
 

 

 

 

 



 

 

 

 ตามที่พระราชกิจจานุเบกษา ไดเผยแพรพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรค 4 กําหนดให 
“เมื่อส้ินปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป......”  นั้น   

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 39 ไดดําเนินการสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหประชากร
วัยเรียนได รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามหลักสูตร และ
มาตรฐานการศึกษา เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาใหแกผูเกี่ยวของ
ไดรับทราบ และใชเปนขอมูลสารสนเทศตอไป  โดยรายงานตามผลการขับเคล่ือน   
การดําเนินงานตามนโยบาย 5 นโยบาย ดงันี้ 

นโยบายท่ี  1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี  2  พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
นโยบายท่ี  3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี  4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มี คุณภาพ            

มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี  5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ขอขอบคุณบุคลากรทุกทาน
ทุกฝาย ท้ังในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา องคกร และทุกภาคสวนท่ีมีสวน
เกี่ยวของในการสนับสนุนการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ ใหเสร็จสมบูรณ 
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ตอไป 
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          พระราชกิจจานุเบกษา เผยแพรพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรค 4 กําหนดให “เมื่อส้ิน

ปงบประมาณให สวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป......” และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับจัดสรร

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพ่ือบรหิารจัดการงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค ที่สอดคลอง

กับนโยบาย จุดเนน กลยุทธของหนวยงานตนสังกัด  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัดใหเกิดประสิทธิภาพ  ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 ไดทําการศึกษาวิเคราะหแผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษา

แหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และนโยบายจังหวัด นํามาวางแผน

จัดทําโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาการบริหารงาน และสงเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย  โดยนอมนํา

หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย

ดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวรัชกาลที่ 10 ในการขับเคล่ือน           

การดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรลุตาม

เปาหมาย จึงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ

รายงานผลการดําเนินงานในปทีผ่านมา ใหแกผูเก่ียวของไดรับทราบ และใชเปนขอมูล

สารสนเทศตอไป 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดกําหนดทิศทาง ในการ

ขับเคล่ือนแผนไปสูการปฏิบัติ  โดยเนนการมีสวนรวม และดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เขาไปสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกําหนดคานยิม ดงันี ้



 3 

วิสัยทัศนป พ.ศ. 2562   

“เปนองคกรในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล   

บนพ้ืนฐานความเปนไทย” 

 

พันธกิจ 

 1. จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ
เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมขุ 
 2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ             
ในศตวรรษที่ 21 
 3. สงเสริมการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
 4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมลํ้า ใหผูเรียนทุกคนไดรับ
บริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
 5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวน              
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

เปาหมาย 

 1. ผูเ รียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม               
มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มคีวามสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตวัตอการเปนพลเมืองและพลโลก
ท่ีดี  
 2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และ
กลุมท่ีอยู ในพื้นท่ีหางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และ              
มีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ 
และมีทักษะการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปน                
ผูสรางสรรคนวัตกรรม และทกัษะในการใชเทคโนโลย ี
 4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรม มีภาวะผูนําทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และ
การบริหารแบบรวมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือ
กบัชุมชน ภาคเอกชน และผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่จัดสภาพแวดลอม
ในโรงเรยีนเพื่อการเรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 
 6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเปนสํานกังาน
แหงนวัตกรรมยุคใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือน
คุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 
 7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเป ล่ียนวัฒนธรรมการทํางาน          
โดยกระจายอํานาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหาร                
เชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัย และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ  
 

คานิยม   

G  Good Governance   = ยึดม่ันธรรมาภิบาล  
I Innovative Thoughts = สรางสรรคส่ิงใหม  
V Value Teamwork  = รวมใจทํางาน            
E Excellent Services  = บริการเปนเลิศ  

 

นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39   

นโยบายที ่1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายที ่2  พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 
นโยบายที ่3 พัฒนาผูบรหิาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ            

มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
นโยบายที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 



 5 

 
       สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ต้ังอยูเลขที่ 1 
หมู 8 ถนนเล่ียงเมืองพิษณุโลก-
สุโขทัย ตําบลทาทอง อําเภอเมือง          
จังหวัดพิษณุโลก ดูแลโรงเรียน
ระดับมัธยม 2 จังหวัด คือ จังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ 
โดยมีประวัติพอสังเขป ดังนี ้

       พ.ศ. 2552 จัดตั้งเปนศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนยที่ 38 ต้ังอยู
ภายในโรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

       พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39  ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2553 และยายท่ีต้ังมาอยูที่อาคารกฬีา (โรงยิม) ภายใน
พ้ืนที่ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ที่ต้ังปจจุบัน)  

       นายสมเกียรติ บุญรอด เปนผูอํานวยการสํานักงานเขตฯ คนแรก และจัดต้ังศูนย
ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อใหบริการโรงเรียนในสังกัด จ.อตุรดิตถ ต้ังอยูในพ้ืนที่
ของโรงเรียนอุตรดิตถ ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ตอมายายที่ต้ังมาอยูในพื้นที่
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และในเดือนมิถุนายน 2561 
ไดยายศูนยประสานงานมาต้ังอยูอาคาร 1 ช้ัน 1 โรง เรียนลับแลพิทยาคม  
ต.ลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ  

        ป พ.ศ. 2557 นายกิตติพงศ พิพัฒนศิวพงศ ยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557  และลาออก 
จากราชการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2559 มีนายสุชน  วิเชียรสรรค รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ต้ังแตวันที่ 2 มกราคม 2559   

วัน ท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 นายสุชน วิเ ชียรสรรค  ดํารงตําแหนง เปน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จนถึงปจจบุัน 
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รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 

 

นายสุชน  วิเชียรสรรค 

นายสุทธิดล  พุทธรักษ 
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ก.ศ.จ. จงัหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

และการสื่อสาร

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัด

กลุมอํานวยการ 

กลุมสงเสริม 

การจัดการศึกษา 

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

หนวยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รอง ผอ.สพม.39 

ผอ.สพม.39 

โครงสรางสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

กลุมกฎหมายและคดี 
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อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขอ 5 ให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา            
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น 

 2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
หนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงาน
ขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ดังกลาว 

 3. ประสาน สงเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 

 5. ศึกษาวิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

 9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา                    
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ  
เอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 12. ปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย  
 

รายช่ือองคคณะบคุคล   

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1. นายสุชน  วิเชียรสรรค ประธานกรรมการ 

2. นายศักด์ิชัย  ทุงโพธิแดง กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

3. นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 

4. รศ.ดร.วารีรัตน  แกวอุไร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายประมุข  ธนวัฒน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. นายมานพ  เกตุเมฆ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. ดร.อารีย  ปรีดีกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. นายสมภพ  นาคสีดี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายกาญจนมาโนชญ ขนุกอง กรรมการและเลขานุการ 
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อาณาเขตและที่ต้ัง 

 

 

         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประกอบดวยพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ โดยมีอาณาเขตและที่ต้ังสํานักงาน ดังนี ้ 

 จงัหวัดพิษณุโลก  ต้ังอยูภาคเหนือตอนลางและอยูในเขตภาคกลางตอนบนสุด
ของประเทศไทย  เรียกกันวา "เหนือลางกลางบน" หางจากกรุงเทพมหานคร 394 กม.      
มีอาณาเขตตดิตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังน้ี 
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 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน และอําเภอ     
นํ้าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ)  และแขวงไชยบุรี ประเทศลาว 

 ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอวชิรบารมี อําเภอ   
สามงาม และอําเภอสากเหล็ก (จังหวัดพิจิตร) 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง 
(จังหวัดเพชรบูรณ)  อาํเภอดานซาย และอําเภอนาแหว (จังหวัดเลย) 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง (จังหวัด
สุโขทัย) และอําเภอลานกระบือ (จังหวัดกาํแพงเพชร) 

 จังหวัดอุตรดิตถ   ต้ังอยูใตสุดของภาคเหนือ และใหญเปนอันดับ 25 ของ
ประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี ้

  ทิศเหนือ  ติดตอกับอาํเภอเดนชัย จงัหวัดแพร  

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, อําเภอ
เชียงคาน จังหวดัเลย  

  ทิศใต  ติดตอกับอําเภอวัดโบสถ, อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก  

  ทิศตะวันตก  ติดตอกับอาํเภอทุงเสล่ียม, อําเภอศรีสําโรง จังหวดัสุโขทัย  
 

ท่ีต้ัง 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต้ังอยูเลขท่ี 1 หมู 8             
ถนนเล่ียงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตาํบลทาทอง อาํเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
65000  Website : www.secondary39.go.th  โทรศัพท : 055-267235 - 6  โทรสาร : 
055-267234    
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ขอมูลพ้ืนฐานปการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 10   
               มิถุนายน  2562) 

ที่ ขนาดโรงเรียน 
จังหวัด

พิษณุโลก 
(โรงเรียน) 

จังหวัด
อุตรดิตถ 
(โรงเรียน) 

รวม 
(โรงเรียน) 

1 ขนาดเล็ก (นักเรียนต้ังแต 1 – 500 คน) 23 8 31 

2 ขนาดกลาง (นกัเรยีนตั้งแต 501 – 1500 คน) 12 7 19 

3 ขนาดใหญ (นักเรียนต้ังแต 1,501 – 2,500 คน) 2 1 3 

4 ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตัง้แต 2,501 ขึ้นไป) 2 2 4 

 รวมทั้งสิ้น 39 18 57 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามการจัดการศึกษา (ขอมลู ณ วันที ่10  
               มิถุนายน 2562) 

ระดับที่เปดทําการสอน 
จังหวัด

พิษณโุลก 
จังหวดั
อุตรดิตถ 

รวม 

มัธยมศึกษาปที่ 1  -  มธัยมศกึษาปที่ 6 38 17 56 

มัธยมศึกษาปที ่4  -  มธัยมศกึษาปที ่6 1 - 1 

มัธยมศึกษาปที่ 1  -  มธัยมศกึษาปที่ 6 และ ปวช. - 1 1 

รวมทั้งส้ิน 39 18 57 

 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนนักเรยีนจําแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี 10  
                มิถนุายน 2562) 

จังหวัด 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. รวม 

พิษณุโลก 13,675 13,302 0 26,977 

อุตรดิตถ 8,056 6,260 27 14,343 

รวมทั้งสิ้น 21,731 19,562 27 41,320 
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ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนนักเรียนและหองเรยีน จําแนกตามระดับช้ัน (ขอมูล ณ วันท่ี 
10 มิถุนายน 2562) 

 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

รวมท้ังสิ้น 
จํานวน

หองเรียน ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปที่ 1 3,505 3,620 7,125 215 

มัธยมศึกษาปที่ 2 3,530 3,820 7,350 207 

มัธยมศึกษาปที่ 3 3,502 3,754 7,256 204 

รวม ม.ตน 10,537 11,194 21,731 626 

มัธยมศึกษาปที่ 4 2,793 3,932 6,725 217 

มัธยมศึกษาปที่ 5  2,484 3,858 6,342 216 

มัธยมศึกษาปที่ 6 2,622 3,873 6,495 222 

รวม ม.ปลาย 7,899 11,663 19,589 655 

ปวช. 1 18 0 0 1 

ปวช. 2 0 0 9 0 

ปวช. 3 9 0 0 1 

รวม ปวช. 27 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 18,463 22,857 41,320 1,283 

 

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันท่ี  
              10 มถิุนายน 2562) 
 

ที ่ ตําแหนง จํานวน 

1 ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 1 

2 รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 1 

3 ผูอํานวยการสถานศกึษา      53 

4 รองผูอํานวยการสถานศึกษา    48 

5 ครูผูสอน 2,209 

6 บุคลากรทางการศกึษาอื่น ม.38 ค (1) (ศึกษานิเทศก) 13 

7 บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ม.38 ค (2)     32 

8 ลูกจางประจาํ 97 

9 ลูกจางชั่วคราว 98 

10 พนักงานราชการ      60 

รวมทั้งสิ้น 2,612 
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ตารางท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน            
(O-NET)  ชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 ปการศกึษา 2560 – 2561 ดังนี ้

