพด้าย
การปรับ
หลักสูตรการวัด
และประเมินผล
ที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม  

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
น าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่
ค้าและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความ
จ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 
 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

2. พัฒนา
คุณภาพ
กระบวนการ
เรียนรู้ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  
  

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อม
เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การ
อ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6  
อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
  

7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
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กลยุทธ์ แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
2. พัฒนา
คุณภาพ
กระบวนการ
เรียนรู้ 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

8. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ ตั้งแต่
ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
 
9. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จาก
การเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ 

11. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝัง
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรียน 

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหา
และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้
เต็มตามศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม 
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กลยุทธ์ แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
  สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย

รูปแบบที่เหมาะสม 
2. พัฒนา
คุณภาพ
กระบวนการ
เรียนรู้ 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

 2.11 สนับสนุนการนิเทศภายใน กระบวนการ
PLC โดย การสังเกตชั้นเรียน (Lesson study) 

15. ครูร้อยละ 100 ได้รับการสังเกตชั้นเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3. สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 

16. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA (Programme 
for International Student Assessment) 
สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศในด้านต่างๆ 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่าง ๆ  

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and 
Mathematics Education : STEM 
Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
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ภำรกิจด้ำนที่ 2 พัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ และกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
กลยุทธ์ แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. พัฒนาครูและ
บุลากรทาง
การศึกษาให้
สามารถจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพใน
รูปแบบที่
หลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ 
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC)  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบ
การบริหารงาน
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรร
หา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีแผนอัตราก าลังในการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีระบบการประเมินและการ
พัฒนาครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ์ แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

3.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลัก         
ธรรมาภิบาล 

3.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง
แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษา 
 

 3.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษา ตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา 
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

9. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดมี
การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่ 

3.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

10. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัด มี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ 

11. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทั้งระดับ 
สพท./สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

4. สร้างความ
เข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-Based 
Management)  

12. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 

13. สพป.บร.1 มีแผนบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับ ศธจ./ศธภ. 
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กลยุทธ์ แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  กลุ่มโรงเรียน 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
มีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 
เครือข่ายขึ้นไป 

5. ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
มีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
มีการประสานข้อมูลกับสถาบันหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือก
ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 

ภำรกิจด้ำนที ่3 พัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. เสริมสร้าง
ความมั่นคงของ
สถาบันหลัก
และการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราช
ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หรือ”ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมี
การบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 1.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง 
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กลยุทธ์ แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

2. ปลูกฝัง
ผู้เรียนด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
  

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 

ด้ำนที่ 4 พัฒนำด้ำนวิจัย และประเมินผล 
กลยุทธ์ แนวทำง ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท าวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษา 

1.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในในสังกัด
และกลุ่มใน สพท.มีผลงานวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

1.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยเน้น
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
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ส่วนที ่5  
โครงกำร/กิจกรรม 

 
ภำรกิจ โครงกำร กลุ่มงำนที่รับผิดชอบ 

 
ด้ำนที่ 1 พัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
กำรศึกษำปฐมวัย 
ของรัฐ และเอกชน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพ้ืนที่, 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 256๔  

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

พัฒนาทักษะการคิดค านวณกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้น ป.๑            
อ่านออกยกชั้น 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

พัฒนาการจัดท าหนังสือส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านตามมาตรฐาน สพฐ.ก าหนด 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

พัฒนาต่อยอดครู Boot Camp ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ส่งเสริมความเข้มแข็งครูผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผล
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

การแนะแนวเพ่ือการศึกษา การประกอบอาชีพ                    
และทักษะชีวิต 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

สะเต็มศึกษา พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ (Master Teacher) การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยตนเอง+++ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลอย่าง ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่ สถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัด การศึกษา
ระหว่าง สพฐ. สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษา อ่ืน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

อบรมปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้และ คิดเลข
เป็น 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ        

ด้ำนที่ 2 พัฒนำกำร
บริหำรกำรศึกษำ 
และกำรบริหำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ/
กลุ่มนโยบายและแผน 

พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
พัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership school Project
  

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการผลการเรียน (Schoolmis) กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือประเมินรอบสี่  

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐสู่สถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

กิจกรรมสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาองค์กรและบุคลากร ของ สพป.
บุรีรัมย์ เขต 1 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

พัฒนาระบบนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่อง “การน า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สู่การปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ด้ำนที่ 3 พัฒนำด้ำน
ศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมของชาติและการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตประจ าวัน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 การขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือเชิงรุกเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ท า ความดี 
ร่วมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ประเมินความโปร่งใสและการ 
ด าเนินงานในหน่วยงานภาครัฐ(กิจกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต) (Integrity and Transparency 
Assessment  : ITA ) 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

อบรมครูจิตอาสาตามแนวพระราชด าริ บุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

ด้ำนที่ 4 พัฒนำด้ำน
วิจัย และประเมินผล 

วิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก : (Active Learning)
  

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต 1 (ก.ต.ป.น.) 

“”””””””””””””””””””””””””””” 
 
 1. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ประธานกรรมการ  
 2.  นายสุริยันต์ คะเณวัน   กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.  นายสิรภพ ปราบริปูตลุง     กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน 
 4.  นายประสิทธิ์ พิเศษ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5.  นายประสงค์ เหลาฉลาด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นายชาติชาย วงศ์ค า   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7.  นายทองดี อาจทวีกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 8.  นายไชยสิทธิ์  พวงศรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9.  นายศราวุธ  โรจนาวรรณ                  กรรมการและเลขานุการ 
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