 

กลุมสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา เพิ่มขึ้น / ลดลง 

2560 2561 + / - 

รายการที ่1 ภาษาไทย 51.70 57.56 5.86 

รายการที ่2 คณิตศาสตร 30.41 33.10 2.69 

รายการที ่3 วิทยาศาสตร 34.45 37.73 3.28 

รายการที ่4 ภาษาอังกฤษ 31.76 30.42 -1.34 

เฉลี่ย 4 กลุมสาระฯ 37.08 39.70 2.62 

 

ตารางท่ี 7  แสดงการเปรียบเทียบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
               (O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 – 2561 ดงันี ้
 

กลุมสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา เพ่ิมขึ้น / ลดลง 

2560 2561 + / - 

รายการที ่1 ภาษาไทย 50.74 48.98 -1.76 

รายการที ่2 คณิตศาสตร 25.24 32.28 7.04 

รายการที ่3 วิทยาศาสตร 29.90 31.31 1.41 

รายการที ่4 ภาษาอังกฤษ 28.27 31.61 3.34 

รายการที ่5 สังคมศึกษาฯ 34.56 35.49 0.93 

เฉล่ีย 5 กลุมสาระฯ 33.74 35.93 2.19 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

ตารางท่ี 8  แสดงขอมูลนักเรียนออกกลางคัน 3 ปที่ผานมา (ปการศกึษา 2559–2561) 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

มัธยมศึกษาปที ่1 0.04 0.00 0.00 
มัธยมศึกษาปที ่2 0.10 0.00 0.05 

มัธยมศึกษาปที ่3 0.04 0.00 0.07 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 0.06 0.00 0.04 

มัธยมศึกษาปที ่4 0.25 0.50 0.22 

มัธยมศึกษาปที ่5 0.22 0.06 0.43 

มัธยมศึกษาปที ่6 0.06 0.02 1.40 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.18 0.19 0.68 

รวมทั้งสิ้น 0.12 0.09 0.34 

 

หมายเหตุ   ปการศึกษา 2561 สพฐ. ใหนับนักเรียนท่ีมีตัวอยูจริง โรงเรียนจึงจําเปนตองนํา     
เด็กแขวนลอยระดับมัธยมปลาย (ยังไมมาลาออก) ออกจากทะเบียนนักเรียน จึงมี
จํานวนนกัเรยีนออกกลางคันเพ่ิมขึ้น 
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ขอมูลโรงเรียนจําแนกประเภทตามกิจกรรม 
 

(จํานวน 28 โรงเรียน)โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  

             จงัหวัดพิษณุโลก              จงัหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนดอนทองวิทยา 
2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 
3.  โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณา

รักษอุปถัมภ” 
4. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 
5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
6. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 
7. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
8. โรงเรียนนาบัววิทยา 
9. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

10. โรงเรียนชาตติระการวิทยา 
11. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
12. โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 
13. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 
14. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
15. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 
16. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
อตุรดิตถ 

2. โรงเรียนทุงกะโลวทิยา 
3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
4. โรงเรียนบานโคนพิทยา 
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
6. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
9. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
10. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
11. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
12. โรงเรียนน้าํปาดชนูปถัมภ 

 

(จํานวน 5 โรงเรียน)โรงเรียนสีเขียว  

             จงัหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก 
2. โรงเรียนนครไทย 
3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
2. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
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(จาํนวน 27 โรงเรียน)โรงเรียนท่ัวไปที่มีนกัเรียนพิการเรยีนรวม  

             จังหวัดพิษณโุลก              จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา 
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา 
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อดุรคณา-

รักษอุปถัมภ” 
5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
8. โรงเรียนนํ้ารินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

10. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
11. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 
12. โรงเรียนนครบางยางพทิยาคม 
13. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา 
14. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
15. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 
16. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 
อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 
3. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
4. โรงเรียนนํ้าริดวิทยา 
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
6. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
7. โรงเรียนพิชัย 
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
9. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม 

10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม 
11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

 

(จํานวน 21 โรงเรียน)โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  

             จังหวัดพิษณโุลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
3. โรงเรียนจานกรอง 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
5. โรงเรียนดอนทองวิทยา 
6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 
7. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 
8. โรงเรียนนํ้ารินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 

10. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
11. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 
12. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

1. โรงเรียนอตุรดิตถ 
2. โรงเรียนอตุรดิตถดรุณี 
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 
4. โรงเรียนบานโคนพิทยา 
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
6. โรงเรียนพิชัย 
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
9. โรงเรียนฟากทาวทิยา 
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(จํานวน 36 โรงเรียน)โรงเรียนวิถีพุทธ  

             จงัหวัดพิษณุโลก              จงัหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา 
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 
4. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา 
5. โรงเรียนชมุแสงสงคราม “อุดรคณา

รักษอุปถัมภ” 
6. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 
7. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
8. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม 
9. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 

10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา 
12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
13. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
14. โรงเรียนนครไทย 
15. โรงเรียนนาบัววิทยา 
16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 
17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
18. โรงเรียนบอโพธ์ิวิทยา 
19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
20. โรงเรียนชาตติระการวิทยา 
21. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
22. โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 
23. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษานอมเกลา 
อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 
4. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
6. โรงเรียนบานโคนพิทยา 
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
8. โรงเรียนพิชัย 
9. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม 
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม 
11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
12. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
13. โรงเรียนนํ้าปาดชนูปถัมภ 

 

 

โรงเรียนตนแบบการจัดการเรยีนรูโดยใชสติและสมาธิเปนฐาน(จํานวน 2 โรงเรียน)  

1. โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก         2. โรงเรียนพิชยั จงัหวัดอุตรดิตถ 
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(จํานวน 6 โรงเรียน)โรงเรียนตนแบบเรียนรวม  

             จังหวัดพิษณุโลก                 จงัหวัดอุตรดติถ 

1. โรงเรียนจานกรอง 
2. โรงเรียนนาบัววิทยา 
3. โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 

1. โรงเรียนลับแลศรวีิทยา 
2. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
3.  โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

 

(จํานวน 28 โรงเรียน)โรงเรียนในฝน  

โรงเรียนในฝนรุนที ่1 (จํานวน 16 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จงัหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
2. โรงเรียนนครไทย       
3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา      
4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม   
5. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา       
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม                      
7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา            

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        
นอมเกลาอุตรดิตถ 

2. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
3. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
4. โรงเรียนน้าํปาดชนูปถัมภ 
5. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
6. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
9. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

โรงเรียนในฝนรุนที่ 2 (จํานวน 2 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา               2.  โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 

โรงเรียนในฝนรุนที่ 3 (จํานวน 10 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จงัหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนวังน้ําคูศกึษา 
2. โรงเรียนนาบวัวิทยา 
3. โรงเรียนนครชมุพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 
4. โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา 
5. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา    
6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา          
7. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

1. โรงเรียนน้าํริดวิทยา 
2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม  
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(จํานวน 8 โรงเรียน)โรงเรียนประชารัฐ  

             จงัหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม                       
2. โรงเรียนทาทองพทิยาคม 
3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม                           
4. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

1. โรงเรียนบานโคนพทิยา                               
2. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา                          
4. โรงเรียนดานแมคํามนัพิทยาคม 

 

โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศนูยกลางการศกึษาภูมภิาค (Education Hub) 

(จํานวน 1 โรงเรียน) 
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    

 

 

(จํานวน 25 โรงเรียน)โรงเรียนมาตรฐานสากล  

             จงัหวัดพิษณโุลก                 จงัหวัดอุตรดิตถ 
1. โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนจานกรอง 
4.  โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
5. โรงเรียนพทุธชินราชพิทยา 
6. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา 
7. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 
8. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังทองพทิยาคม 

10. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา 
12. โรงเรียนนครไทย 
13. โรงเรียนชาตติระการวิทยา 
14. โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 
15. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ 
2.  โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษานอมเกลา 

อตุรดิตถ 
3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
4. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
5. โรงเรียนพิชัย 
6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
7. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
8. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
9. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

10. โรงเรียนน้าํปาดชนูปถมัภ 
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(จํานวน 3 โรงเรียน) โรงเรียนเครือขายสะเตม็ศึกษา  (STEM)  ภาคเหนือตอนลาง 

             จังหวัดพิษณุโลก    
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม               ศูนยสะเต็มศึกษา 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี                   เครือขาย 1 
3. โรงเรียนจานกรอง                          เครือขาย 2 
 

โรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษาหลักสูตรฝกอบรม (STEM Education) 

(จํานวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จงัหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวทิยาลัย พิษณุโลก    2. โรงเรียนอุตรดิตถ 
  

โรงเรียนขับเคล่ือนสะเต็มศึกษา (STEM) ของ สพม.39 

1. โรงเรียนทาทองพิทยาคม       6. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม 
2. โรงเรียนบานกรางวทิยาคม   7. โรงเรียนทุงกะโลวทิยา 
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา       8. โรงเรียนนครไทย 
4. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม      9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
5. โรงเรียนบานโคนพิทยา         10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดติถ 
   

โรงเรียนตนแบบโครงการสงเสรมิการพัฒนาทักษะดานโคดด้ิง ผานพ้ืนที่พัฒนา   

(จํานวน 5 โรงเรียน) นักประดิษฐดิจิทัล 

             จังหวัดพิษณุโลก    จงัหวัดอุตรดิตถ  

1. โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดิตถ 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พษิณุโลก   
4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 

(จํานวน 4 โรงเรียน) (EP/MEP) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จงัหวัดอุตรดิตถ  
1. โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 1.  โรงเรียนอุตรดิตถ 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี 2.  โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
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ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (English Resources and 

(จํานวน 5 โรงเรียน) Instruction Center : ERIC)  

             จงัหวัดพิษณุโลก    จงัหวัดอุตรดิตถ  

1. โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดิตถ 
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 2. โรงเรียนน้ําปาดชนปูถัมภ 
3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

 

(จํานวน 2 โรงเรียน) ศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด 

             จงัหวัดพิษณุโลก    จงัหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
 

(จํานวน 19 โรงเรียน) โรงเรียนจัดการศึกษารูปแบบทวศึิกษา 

             จงัหวัดพิษณุโลก             จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนจานกรอง 
2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารกัษ

อปุถัมภ” 
4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
6. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
8. โรงเรียนนํ้ารินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังพกิุลวิทยศึกษา 
10. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา 
11. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
12. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
13. โรงเรียนนครไทย 
14. โรงเรียนนาบัววิทยา 
15. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
16. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
17. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

1. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
2. โรงเรียนน้าํริดวิทยา 
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ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  

             จังหวัดพิษณุโลก    จงัหวัดอุตรดิตถ  
1. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม 1. โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 
   2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม 
   3. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
   4. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
 

(จํานวน 56 โรงเรียน) โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

        จังหวัดพิษณุโลก          จังหวัดอตุรดิตถ  

1. โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนจานกรอง 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
5. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา 
6. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 
7. โรงเรียนดอนทองวิทยา 
8. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 
9. โรงเรียนพทุธชินราชพิทยา 
10. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราช-

วิทยาลัย พิษณุโลก 
11. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณา

รักษอุปถัมภ” 
12. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 
13. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 
14. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 
15. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
16. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 
17. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
18. โรงเรียนทรัพยไพรวลัยวิทยาคม 
19. โรงเรียนบานกลางพทิยาคม 
20. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ 
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-      

นอมเกลา อุตรดิตถ 
3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 
4. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 
5. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
6. โรงเรียนน้าํริดวิทยา 
7. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 
8. โรงเรียนบานโคน 
9. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
10. โรงเรียนพชิัย 
11. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
12. โรงเรียนโรงเรียนดานแมคํามัน

พิทยาคม 
13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
14. โรงเรียนทองแสนขันวทิยา 
15. โรงเรียนฟากทาวิทยา 
16. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
17. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
18. โรงเรียนน้าํปาดชนูปถัมภ 
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21. โรงเรียนน้าํรินพิทยาคม 
22. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
23. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา 
24. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
25. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 
26. โรงเรียนนครไทย 
27. โรงเรียนนาบัววิทยา 
28. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 
29. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
30. โรงเรียนบอโพธ์ิวิทยา 
31. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
32. โรงเรียนชาตติระการวิทยา 
33. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
34. โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 
35. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 
36. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม 
37. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 
38. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 
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1.  นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

1.1 หลักสตูร/การจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมนิผลผูเรียน 

1.1.1) STEM/ STEAM /STREAM 

ตัวชี้วัด  : รอยละของครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอรที่ไดรับการพัฒนา 
STEM Education 
 

ผลการดําเนินการ 

เชิงปริมาณ 

 จํานวนครูผูสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คอมพิวเตอร ปการศึกษา 2561 
จํานวน 803 คน ไดรับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท. รวม 
803 คน คิดเปนรอยละ 100 

เชิงคุณภาพ  

 1. ครูในสังกัด ท่ีไดรับความ รูจากการอบรม การขยายผล และมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 2. ครูนําแนวทางสะเต็มศึกษาไปปรับแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ แนวทาง
สะเต็มศึกษาสูกจิกรรมการเรยีนรูของผูเรียน และถายทอดความรูขยายสูเพ่ือนครูได 
 3. นักเรียนมีความสามารถและทักษะความคิดสรางสรรค และการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห บูรณาการสูการแกปญหาในสถานการณตางๆ ไดอยางหลากหลาย ฝก
ทักษะการเรียนรูแบบกระตือรือรนเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรู คิดวิเคราะห 
แกปญหาดวยตนเอง สามารถบูรณาการเชื่อมโยงสูการแกปญหาในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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 1.1.2) การเรียนรูดวยวิธีการ Active Learning 

 ตัวช้ีวัด : รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนดวย
วิธกีาร Active Learning   
 

สรุปผลการดําเนินการ 

เชิงปรมิาณ   

 สถานศึกษาทั้ง 57 แหง มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ดานการ
จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)    
ทุกคน และผานการคัดเลือกเขาประกวด จัดแสดงผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู “สุดยอด
นวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน :  Best Practice Awards 2019” 
 

เชิงคุณภาพ 

1. ดานผูเรียน ผูเรียนไดเรียนรูผานการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดยมี
กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีการคิดวิเคราะห สังเคราะห สรุปผล และ
ปฏิบัติดวยตนเอง เชน การจัดทําโครงงาน ทดลองทางวิทยาศาสตร แสดงบทบาท
สมมติ ฯลฯ ทําใหผูเรียนมีความสามารถ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานเกิดเปนผลงาน
หรือชิ้นงานเชงิประจักษ 

2. ดานครูผูสอน ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
มีทักษะในการปฏิบัต ิสามารถสรางผลงานของตนเองได 

3. ดานผูบริหาร ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามใหครูพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 
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  1.1.3)  ทกัษะการพูด อาน เขียน 

 ตัวช้ีวัด : รอยละของผูเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
จํานวนผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1–ม.
6) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ทีเ่ขารับการ

ประเมินผลการเรียนรูกลุมสาระภาษาอังกฤษ 

จํานวนผูผานเกณฑและประเมินผล
ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป (คน) 
จํานวนนักเรียน คิดเปนรอยละ 

นักเรียนระดับช้ัน ม. 3 - ม. 6 21,476 52.79 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 

1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการพัฒนาตามโครงการฯ สามารถนําเทคนิค     
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใชในการจัดการเรียนการสอน และขยายผลความรู 
เครือขายผานทางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพออนไลนลงสูสถานศึกษา และ
สามารถนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามบริบท  

2. มีการจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และนอกหองเรียนที่สถานศึกษา 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่สอง  

3. สถานศึกษาในสังกัด รอยละ 100 มีการใชส่ือการเรียน การสอนแบบ 
Interactive และใชเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพิ่ม   
ความนาสนใจและสอดคลองกับความตองการของผูเรียนตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
และตามบรบิทของแตละโรงเรียน 
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1.1.4) การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู 

ตัวช้ีวัด : รอยละของครูที่ผานการทดสอบทักษะการใชภาษาอังกฤษ ตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

 

จํานวนครูที่เขา
รับการทดสอบ
ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

(CEFR) 

ครทูี่ผานการ
ทดสอบ 
(CEFR)  ระดับ 
A1 

ครูที่ผานการ
ทดสอบ 
(CEFR) 

ระดับ A2 

ครทูี่ผานการ
ทดสอบ 
(CEFR) 

ระดบั B1 

ครูที่ผานการ
ทดสอบ 
(CEFR) 

ระดับ B2 

ครูที่ผานการ
ทดสอบ 
(CEFR) 

ระดับ C1 
จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

312 20 6.41 181 58.01 91 29.16 18 5.77 2 0.64 
 

สรุปผลการดําเนินการ 

        ดําเนินการนิเทศ ติดตามครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ผานการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ทําใหเกิดการสราง
เครือขายและขยายผลความรูใหกับครูในสถานศึกษาใหสามารถนําความรู เทคนิค 
วิธีการตามแนวทางของ Boot Camp ไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนของตน    
มีการบูรณาการรวมกันในการจัด
กิจกรรมการเ รียนรู แบบActive 
Learning ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ
จริง ผานการทําโครงงาน (Project 
Based)  โดยมีครู เปนผูกระตุน 
แนะนํา และใหคําปรึกษา 
 

ดานปจจัย (Input) 
ดานกระบวนการ 

(Process) 
ดานผลผลติ 
(Output) 

การนิเทศแบบชี้แนะสะทอนคิดเพือ่
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษา 
อังกฤษ ตามแนวทางของ Boot Camp 
- ครูผูสอนเปนทัง้ผูนิเทศ และผูไดรับ     
การนิเทศ 
- ผูนิเทศและครูผูสอน มีความเขาใจเปดใจ
ยอมรบัความคิดเห็น เกิดความตองการ
การเปล่ียนแปลงจากภายใน 

การจัดการเรียนรู 
- นาสนใจ ทันสมัย มี
การใชเทคโนโลย ี
- สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรยีน 
 

คุณภาพการจัด
การศกึษา 
- คุณภาพการจัดการ
เรียนรู 
- คุณภาพผูเรียน 
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1.1.5) ทักษะการคิดวิเคราะห 

ตัวช้ีวัด รอยละของนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

ระดบัชั้น 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
การอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

จําแนกตามระดบัคุณภาพ 

ระดบัดขีึ้นไป 
รอยละ 

ผาน ดี ดีเย่ียม 
 

มัธยมศึกษาปที่ 3 7,256 657 1,705 4,844 90.26 

มัธยมศึกษาปที่ 6 6,495 61 1,444 4,649 93.81 

รวม 13,751 718 3,149 9,493 91.94 

รอยละ 100 5.22 22.90 69.04 
 

ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
 

ผลการดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. จัดโครงการการพัฒนาความสามารถผูเรยีนดานคณิตศาสตรผานกระบวนการ
แขงขัน ทางวิชาการระดับนานาชาติ ใหนักเรียนในสังกัด พัฒนาตนเองดานทักษะ            
การคิดวิเคราะหและเขารวมการแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ, ทําการนิเทศ
ติดตามฯ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน 
  2. จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่จําเปน   
ในศตวรรษที่ 21 อบรมใหความรูผูบริหาร
เพื่ อขยายผลการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และเพ่ือการมีงานทํา 
  3. จัดโครงการรักษภาษาไทย เนื่อง
ในวันภาษาไทยแหงชาติ อบรมใหความรูครู
ภาษาไทย และจัดแขง ขันด านทักษะ     
การอาน คดิวิเคราะห ของผูเรียน 
 จากการสรุปผลการประเมินการอาน 
คิด วิเคราะห  และเขียนของนัก เ รียน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ระดับดีขึ้นไปคิด
เปนรอยละ 91.94 
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  1.2 การจัดการศึกษาเพ่ือการสรางความเปนพลเมือง (Civic Education) 

 ตัวช้ีวัด รอยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอนให
สอดคลองกบัทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 

สรุปผลการดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 มอบแนวคิด และ
นโยบายใหกับผูบริหารและครู  เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และ
กิจกรรมในเชิงปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาความ
เปนผลเมืองและความเปนประชาธิปไตย
ใหกับผูเ รียน เนนกระบวนการกลุมและฝกฝนใหนักเรียนเคารพความเห็นตาง 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอื่น คิดวิเคราะหเชื่อมโยงปญหา ซ่ึงจากการนิเทศติดตาม
สถานศึกษา พบวา ครูผูสอนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ไดดําเนินการจัดใหนักเรียน
อภิปรายประเด็นตางๆ ท่ีสนใจ นักเรียนเร่ิมพัฒนาความเปนพลเมืองไดดีข้ึน 

 

  1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

สรุปผลการดําเนินการ 

 จากการนิเทศติดตามฯ และจัด
โครงการส ง เสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
เพื่อการส่ือสารสรางความเขาใจเกี่ยวกับ               
การ ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามประกาศของ
กฎกระทรวง  การประ กัน คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และรูปแบบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม 
ใหกับสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
ตนเองไดอยางมั่นใจ และเปนไปตามสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยไมตองไป
เปรียบเทียบกับใคร 
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 ปญหาที่พบ การปรับเปล่ียนวิธีการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษา
แนวใหม อาจทําใหสถานศึกษาบางแหงยัง
ปรับตัวไมคอยได ซึ่งคงตองใชระยะเวลา
สักช ว งหนึ่ ง ถึ งจะ เ ข าสู ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย
แทจริง  ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควร
สรางความตระหนักใหกับคณะครูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยการทํางานตาม
หนาที่ไปสูความรับผิดชอบในคุณภาพของผลงานที่ออกมาจนกลายเปนวัฒนธรรมของ
องคกรท่ีคงคุณภาพตอไป 
 

2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

  2.1 การเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 

2.1.2) การจดัการศึกษาในกลุมเด็กตกหลนจากระบบการศึกษา 

 ตัวช้ีวัด : รอยละนักเรียนตกหลนและนักเรียนออกกลางคัน 

ระดบัการศึกษา
สายสามัญ/สาย

อาชีพ 

จํานวน
ประชากร 
ชวงอาย ุ
15-17 ป 
(ทร.14) 

นักเรียนที่ไดเขาลงทะเบียนเขาเรียนในสถานศึกษาตาม
ระดบัการศึกษาปการศึกษา 2562 

สพม. สศศ. นักเรียนรวม 
จํานวน 
(คน) 

% 
จํานวน 
(คน) 

% 
จํานวน 
(คน) 

% 

อาย ุ15 ป (ม.4) 6,725 6,725 100   6,725 100 
อาย ุ16 ป (ม.5) 6,342 6,244 98.46   6,244 98.46 
อาย ุ17 ป (ม.6) 6,495 5,955 91.69   5,955 91.69 

รวม 19,562 19,155 97.92   19,155 97.92 
 

ผลการดําเนินการ 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดําเนินการ ดังนี้            
 1. เนนใหโรงเรียนเย่ียมบานนักเรียน 100% และพัฒนาความเขมแข็งของระบบ  
การดูแลชวยเหลือนักเรียน หากนักเรียนไมสามารถศึกษาตอในระบบประสานสงตอ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ  ใหนักเรียนสามารถศึกษาตอในระดบัที่สูงข้ึน 
 2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาทางเลือกและการจัดการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว   
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 3. จัดทําโครงการโรงเรียนในโรงงานโดยประสานความรวมมือกับบริษัทโซน่ี 
บริษัทบริสโตน บริษทัเบียรสงิหเบเวอเรซ ฯลฯ เพ่ือรับนักเรียนท่ีจบชั้น ม.6 เขาศึกษาตอ
ในสถานประกอบการ พรอมบูรณาการกับการทํางาน หลักสูตร 2 ป ระหวางเรียนไดรับ
เงินวันละ 300 บาท ท่ีพักและอาหารฟรี จบแลวไดวุฒิ ปวส.   
 4. จัดทํ า โครงการ เ ด็กดีมี ที่ เ รียน ประสาน บูรณาการความร วมมื อ กับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม โจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม , 
พิษณุโลก, ตาก รวมคัดเลือกนักเ รียน               
เขาเรียนในสาขาตามความถนัดและสนใจ 
 6. สนบัสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียนที่
ยากจนขาดแคลน เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงขึ้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

  2.2 โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  และ       

การเขาถึงองคความรู 

2.2.1) การเรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู 

ตัวช้ีวัด ระดับการเขาถึงอินเทอรเน็ตของนักเรียนจากเครือขายชองสัญญาณ
ความเร็วสูงของโรงเรียน 

ผลการดําเนินการ 

 จากการลงพื้นที่ของกลุมสงเสริม
ทา ง ไ กลฯ  เ พ่ื อ ติ ดตาม กา ร ใ ช ร ะ บบ
อินเทอรเน็ตของสถานศึกษา โดยเขาตรวจ
รายโ รง เ รียนเ พ่ือ ดูระบบอินเทอร เน็ต
ความเร็วสูง และครุภัณฑคอมพิวเตอร และให
ความรูแกครู บุคลากรของโรงเรียนในการบํารุงรักษาดูแล การจัดทํา ส่ือตางๆ                  
ซ่ึงโรงเรียนในสังกัดสวนใหญใชระบบอินเทอรเน็ตผาน MOE–Net, UNI–Net และ
เครือขายผูใหบริการของบริษัทเอกชน ตามบริบทแตละสถานที่ต้ังของโรงเรียน  ตาม            
ขีดความสามารถ และความจําเปนของแตละโรงเรียน ในการบริหารงานและจัดการเรียน
การสอนผานระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ซ่ึงโรงเรียนไดรับจัดสรรงบประมาณคาเชา
อินเทอรเนต็บรรเทาภาระที่กระทรวงศึกษาธิการยกเลิก MOE–Net และ UNI–Net   
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2.2.2) DLTV/DLIT 

ตัวชี้วัด  : รอยละสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาตนเองผานระบบ 
 

ผลการดําเนินการ 

 สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัด ใช
เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน และจดัทําส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช ส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริม          
การเรียนรูสูการเปนพลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital 
Citizenship) เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ และทักษะความสามารถดานการใชส่ือ
และเทคโนโลยีดิจิดัลในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในสังกัด สพม.39 และ
เพ่ือสงเสริมผูเรียนใหเปนพลเมืองดิจิทัลผูที่มีความสามารถในการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดย
สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และ   
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล  ซ่ึงจากการติดตามครูไดนําความรูจากการอบรมเชิงปฏิบัติการดาน
วิทยาการคํานวณไปปรับแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะสามารถ  
ใชส่ือและเทคโนโลยีอยางคุมคา และมีประโยชน โดยมีครูแกนนําเพื่อขับเคล่ือน     
การจัดการเรียนรูวทิยาการคํานวณ จํานวน 5 คน 
 3. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพื้นท่ีเปนฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จากการนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
พบวา ครูในสังกัดไดใช DLIT รวมท้ังพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงเนน
ใหผูเรียนเกิดทักษะ รูเทาทันและใช
ส่ือเทคโนโลยีอยางมปีระสิทธิภาพ  
 อีก ท้ั ง ได ส ง เ สริม ให แต ละ
โรงเรียนนําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษาดานวิชาการ 
ดานงบประมาณ ดานบริหารงาน
บุคคล และบริหารงานทั่วไป 
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2.2.3) การแกปญหาครูขาด ครูไมครบชั้น ครูไมครบวิชา 

ตัวช้ีวัด สัดสวนนักเรียนตอครูผูสอนที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ ครู
อตัราจาง สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 

 

ผลการดําเนินการ 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดําเนินการจัดสรร/เกล่ีย อัตรา
ขาราชการครูและบุคลากร ในตําแหนงวาง และดําเนินการสรรหาฯ ตามความจําเปน
และขาดตามมาตรฐานวิชาเอก และจัดสรร/เกล่ียอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากร เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กคศ. กําหนด รวมท้ังพิจารณาตาม    
ความจําเปน และขาดตามมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา 
 ปญหาที่พบคือครูสอนไมตรงวิชาเอก 
การจัดอตัราจงึไมตรงตามวิชาเอกและขาด
ความเขาใจเร่ืองอัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงควรให
ความรูความเขาใจ เรื่องอัตรากําลังครูฯ 
ขาด/เพ่ิม และมาตรฐานวิชาเอกและให
โรงเรียนจัดครูสอนใหตรงวิชาเอก 
 เมื่อคิดตามสัดสวนนักเรียนตอครูผูสอนท่ีเปนขาราชการ พนักงานราชการ       
ครูอัตราจาง สัดสวนคอื 18 คน ตอครู 1 คน 

 

3. นโยบาย : การสรางความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

  3.1 การเพ่ิมศักยภาพผูสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับกลไกการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแขงขนั 

3.1.1) หองเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม 

ตัวชี้วัด : รอยละของสถานศกึษา/สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนทีบู่รณา
การกับการทํางาน 

 

ผลการดําเนินการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการสงเสริมการเรียน    
สายอาชีพ  โดยจัดกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมและสรางทัศนคติที่ดีตออาชีพ เชน การสอน
อาชีพแกนักเรียน หลักสูตรระยะส้ันดานอาชีพ การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตร
อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เปนตน  โดยมีโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ในการสนับสนุนการดําเนินงาน 

 36 

จากการดําเนินการขับเคล่ือนใน
เร่ืองดังกลาว ทําใหสถานศึกษาในสังกัด 
ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
อาชีพใหกับนักเรียน ผานกิจกรรมการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู สถานศึกษาบางแหง
ไดมีการทํา MOU กับสถาบันการศึกษา
สายอา ชีพ เ ช น  วิทยา ลัยการอาชี พ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค  เพื่อแนะแนวดานการศึกษาตอ การเรียน
หลักสูตรระยะส้ัน และการเรียนทวิศึกษา สงผลใหผูเรียนและผูปกครองมีทัศนคติท่ีดี
ตออาชพี โดยสังเกตไดจากการเพิ่มข้ึนของนักเรียนในหองเรียนหลักสูตรทวิศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจน ตอเน่ือง และทั่วถึง  
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการเลือกเรียนสายอาชีพของนักเรียน และผูปกครอง 

 

4. นโยบาย : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  4.1 การเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 

4.1.1) โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

ตัวชี้วัด : รอยละของสถานศึกษาไดเตรียมความพรอมของครูเพ่ือเตรียม
ความพรอมเขารวมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

 
 
 

สังกดั 

จํานวน
โรงเรยีน
ทั้งหมด 

ปการศกึษา 
2561 

 
โรงเรียนที่มีครู

ครบชั้น 

 
โรงเรียนที่มีครู
ครบวิชาเอก  

โรงเรียนที่มีครคูรบ
วิชาชีพหรอืวิชาเฉพาะ
ดานที่จดัการเรียนการ

สอน  

โรงเรยีนที่มีความ
พรอมของครู ครบ

ทั้ง 3 ดาน  

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
สพม.39 57 28 49.13 28 49.13 28 49.13 28 49.13 

 

ผลการดําเนินการ 

  ดําเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
ระดับมัธยมศึกษา จากการนิเทศติดตาม 28 โรงเรียน ที่มีคุณภาพตามเกณฑโรงเรียน
คุณภาพประจําตาํบล ระดับมัธยมศึกษา โดยมุงเนนเปาหมายที่สําคัญใน 4 สวน คือ  
  1) พัฒนาใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย  
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  2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมในทุกดาน           
ท้ังสมรรถนะและศักยภาพในการบริหาร
จัดการ รวมทั้งมีความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน  
  3) นักเรียนทกุคนในตําบล ไดรับ
โอกาสและ เข า ถึ ง ก ารบ ริ การและ
สวัสดิการทางการศึกษา แกไขปญหา
ความเหล่ือมลํ้า  
  4) นักเรียนไดรับการพัฒนา ทั้ง
ดานสติปญญา ความฉลาดทางอารมณ 
ทัศนคติ และพัฒนาการดานรางกายที่
เหมาะสมกับวัย  
  โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
จํานวน 28 โรงเรียน ได รับการนิเทศ
ติดตามฯ จึงทําใหมีการพัฒนาผูเรียน/
สถานศึกษาอยางตอเน่ือง โดยไดใหคําแนะนําในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียน รวมทั้งแนะแนวทางในการสรางนวัตกรรม
ท่ีจะพัฒนาครูผูสอนและนักเรียนใหไดเรียนรูและตอยอดในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชม 
และทองถ่ินควบคูกนัไป 
 

4.1.2) การบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1 อัตราสวนนักเรียนตอหอง  

ระดับช้ัน นักเรียน หองเรียน 
สัดสวน 

หองเรียน : นักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนตน 21,228 626 1 : 34 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18,839 648 1 : 29 
ปวช. 37 2 1 : 19 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราสวนนักเรียนตอครู 

ระดับช้ัน นักเรียน คร ู
สัดสวน 

คร:ูนักเรยีน 
มัธยมศึกษาตอนตน 7,991 

1,457 
1 : 20 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,173 1 : 20 
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ตัวช้ีวดัที ่3 อัตราสวนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอจํานวนนักเรยีน 

สังกดั 

จํานวนคอมพวิเตอรใน
สถานศกึษาทีใ่ชในการเรียน
การสอนสําหรับนกัเรยีนช้ัน
มัธยมศกึษาหรือเทียบเทา 

นักเรียนทัง้หมดในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน 

นักเรียนทัง้หมดในระดับชั้น
มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จํานวน 
(คน) 

อัตราสวน 
นร : คอมฯ 

จํานวน 
(คน) 

อัตราสวน 
นร : คอมฯ 

สพม.39 3,339 13,511 8 : 1 13,019 8 : 1 
 

ผลการดําเนินการ 

       โรงเรียนในสังกัดได รับการจัดสรร
งบประมาณคาครุภัณฑคอมพิวเตอร และคา
อินเทอรเน็ต เพ่ือใชสําหรับการเรียนการ
สอนผานระบบอินเทอรเน็ต และสามารถใช
คอมพิวเตอรใหเกิดประโยชนในการบริหาร
จัดการไดเปนอยางดี  ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร
ที่ไดรับจัดสรรเริ่มมีอายุการใชงานอุปกรณ
หรือ Software บางรายการเร่ิมเส่ือมตาม
สภาพการใชงาน จึ งควรมีงบประมาณ
สําหรับซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
ระบบปฏิบัติการใหกับโรงเรียน  
 

4.1.3) Partnership School 

ตัวช้ีวดั : รอยละของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ Partnership School 

ผลการดําเนินการ 

 สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหนวยงานอื่น
อยางสม่ําเสมอ ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแหงไดรับการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาโดยไมไดมีขอผูกพันจํานวนหลายโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สวนใหญ แมไมไดรับการคัดเลือกเขาโครงการ Partnership School แตไดรับความ
รวมมือจากทุกภาคสวน โดยไมมีขอผูกพัน เชน โรงเรียนทาทองพิทยาคม  

ซึ่งการเขารวมโครงการดังกลาวยังมีขอจํากัดเงื่อนไข หลักเกณฑการคัดเลือก
โครงการ Partnership School คอนขางเขาถึงยาก ซึ่งโรงเรียนตองปรับตัว และ
จัดรปูแบบการศกึษาที่หลากหลาย แตยังมีขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐาน ความพรอม
ของบุคลากร จึงทําใหการพัฒนาการปรับตัวทําไดยาก เมื่อเสนอโครงการอาจไมไดรับ
การคัดเลือกตามขอจํากัด เงื่อนไขของโครงการบริษัทเอกชนนั้น ๆ 
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4.1.4) การสรางการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง ชุมชน สถาบัน/

องคกรตางๆ ในสังคมเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยงาน องคกรภาครัฐ/เอกชน ไดเขามามสีวนรวมจดั
การศึกษาแบบประชารฐั 

 

ผลการดําเนินการ 

สํ า นัก ง านเ ขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
เปนหนวยประสานการสงเสริม
และแนวทาง ในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา เปด
โอกาสใหหนวยงาน  ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ซ่ึงมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
ประชารัฐ จํานวน 3 รุน รวม 9 โรงเรียน  และไดรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชนใน
การจัดการศึกษาตามรูปแบบโครงการประชารัฐ    

โรงเรียนมัธยมศึกษาสวนใหญมีความเขมแข็งเนื่องจากต้ังอยูในตัวตําบล 
อําเภอ ประกอบกับรัฐบาลไดมีนโยบายใหมีโครงการโรงเรียนประชารัฐเปดโอกาสให
องคกรเอกชนไดเขารวมสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนไดมีการระดม
ทรัพยากรจากหนวยงานภายนอกเพ่ือนํามาชวยจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
5.  นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพ่ือการจดัการเรียนรูแนวใหม 

5.1.2) การพัฒนาครูรูปแบบใหม และ PLC 

   ตัวชี้วัดท่ี 1 : รอยละของครูที่ผานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครแูบบ
ครบวงจรนําผลการพัฒนามาใชในการเรียนการสอน 

 

 
หนวยงาน 

จํานวนครูที่ผานการพัฒนา
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร ปการศึกษา 2562(คน) 

จํานวนครูที่ผานการพัฒนา 
นําผลการพัฒนามาใชใน
การเรยีนการสอน (คน) 

คิดเปน
รอยละ 

สพม.39 1,457 1,457 100 
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ตัวชี้วัดที่ 2 : รอยละของครูที่ผานการพัฒนาตามกระบวนการสราง
ชุมชนแหงการเรยีนรู (PLC) และนําผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

 
 
หนวยงาน 

จํานวนครูท่ีผานการพัฒนา
ตามกระบวนการสรางชุมชน

แหงการเรียนรู (PLC)  
ปการศึกษา 2562  (คน) 

จํานวนครูที่ผานการ
พัฒนา นําผลการพัฒนา
มาใชในการเรียนการสอน 

(คน) 

 
คิดเปน
รอยละ 

สพม.39 1,457 1,457 100 

 

ผลการดําเนินการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ไดสงเสริมพัฒนากระบวนการ
สรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  โดยการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูตางๆ ในเรื่อง การ
วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชส่ือหรือเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูสงเสริมใหครู
นําไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน  มีศึกษานิเทศกเขาไปชวยแนะนํากํากับ ติดตาม 
แบบครบวงจร  โดยใชกระบวนการนิเทศ กํากบั ติดตาม แบบครบวงจร  เปนรายโรงเรียน
เพ่ือทราบบริบทของโรงเรียน และเขาชวยแกไขหากโรงเรียนมีจุดออน และชวยพัฒนาให
ดีย่ิงขึ้น หากโรงเรียนมีโอกาส และจุดแข็ง  ดําเนินการในลักษณะการ SWOT ตนเอง   
จากกิจกรรมสรางการเรียนรูรวมกัน (PLC)  หนวยงานตนสังกัด ควรมีแนวทางที่จะ
สงเสริมสนับสนนุที่เปนรูปธรรม สามารถดําเนินการได และมีจุดมุงหมายพฒันาครู ลงไปสู
ผูเรียนอยางแทจริง 
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

โครงการ  ลูกเสือยุวจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดลอมนอมวิถีประชาธิปไตยเทิดไทองคราชัน     

วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่ อ ใ ห ลู ก เ สือ  ยุ วกาชาด 
ตระหนักและรําลึกในพระคุณของพระผู
พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 

2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหลูกเสือ 
ยุวกาชาดมีทักษะในการแสวงหาความรู
ไดดวยตนเอง  มีจิตอาสา รักสถาบัน ยึด
ม่ันระบอบประชาธปิไตย 

3. เพื่อสรางวินัยการกําจัดขยะมูล
ฝอยภาย ใน โรง เ รี ยนมุ ง สู ก าร เป น
โรงเ รียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) 
 

กิจกรรมการดําเนินงาน   

1. จัดอบรมใหความรูกับครูที่ปรึกษา และประธานสภานักเรียน จํานวน 114 คน  
โดยคณะวิทยากรภายนอกจากหนวยงานภาครัฐ และวิทยากรอิสระ ณ ศูนยศึกษา
ธรรมชาติและสัตวปาพิษณุโลก ต.วังนกแอน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

2. ฝกปฏิบัติกระบวนตามระบอบประชาธิปไตย การมีภาวะผูนํา การเลือกต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลูกฝงการอนุรักษธรรมชาติส่ิงแวดลอม และ
กาํจัดขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
 

ผลการดําเนินงานโครงการ   

1. โรงเรียนในสังกัดสงเสริมใหผูเรียนแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม สงผลถึงผูเรียนมีจิตสํานึกการรักษาความสะอาดในโรงเรียน รูจักคัดแยก 
และท้ิงขยะลงถังได รอยละ 90 

2. ครูและผู เ รียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีภาวะผูนํ าตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา สามารถทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   เสริมสรางศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตามแนวทาง

ของ “ศลี สมาธิ ปญญา” ประจาํป 2562        
 

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพ่ือสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนให
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเปนพุทธศาสนิกชนที่ด ี
 2. เพื่อปลูกฝงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขาใจถึงหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข และ
เขาใจถึงหลักธรรมตามแนวทางของ “ศีล สมาธิ ปญญา” 
 

ผลการดําเนินงานโครงการ  

เชิงปริมาณ 

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ไดรับการบรรจุแตงต้ัง
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงปจจุบัน จํานวน 80 คน เขารวมโครงการ
เสริมสรางศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางของ               
“ศีล สมาธิ ปญญา” ระหวางวันท่ี 9 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ สํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัดกําแพงเพชร แหงที่ 2 (ดีเดน) วัดหนองปลิง อําเภอเมือง จังหวัด
กาํแพงเพชร  

เชิงคุณภาพ 

  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เรียนรูวิธีการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน  ซ่ึงเปนหลักสําคญัในการพัฒนาท้ังดานรางกายและจิตใจ สงผลใหประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และมีความ
เขาใจถึงหลักธรรมตามแนวทางของ “ศีล สมาธิ ปญญา”  สงผลใหครูประพฤติปฏิบัติ
ตนอยูในศีลธรรมอันดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต และสามารถเปน
แบบอยางที่ดีแกศษิยไดตอไป 
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โครงการ  ฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจาํป 2562        

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการสงเสริมการ
จัดการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ และตาม
อัธยาศัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดภายใตความรวมมือทุกรปูแบบ 
 2. เพ่ืออบรมแกนนําลูกเสือตานภัยยา
เสพติดใหไปจัดกิจกรรมขยายผล การเฝาระวัง
ปองกันภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

วิธกีารดําเนินกิจกรรม  

 จัดฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา รูปแบบการอยูคายพักแรม จํานวน 2 
คืน 3 วัน จํานวน 2 รุน รุนท่ี 1 ณ คายลูกเสือ
จังหวัดอุตรดิตถ และรุนท่ี 2 ณ คายลูกเสือ
โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ใหกับผูกํากับลูกเสือ 57 คน 
ลูกเสือ และเนตรนารี จํานวน 456 คน รวม
ท้ังส้ิน 513 คน 

ผลการดําเนินงานโครงการ  

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รอยละ 100 
สงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนทุกคนไดรับการ
บริการทางการศึกษาและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางพัฒนา/ขอเสนอแนะ  

ปญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ผูบริหารโรงเรียนบางแหงยงัไม
เล็งเหน็ความสําคัญของการจัด
กิจกรรมขยายผลตอยอดที่โรงเรยีน
ตองดําเนินการ ยังละเลย ไมกํากบั
ติดตาม  

แจงมาตรการ เรื่อง การจัด
กิจกรรมขยายผล การเฝาระวัง
ปองกนั แกไขปญหายาเสพติด
ใหโรงเรยีนปฏบิัติอยางจรงิจงั 

ควรมีหวงเวลาการจัด
กิจกรรมขยายผลที่ชัดเจน 
โดยใหคาํนึงถึงประโยชนที่
จะไดรับของผูเรยีน  
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โครงการ ยกระดับคุณภาพระบบการสงเสริมการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต 

และคุณภาพการศึกษาของผูเรียน แบบมีสวนรวม        

วัตถุประสงคของโครงการ   
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 

และตามอธัยาศัยของสํานกังานเขตฯ และโรงเรียน ภายใตความรวมมือทุกรูปแบบ 
2. เพ่ือสรางโอกาสและบริการการศกึษาใหผูเรยีนตามศักยภาพความพรอม 

อยางทั่วถึงเทาเทียมและเปนธรรม 
ผลการดําเนินงานโครงการ   

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมคาทกัษะชวีิต “ปลกุพลัง KID พิชิตปญหา” 3 วัน 2 คืน  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนกลุมเฝาระวังชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

2 – 3 จํานวน 100 คน 19 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกัน
และปรับเปล่ียนพฤติกรรม รูจักหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไมพงึประสงค สามารถปรับตัวใหอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุขปลอดภัย    
กิจกรรมที่  2 การขับเคล่ือนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุขในสถานศึกษา ภายใต 5 มาตรการ และกลยุทธ 4 ตอง 2 ไม  

เชิงปริมาณ 
โ ร ง เ รี ยน ใ น สั ง กั ด ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร

สถานศึกษาสีขาวฯ ทุกโรงเรยีน และสมัครขอรับ
การประเมินเพื่อรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเดน  
เชิงคุณภาพ 

1. สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด    
ในกลุมเยาวชน และลดปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

2. โรงเรียนดําเนินงานปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติด อบายมุขอยางเปนระบบ มีความ
เขมแข็ง ยั่งยืน ผานเกณฑคุณภาพ (ระดับเงิน, 
ทอง, เพชร) เปนแหลงเรียนรูได 
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นโยบายท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

โครงการ จดัประกวดการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(O-NET) ปงบประมาณ 2562        

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพื่อสรางขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียน ครูผูสอน และนักเรียน  
ท่ีมีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
 2. เพ่ือใหครูผูสอนสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยางเปนรูปธรรม 

ผลการดําเนินงาน 

เชิงปรมิาณ 

    1. โรงเรียนในสังกัด ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนไปตามเกณฑ จํานวน 48 
โรงเรียน และนักเรียนที่มีคะแนนเต็ม 100 
คะแนน จํานวน 54 คน ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติและเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET)  
 2. ผลการจัดเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปการศึกษา 
2560–2561 พบวา โรงเรียนที่มีคะแนน
เฉล่ีย 4 กลุมสาระการเรียนรูสูงขึ้นรอยละ 
3 จํานวน 23 โรงเรียน และชั้น ม.6 
โรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ีย 5 กลุมสาระการเรียนรูสูงข้ึนรอยละ 3 จาํนวน 7 โรงเรียน  
 

เชิงคุณภาพ 

 1. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ มีความตระหนัก มีขวัญกําลังใจและสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีขอมูลผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทาง             
การเรียน (O-NET) สําหรับบุคลากรของโรงเรยีนในสังกัดนําไปใชในการกําหนดกลยุทธ
และแนวทางการพัฒนาและยกระดับคณุภาพการศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย จุดเนน 
และเปาหมายที่กําหนดไว 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูผูสอนเพ่ือสงเสรมิคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21        

วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรทองถ่ินของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

2. เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทําโดยการนําเสนอผลงาน    
การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทํา “Sec.39 Career 
Academy Symposium” 

 

ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนได รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางฯ และ
หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน และการดําเนินงานหลักสูตรการจัดการศึกษา เพ่ือการ 
มีงานทํา รอยละ 100 

2. โรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานในดานการจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อการม ี  
งานทํา จํานวน 11 โรงเรียน ที่มีผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนที่ประจักษและ
ยอมรับจากชุมชนและสังคม ทําการจัดแสดงผลงานการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการมีงานทํา  

เชิงคุณภาพ 

 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียน และ
การดําเนินงานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และไดนําเสนอผล        
การดําเนินงาน “Sec.39 Career Academy Symposium” สําหรับโรงเรียนที่เปน 
Best Practice จํานวน 11 โรงเรียน  โดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูโรงเรียนที่มีผล    
การดําเนินงานการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และมอบเกียรติบัตร
ใหกับโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ Best Practice 
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โครงการ  การจดัการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชพี 

วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางฯ และหลักสูตรทองถิ่ นของ
โรงเรียนในสังกัด 

2. เพื่อขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําโดยการนําเสนอผลงานการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 
“Sec.39 Career Academy Symposium” 

 ผลการดําเนินงานโครงการ

1. วางแผนการนิเทศ ติดตาม การ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตร
ทองถิ่นของโรงเรียน และการดําเนินงาน
หลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

2. ออกแบบการกํากับติดตามการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรทองถ่ิน
ของโรงเรียน และการดําเนินงานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

3. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตร
ทองถิ่นของโรงเรียนและการดําเนินงานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

4. ดําเนนิการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการดาํเนินงานในดานการจัดหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือการมีงานทําจํานวน 57 โรงเรียน คัดเลือกใหเหลือ 11 โรงเรียน ที่มีผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องเปนที่ประจักษและยอมรับจากชุมชนและสังคมจัดแสดงผลงานการขับเคล่ือน
การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการมีงานทํา “Sec.39 Career Academy Symposium”  

5. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูของโรงเรียนท่ีมีผลการดําเนินงานการจัดหลักสูตร    
การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

6. มอบเกียรติบัตรใหกับโรงเรียนที่มีผลการดําเนินงานวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ Best 
Practice 

ผลการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน 
และการดําเนินงานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และไดนําเสนอผล         
การดําเนินงาน “Sec.39 Career Academy Symposium” สําหรับโรงเรียนที่เปน Best 
Practice จํานวน 11 โรงเรียน ทําการนเิทศติดตาม การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางฯ และ
หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียน และการดําเนินงานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อ             
การมีงานทํา รอยละ 100   
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โครงการ   มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของ

นักเรยีน ปการศกึษา 2561        
 

วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ
ลนเกลารัฐกาลท่ี 6 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อ
ส ง เสริ ม ให นั ก เ รี ยน เอา ใ จใส  ฝ กหั ด
ศิลปหัตถกรรม ที่จะเปนพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

2. เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี 
วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลปไทย ศิลปะ รูคุณคาในตัวเองเกิดความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 

3. เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถของตนเองอยางสรางสรรค เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู นํามาตอยอดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมสรางสรรค
สูชุมชนและสังคม  

 ผลการดําเนินงานโครงการ

เชิงปริมาณ   

โรงเรียนในสังกัด 57 โรงเรียน แบงเปน 5 กลุม จัดการแขงขันคัดเลือกตัวแทนใน
ระดับกลุมโรงเรียน เพื่อเปนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเขาแขงขันในระดับประเทศตอไป 

เชิงคุณภาพ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สงเสริมสนับสนุนการจัดการ
แขงขันศิลปหัตถกรรมทางวิชาการฯ ของโรงเรียนในสังกัด และการเขารวมการแขงขัน
ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ เมื่อวันท่ี 20-23 ธันวาคม 
2561 ณ จังหวัดพะเยา สรุปผลการแขงขันโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดไดรับรางวัล
ชนะเลิศ เหรียญทอง จํานวน 25 รางวัล เปนอันดับ 1 และรางวัลเหรียญทอง จํานวน 
133 เหรียญทอง เปนอันดับ 1 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กลุมภาคเหนือ 
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 นโยบายท่ี 3 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา

โครงการ  บริหารอัตรากําลงัขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการสรรหา 

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่และภารกิจในการจัดทํา
ขอมูลอัตรากําลังขาราชการครู 
      2. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมีอัตรากําลังขาราชการครูที่ เพียงพอ และ
เหมาะสมกับจํานวนนักเรยีน หองเรียน และตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กาํหนด 
 3. เพ่ือดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดแทน
อตัรากําลังที่วางในสถานศึกษา และสํานักงานเขตฯ  ตามความขาดแคลน 
 4. เพ่ือดําเนินการสรรหาพนักงานราชการ ครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว ใน
สถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากําลัง ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน 
 5. เพื่อดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู
ความสามารถใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น  
 

 ผลการดําเนินงานโครงการ
 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดสรร เกล่ีย ตัดโอน 
อัตรา กํา ลังข าราชการครู  จากโรง เรี ยนที่ มี
อัตรากําลังครูเกินเกณฑไปกําหนดใหกับโรงเรียนท่ี
มีอัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และ
จัดทํามาตรฐานวิชาเอกตามที่สถานศึกษาควรมี 
เพ่ือจัดเตรียมอัตรากําลังครู สรรหา บรรจุแตงต้ัง 
และอื่นๆ ไดครบถวน และเปนปจจุบัน 
 2. ประชุมคณะกรรมการจัดทําขอมูลการยาย
ขาราชการครูฯ ตําแหนงครู สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 
2562 จํานวน 2 รอบ นําขอมูลเสนอคณะทํางานศึกษาธิการจังหวัด อกศจ., กศจ.
พิษณุโลก และอุตรดิตถ ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด สถานศึกษาไดรับ
ขาราชการครูตรงตามสาขาวิชาเอก และเปนปจจุบัน 
 3. ประชุมคณะกรรมการฯ ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว 
ตําแหนงครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครบถวนเรียบรอย สามารถ     
สรรหาบุคลากรดังกลาว จัดสรรใหกับโรงเรียนที่ขาดแคลนตามกลุมสาระได 
 4. ประชุมคณะกรรมการฯ  ดําเนินการสรรหาฯ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) จัดสรรใหกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ ครบถวนเรียบรอย 
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเล่ือนเงนิเดือนและคาตอบแทนพิเศษ 

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการดาํเนินการเล่ือนเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
       2. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดําเนินการพิจารณาเล่ือน
เงินเดือน และคาตอบแทนพเิศษไดถูกตองตามหลักเกณฑและวิธกีารเล่ือนขั้นเงินเดือน  
ตามที่ ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

ผลการดําเนินงานโครงการ   

เชิงปริมาณ 

 1. ประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางานฯ จํานวน 12 คน จัดทําขอตกลง
เบ้ืองตน เพ่ือประกอบการพิจารณาการเล่ือนเงนิเดือนของผูบริหารสถานศึกษา  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือซักซอมความเขาใจในการเล่ือนเงินเดือนแบบรอยละ
แนวทางการดําเนินงาน ผูเขารวมประชุมจํานวน 70 คน และไลฟสดผานเว็บไซตฯ 
 3.  ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเล่ือนเงินเดือนขาราชการ ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ จํานวน 12 คน มีมติจัดสรรวงเงินเล่ือนใหกับโรงเรียนในสังกดั 
 4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวม 7 คน มีมติใหคงเงินที่เหลือ เสนอขอเล่ือนไวเผ่ือความ
คลาดเคล่ือน  
 5.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเล่ือนเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอตอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนตอไป 

เชิงคุณภาพ  

 จัดทําบัญชีถือจายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดดําเนินการ      
เสร็จส้ินอยางมีประสิทธิภาพ  ตามแนวปฏิบัติการเล่ือนเงินเดือน และคาตอบแทน
พิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบรอยละ ไดถูกตองตาม
หลักเกณฑและวิธีการเล่ือนข้ันเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. กําหนด 
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โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ 

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพ่ือใหครูและบุคลากรที่เก่ียวของรูและเขาใจ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ รวมถงึเขาใจในขั้นตอนวิธีปฏิบัตเิก่ียวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี พัสดุ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน ตลอดจนการดําเนินการดานความรับผิดชอบทางละเมิด
อยางถูกตอง และสามารถนําไปปรับใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือใหครูและบุคลากรที่เก่ียวของไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นทัศนคติ และ
ประสบการณในการปฏิบัตงิาน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ 
 3. เพ่ือใหครูและบุคลากรที่เก่ียวของสามารถระบุปญหา อุปสรรค และแนวทาง
การแกไขในการปฏิบัติงานได 

 ผลการดําเนินงานโครงการ

 กิจกรรมที่ 1  รับฟงการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ไดรับหลักเกษียณอายุ
ราชการ และฝกการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 
(Pensions Electronic Filing)  
 เชิงปริมาณ  ขาราชการ จํานวน 121 ราย บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จํานวน 23 ราย ลูกจางประจํา จํานวน 6 ราย รวม
ท้ังส้ิน 150 คน 
 เชิงคุณภาพ    
 1. ขาราชการและลูกจางประจําที่พนจากราชการ และมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ
ดังกลาว ไดรับความรู สามารถดําเนินการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง
อเิล็กทรอนิกส (Pensions Electronic Filing) ไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูรับบําเหน็จบาํนาญสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ได
ทุกข้ันตอน และพิมพเอกสารที่เกี่ยวของหรือตรวจสอบขอมูลการเบกิจายไดตลอดเวลา
ผานระบบคอมพิวเตอร และโทรศัพท 
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โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคาํนวณโรงเรียนคุณภาพประจํา

ตําบล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 39  

วัตถุประสงคของโครงการ   

เพ่ือพัฒนาครูผูสอนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณโรงเรียน
คุณภาพประจําตาํบลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 ไดดําเนนิการดังนี้ 

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
คํานวณโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลโดยเชิญวิทยากรแกนนําเรื่องการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการคาํนวณแกนนําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ
ของครูผูสอนโดยการนิเทศแบบบูรณาการรวมการนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เชิงปริมาณ 

ครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จํานวน 28 โรงเรียนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาการคํานวณ  

เชิงคุณภาพ 

จากการนิเทศ ติดตามฯ ครูผูสอนวิชาวิทยาการคํานวณสามารถนําส่ิงที่ไดจาก
การจัดการประชมุเชงิปฏิบัติการการสอนวิทยาการคํานวณไปจดักิจกรรมการเรียนรูใน
โรงเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ  
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นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา มีมาตรฐานและลดความ

 เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา

โครงการ   ขับเคลื่อนเครือขายคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาอยางมีสวนรวมของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพ่ือสงเสริมใหระบบเครือขาย : สหวิทยาเขต เปนกลไกสําคัญในการเรงปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดใหมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบ และ
กระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ 
ทักโลกใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 2. เพื่อสงเสริมใหระบบเครือขาย : สหวิทยาเขต เปนกลไกสําคัญในการเรงปรับปรุง
โรงเรียนในสังกัดใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศนในการ   
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
 

ผลการดําเนินงานโครงการ   

เชงิปริมาณ 

1. จัดสรรงบประมาณใหสหวิทยาเขต จํานวน 9 สหวิทยาเขต สหวิทยาเขตละ 
30,000 บาท  

2. จัดสรรงบประมาณใหศูนยพัฒนาวิชาการ 18 ศูนย ศูนยฯ ละ 5,000 บาท 

เชงิคุณภาพ 

 สหวิทยาเขต ไดนํางบประมาณท่ีจัดสรรไปดําเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษา        
ในสังกัด มีการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสหวิทยาเขต จัดอบรม       
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครู มีการสงเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ จัดทําโครงการเวที
แลกเปล่ียนเรียนรูโครงงานคุณธรรม โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑศิลปะไทยรวมสมัย  
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โครงการ  สงเสรมิและพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

วัตถุประสงคของโครงการ   
 1. เพื่อส่ือสารสรางความเขาใจ
ใหแกสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด 
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามประกาศของ
กฎกระทร วงก ารปร ะกัน คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 รูปแบบแนวทาง
การประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม 
 2. เพ่ือสังเคราะหและรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ เร่ืองการประกันคุณภาพแนวใหมฯ สูการปฏิบัติ
บุคลากรในสังกัด สงเสริมใหสถานศึกษามีการประเมินตนเองเปนระยะ และนําผล  
การประเมินไปใชในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ยั่งยืนจนเปนวัฒนธรรมองคกร                                             

2. จัดทาํ Padlet เพื่อใชในการวางแผนและเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ขอมูล
การวิเคราะห SAR นําประเด็นสําคัญมาพิจารณารวมกัน 

 3. จัดต้ังกลุมไลน เพื่อใชในการติดตอส่ือสาร 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แบบบูรณาการ โดยใช4. 

พื้นที่เปนฐาน โดยใหคําปรึกษาชวยเหลือและแนะนําในการพัฒนาระบบประกัน
และซักซอมเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ีคุณภาพการศึกษา 

(Mock Assessment) และมีโรงเรียนในสังกัด เขารับการประเมินภายนอกรอบ 4 
ระยะที่ 1 จํานวน 15 โรงเรียน  

สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 39 ดังนี้ 

มาตรฐาน ยอดเย่ียม ดีเลศิ ด ี ภาพรวม 

1. คุณภาพของผูเรียน 12 โรงเรียน 15 โรงเรียน 30 โรงเรียน ดี 

2. กระบวนการบรหิาร 
และการจัดการ 

29 โรงเรียน 18 โรงเรียน 10 โรงเรียน ยอดเย่ียม 

3. กระบวนการจดัการเรยีน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

30 โรงเรียน 17 โรงเรียน 10 โรงเรียน ยอดเย่ียม 
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โครงการ   พัฒนาทกัษะการใชสื่อและเทคโนโลยีดจิทัิลเพ่ือสงเสริมการเรียนรูสูการเปน

พลเมืองดิจิทัล (Technology Enhanced Learning for Digital 

Citizenship)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    

วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจ และทักษะความสามารถดานการใชส่ือและ
เทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนในสังกดั สพม.39   

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดิจิทัลผูที่มีความสามารถในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูพัฒนาคุณภาพชวีิตที่ดีข้ึน 

  

ผลการดําเนินงานโครงการ 

เชิงปรมิาณ 

1. นิเทศ ติดตาม บูรณาการโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน ทุกโรงเรียนในสังกัด                              
2. ใหความรูผานการปฏิบัติหนาที่วิทยากรเร่ืองการประยุกตใชส่ือและเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือพฒันาการจัดการเรียนการสอนยุค 4.0 ใหกับทุกโรงเรียน  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รวมกับสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา โดยมีการพัฒนา

เครือขายรวมกับ ดร.สุพจน  ศรีนุตพงษ บริษัทไมโครซอฟทประเทศไทย  

เชิงคุณภาพ  

1. ผูเรียนไดรบัการจดัการเรียนการสอนโดยใชส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู
ความเขาใจและสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชเพ่ือการเปนพลเมืองดิจิทัลและ
สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

2. ผูบริหารเห็นสภาพความตองการ และปญหาการจัดการศึกษาโดยใชส่ือและ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัด 

3. ผูบริหาร ครูผูสอน เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสามารถประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนาการบริหารจดัการและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
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โครงการ   การพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพทองถ่ินสูสากล (English 

Communication for Local Occupation Development)   

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพื่อสํารวจและศึกษาขอมูลการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพทองถิ่น
ของสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 
 2. เพื่อจัดทําแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารดานอาชีพ
ทองถิ่นสูสากลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39  
 3 .  เ พื่ อ นิ เ ท ศ  ติ ด ตา ม แ ละ ส รุ ป ผ ล         
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารดานอาชีพทองถิ่นสูสากลของครูผูสอน 
 4. เพ่ือนิเทศตดิตามครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
ที่ผานการอบรม Boot Camp รุนท่ี 1–20 จํานวน 160 คน 

ผลการดําเนินงานโครงการ   

 1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษทุกคนในสังกัดไดรับความรู เทคนิค วิธีการพัฒนา                        
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ตามแนวทาง Boot Camp และ         
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการพัฒนา     
การจัดการเ รียนการสอนภาษาอั งกฤษเพื่อ       
การส่ือสารผานการขยายผลการอบรม  
 2 .  ค รู ผู ส อ นภ า ษ าอั ง ก ฤ ษมี แบบ ฝ ก
ภาษาอั งกฤษแบบเข ม สําห รับนั ก เ รียนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อใช
เปนส่ือในการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการส่ือสารของนักเรียน 
 3. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดวยเทคนิควิธีการ     
ที่หลากหลายอันจะสงผลใหเกิดเจตคติท่ีดีและ
สามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารระดับที่สูงขึ้น 
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โครงการ  ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือคุมครองนักเรียน 

วัตถุประสงคของโครงการ   

     สรางความตระหนักใหผูบริหารและ
ครู ชวยเหลือนักเรียนอยางจริงจัง โดยให
คิดวานักเรียนเปรียบเสมือนลูกของตนเอง 
 

ผลการดําเนินงาน 

เชิงปรมิาณ 

โรงเรียน 57 โรงเรียน ดําเนินการ
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

เชิงคุณภาพ 
1.  สํานักงาน เขต พ้ืนที่ การ ศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 39 กําชับใหทุกโรงเรียน
ดํา เ นินการตามระบบดูแลชวยเห ลือ
นักเรียน ครูเย่ียมบานนักเรียน 100% และคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือ
เปนกลุมปกติ กลุมเส่ียง กลุมมีปญหา เพื่อเฝาระวังดูแลชวยเหลือและสงตอ พัฒนาระบบ
การดูแลใหเขมแข็ง สรางภูมิคุมกันทางสังคม การพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
คุมครอง และพิทักษสิทธเิด็ก  

2. จัดทํา MOU รวมกับสถาบันอาชีวศึกษา จัดทําหลักสูตรรูปแบบทวิศึกษาเรียน    
ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ  เมื่อสําเร็จการศึกษาผูเรียนไดรับวุฒิ ม.6 และวุฒ ิปวช. 

3. รวมท้ังจัดคายเสริมสรางทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา" ใหนักเรียน     
กลุมเส่ียงชั้น ม.2-3  เพ่ือปรับพฤติกรรมไมพึงประสงค และรวมจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ และลดพฤติกรรมเส่ียงนักเรียน เชน โครงการ TO BE NUMBER ONE      
สถานพินิจ พิษณุโลกสัญจร กิจกรรมบรรพชาเสริมปญญาพัฒนาทักษะชีวิต อบรมศาสน
พิธีการในสถานศึกษา (มัคนายกนอย)    

4. ระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สํานักงาน พมจ./
บานพักเด็กและครอบครัว/มูลนิธิสถานประกอบการ มอบทุนการศึกษา กอสราง 
ซอมแซมบานใหนักเรียนดอยโอกาสใหทุนประกอบอาชีพครอบครัวนักเรียน ฯลฯ 

5. มอบทุนการศึกษาชวยเหลือนักเรียนยากจน เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม โดย
ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน เชน สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย/บานพักเด็กและครอบครัว/สถานประกอบการ/มูลนิธ ิฯลฯ 

6. สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและการศึกษา
ทางเลือก 
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โครงการ   การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณโรงเรียนคุณภาพประจํา

 ตําบล สพม.39  

วัตถุประสงคของโครงการ   

เพ่ือพัฒนาครูผูสอนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณโรงเรียน
คุณภาพประจําตาํบลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 

ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 

 ครูผูสอนโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จํานวน 28 โรงเรียนไดรับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาการคํานวณ 

เชิงคุณภาพ 

1. ประชุมวางแผนการพัฒนาครูผูสอนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
คํานวณ โดยหาแนวทางพัฒนาดวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สําหรับครูผูสอนวิชา
วิทยาการคํานวณ ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ซ่ึงไดลงความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีจะ
พัฒนารวมกนักับโรงเรยีนปกติ เพื่อสรางความเขมแข็งในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาวทิยาการคํานวณในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

2.  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
คํานวณโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลโดยเชิญวิทยากรแกนนําเรื่องการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการคํานวณแกนนําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ
ของครูผูสอนโดยการนิเทศแบบบูรณาการรวมการนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผูสอนวิทยาการคํานวณไดรับ      
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณทุกโรงเรียน และครูผูสอนวิชา
วิทยาการคํานวณสามารถนําส่ิงที่ไดจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอน
วิทยาการคํานวณไปจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนได 
 
 
 
 
 



 59 

 นโยบายท่ี 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ

โครงการ   สงเสรมิการดําเนินงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และ

นเิทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศกึษาใหมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  

ผลการดําเนินงาน 

 การสงเสริมการดําเนนิงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 

1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น)  เพื่อขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
ซึ่งคณะกรรมการมีมตรัิบรองแผนการนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 2. จัดต้ังคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา เพ่ือเปนไปตามการขับเคล่ือนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเปนการกล่ันกรองแผนรวมทั้ ง เปนแนวทางในการขับเคล่ือน
กระบวนการจัดการศึกษากอนเขาประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 3. จากการนิเทศติดตาม พบวา โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 สวนคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2561 ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา              
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในลําดับที่ 13 ของประเทศ และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 อยูในลําดับท่ี 14 มีการพัฒนาดขีึ้นมากกวาปที่ผานมา 
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โครงการ   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  
 

ผลการดําเนินงาน 

1. ครูในสังกัดท่ีไดรับการนิเทศ ติดตาม มีความรู ความเขาใจในการจัดการเรียน
การสอนโดยใชกระบวนการ Active Learning เพิ่มมากขึ้น สามารถจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

2. โรงเรียนในสังกัดมีระบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
 

ปญหา/อุปสรรค/แนวทางพัฒนา  

1. การใหความสําคัญกับกําหนดการวางแผนการออกนิเทศฯ จึงควรกําหนด
ชวงเวลาที่ไมประดังกับงานประจําใหมีความยดืหยุน และไมลาชา 

2. โรงเรียนควรสรางความตระหนักถึงการนิเทศติดตามฯ ในสถานศึกษาใหมี  
ความพรอมในการรับการนิเทศติดตามฯ และควรสรางความเขมแข็งในการนิเทศฯ 
ภายในโรงเรียนใหตอเนื่อง 
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โครงการ   การตรวจสอบภายในโรงเรียนประจําปงบประมาณ 2562 

วัตถุประสงคของโครงการ   

 1.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัตงิานดานการเบิกจายงบประมาณการจัดทําบัญชีของ

โรงเรียน ถูกตองครบถวนเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 

 2.  เพ่ือตรวจสอบความมีจริง การใชประโยชน การบํารุงรักษา และการควบคมุ

ทรัพยสินของโรงเรียนใหถูกตองครบถวน เปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ  

ผลการดําเนินงานโครงการ  

เชิงปรมิาณ 

 ตรวจสอบดําเนินงานและตรวจสอบตามกฎระเบยีบ จํานวน  20  โรงเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 

 จากการดํา เนินการตรวจสอบภายในโรงเรียน พรอมกับให คําแนะนํา               
การดําเนินงานตามระเบียบและแนวปฏิบตัิที่ถูกตองนัน้ พบวา โรงเรียนสวนใหญมีการ
แตงต้ังคณะกรรมการ และผานคณะกรรมการสถานศึกษา ในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําป การควบคุมเงินคงเหลือ การเก็บรักษาเงินกับสรรพากร     
การควบคุมการรับเงิน-จายเงิน การจัดทําบัญชี การจัดทํารายงานการเงิน การ
ตรวจสอบรับ-จายประจําวัน การควบคุมเงินยืม และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน 
สามารถเบิกจายงบประมาณจัดทําบัญชี ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ควบคุมดูแลรักษา
และจําหนายทรัพยสินของโรงเรียนไดถูกตองครบถวน ซ่ึงสวนใหญดําเนินการเปนไป
ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ หากโรงเรียนใดยังขาดการดําเนินงานที่ถูกตองไดให
คําแนะนําใหโรงเรยีนสามารถดําเนินงานตามระเบียบและแนวปฏิบัตทิี่ถูกตอง 
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โครงการ   การพัฒนาประสทิธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการประสาน

ปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา  

วัตถุประสงคของโครงการ   

    1. เพื่อประสานการปฏิบัติราชการในดานการดําเนินนโยบายและการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษากับสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืนๆ 
    2. เพ่ือติดตาม แกไขปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา 
    3. เพื่อประสานการมีสวนรวมกับสวนราชการภายนอก และองคกรอื่น ๆ 

ผลการดําเนินงาน   

เชิงปริมาณ 

    1. การประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา        
ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    2. การประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
    3. การประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารการศึกษา, ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ 

เชิงคุณภาพ 

    1. สถานศึกษาดําเนินงานตามหลักการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศกึษาและ
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
    2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร การกระจายอํานาจเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด 
   3. ประสานการมีสวนรวมกับสถานศึกษาและหนวยงานอื่นๆ องคกรตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ   การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด มีความรูความเขาใจ        
ในการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนไปตามท่ี สพฐ.กําหนด 
 

ผลดําเนินงาน 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ สามารถดําเนินการขับเคล่ือน
การปฏิบัติราชการประจําปอยางจริงจังและตอเนื่องสามารถสะทอนความสําเร็จของ
การปฏิบัติราชการสูสาธารณะอยางเปนรูปธรรม โดยรายงานผลการดําเนินงานทันตอ
กําหนดเวลาท่ีกําหนด  โดยการดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ไดดําเนินการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตละตัวบงชี้ ตามประเด็นการพิจารณาใหบุคลากรมี
ความเขาใจ ทําการสรปุผลการดําเนินงานและเอกสารหลักฐานประกอบ และรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ไดอยางครบถวนถกูตอง ทันตามกําหนดเวลา 

      ซึ่งสามารถนําผลการดําเนินงานท่ีไดสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมเพ่ือรับ   
การประเมินของหนวยประเมินภายนอกตามที่มอบหมาย และสามารถระบุปญหา
อปุสรรคในการดาํเนินการเพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการตอไป 
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โครงการ   พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 2562 

วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไวใชเปนกรอบและแนวทางในการบริหาร
จัดการ โดยมีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไวอยางชัดเจน 

2. เพื่อการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ และสรางความมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพทุกหนวยงานในสังกัดและหนวยงานอ่ืน ๆ ในการสนับสนุน
กจิกรรมดานการจัดการศึกษา 

3. เพ่ือการบริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองตอการดําเนินงาน และการใช
งบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4. เพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน นําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะห วางแผน แนวทางการปฏิบตัิงานใหเกิดประสิทธิภาพในปงบประมาณตอไป 
 

ผลดําเนินงาน 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติโดยมี
แผนปฏิบัติราชการประจําปตามวัตถุประสงค สามารถดําเนินการตามแผนที่วางไว
อยางตอเนื่อง เนนการมีสวนรวมในการพัฒนาการจดัการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดําเนินการจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดอยางมี
ประสิทธิผล ตรงตามความตองการของสถานศึกษาไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม  

3. มีผลการดําเนินงานตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ตามตัวช้ีวัด สพฐ. และ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีไดในระดับดมีาก–ดีเย่ียม และนําผลการดําเนินงานไปเปน
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือนําไปปรับปรงุพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   พัฒนาบุคลากรดานคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตภายใตช่ือ “เขตสุจริต ไมคิดคอรรัปชัน และการ

กระทําที่ถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน”  

วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพ ือ่พ ัฒนาบ ุคลากรในสังกัด สร างองค กรแหงการเรียนรู สรางระบบและว ิถ พีอเพ ียง 
ส ุจริตร ับผ ิดชอบ ปลอดอบายมุข สรางกระบวนการมีสวนรวม เพ ือ่ต อตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. เพื่อจัดกิจกรรมส งเสร ิมบุคลากรในสังกัด ประยุกตใชหลักทักษะกระบวนการคิด   
มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพ ียง มีจิตสาธารณะ ย ึดมั่นในค ุณธรรม จริยธรรมในการดําเนิน
ช ีว ิตและตอตานการทุจริต 
ผลดําเนินงาน 

สรางความตระหนักดานคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ แก ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สรุปดังน้ี 

1. จัดประชุมปฏิบัติการ “เขตสุจริตไมคิดคอรรัปชันและการกระทําที่ถือเปนเร่ือง
ผลประโยชนทับซอน” ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ 2562 ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร-
ทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 120 คน ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด มีองคความรู ทัศนคต ิและคานิยมที่ถูกตอง  

2. ประชุมปฏิบัติการรวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดเพ่ือทําการเชื่อมโยงและเปดเผย
ขอมูล บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 40 คน  

3. จัดทําสื่อประชาสมัพันธไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
4. นําบุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยูในระดับสูง 

เพ่ือนําแนวทางมาพัฒนางาน เชน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (เวียง
เกาแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย บุคลากรไดรับความรูและประสบการณ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมใน
การดําเนินชีวิตและตอตานการทุจริต ผลดําเนินงาน ตามกลยุทธและจุดเนนการดําเนินงาน
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  
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โครงการ  ติดตามการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนในสังกัด    

วัตถุประสงคของโครงการ   

1. เพื่อใหโรงเรียนมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่เอื้อตอการดําเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด สําหรับใหเปนศูนยกลางของระบบเครือขายที่ใหบริการ ขอมูล
ขาวสารไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันสมัย 

2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรดานโปรแกรม เชน โปรแกรมประชุมและ
ถายทอดสดการประชุมผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และดานการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ 

3. เพ่ือใหสามารถพัฒนาการ
จั ด ทํ า ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ก า ร จั ด
การศึกษา เชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ  

 โรงเรียนในสังกัด โดยการสุม
ตรวจโรงเรียน จํานวน 11 โรงเรียน 
ออกติดตามโรงเรยีนระหวางวันที่ 14 – 
16 และ 22 สิงหาคม 2562  

เชิงคุณภาพ  

       ผลการติดตามการใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงของโรงเรียนที่สุมตรวจ มี
ระบบอนิเทอรเน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอการบริหารจดัการในดาน
ตางๆ รวดเ ร็ว ทันสมัย และยังสามารถใชงานไดหลากหลาย เชน ไปรษณีย
อเิล็กทรอนกิส หรืออีเมล (e-mail), การติดตามขอมูลขาวสาร, การสืบคนขอมูล/การ
คนหาขอมูล, การดาวโหลดไฟลขอมูล ฯลฯ, การเรียนรูออนไลน (e-learning), การ
ประชุมทางไกลผานอินเทอรเน็ต (video conference), โทรศัพทผานอินเทอรเน็ต 
(VoIP), การอัฟโหลดขอมูล หรืออ่ืนๆ  ซึ่งแตละโรงเรียนคอนขางเขมแข็ง สามารถหา
วิธแีกไขปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และบริหารจัดการไดทันที ระบบประชุมทางไกลผาน
เครือขายอนิเทอรเนต็ เจาหนาที่ไดใหคําแนะนําเพ่ิมเติม เพื่อใหโรงเรียนดําเนินการได
สะดวก และเสถียรมากขึ้น เพ่ือใหโรงเรียนรับทราบขอมูลกิจกรรมการศึกษาดานตางๆ 
และกิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
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1.  ดานการบริหารจัดการ 
 

 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่ียวชาญ 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ก.ค.ศ.ไดอนุมั ติให ดร.สุชน  วิเชียรสรรค  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีและเลื่อนเปน             
วิทยฐานะผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่ียวชาญ  ผลงานทางวิชาการ 
คือ รายงานผลการดําเนินงาน โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สําหรับ
นักเรยีน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   
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        ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ศ. 2561 ประจาํปงบประมาณ 2562  ระดับ ดเีย่ียม 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการติดตาม                
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ภาพรวมอยูในระดับดีเย่ียม  
โดยมีกระบวนการบริหารจัดการองคการและการจัดการศึกษาไดสอดคลองกับสภาพ
และบริบทของพื้นที่ จําแนกรายมาตรฐานไดดังนี ้

มาตรฐานท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการ
ดําเนินงานภาพรวมในระดับ ดีเยี่ยม โดยมีแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานบริหาร
จัดการองคกรเปนขั้นตอนชัดเจนเปนระบบผานกระบวนการวิจัย และการมีสวนรวม
จากผูเกี่ยวของ มีการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อ
พัฒนางานภายในองคกร นําผลการดําเนนิงานมาพัฒนาการจัดการศกึษาอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานท่ี 2  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการ
ดําเนินงานภาพรวมในระดับ ดีมาก  โดยการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพ ตามภารกิจทั้ง 4 ดาน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
การนิเทศการจัดการศึกษาที่มีกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน 

มาตรฐานท่ี 3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการ
ดําเนินงานภาพรวมในระดบั ดีเยี่ยม  แสดงใหเห็นถึงการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามบทบาทและภารกิจ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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 สรุปผลการติดตามและประเมินฯ ตามตารางตอไปนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
ระดบั

คุณภาพ 
คะแนน
ที่ไดรับ 

อธิบาย
ระดับ 

มาตรฐานท่ี 1 การบรหิารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 5 59.5 ดีเยี่ยม 

   ตัวบงชี้ที ่1 การบริหารจัดการที่ดี 4 39.5 ดีมาก 

   ตัวบงชี้ที ่2 การพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 5 12.5 ดีเย่ียม 

   ตัวบงชี้ที ่3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการมสีวน
รวมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

5 7.5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4 38.5 ดีมาก 

   ตัวบงช้ีที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ 4 10 ดีมาก 

   ตัวบงช้ีที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 3 3 ดี 

   ตัวบงช้ีที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 3 6 ดี 

   ตัวบงช้ีที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 5 7.5 ดีเย่ียม 

   ตัวบงช้ีที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

4 12 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 สมัฤทธผิลของการบริหารและการจดัการศึกษา 5 90.5 ดีเยี่ยม 

   ตัวบงชี้ที ่1 สพท.มีผลงานที่แสดงความสําเร็จ เปนแบบอยางไดฯ 1 3 ปรับปรงุ 

   ตัวบงช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาฯ 5 25 ดีเย่ียม 

   ตัวบงช้ีที่ 3 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 

5 12.5 ดีเย่ียม 

   ตัวบงช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทาเทียมกันฯ 

5 15 ดีเย่ียม 

   ตัวบงชี้ที ่5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจางในสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาฯ 

5 15 ดีเยี่ยม 

   ตัวบงชี้ที ่6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพงึพอใจ
การบริหารและการจดัการศึกษา การบริการ 

5 20 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 90.5 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 5 188.5 ดีเยี่ยม 
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        ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

  ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตรวจสอบและประเมินผล
การรายงานการดาํเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KRS : KPI Report System) ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.)  และประกาศผลการประเมินรายสํานักงาน          
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 โดยสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อยูในระดับมาตรฐานข้ันสูง  สรุปดังนี้ 

การประเมินองคประกอบที่ 1     4.25400  คะแนน 

การประเมินผูบริหารองคการ  4.22941  คะแนน 

                  รวม  4.23310  คะแนน 

 คิดเปนรอยละ 84.66  อยูในระดับมาตรฐานข้ันสูง 
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       หนวยงานตนแบบศูนยฝกอบรมภาคเหนือ 
ในปงบประมาณ 2562 – ปจจุบัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 39  ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให
ดําเนินการเปนหนวยพัฒนา ดังนี ้

1. ดร.สุชน  วิเชียรสรรค ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ไดรับคัดเลือกใหเปนประธานกลุมพ้ืนที่การบริหารการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17)  

2. หนวยฝกปฏิบัติพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงต้ัง
ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรูใน
สภาพจริง (Authentic Learning)  

3. หนวยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางสมรรถนะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก OBEC Supervisor 
2020 รุนที่ 16/2563 หนวยพัฒนาภาคเหนือ 

4. หนวยจัดอบรมหลักสูตรอบรมการใหคําปรึกษาและการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณสําหรับศึกษานิเทศก Coding Mentor (CM) ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ภาคเหนือ   

5. หนวยพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน รุนที่ 1/2562 หนวยพัฒนาที่ 9 

6. หนวยจัดเวทีศกัยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3  โดยให
โรงเรียนมาตรฐานสากลภาคเหนือท่ีไดรับรางวัลคุณภาพแหง สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ไดเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และจัดนิทรรศการการนําเสนอผลงาน แสดงศักยภาพนักเรียนและ
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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2. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา (เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน) 
 

ผลการแขงขนังานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ

เทคโนโลยีระดับชาต ิภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ปการศึกษา 2561  

 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ได เข ารวมการแขงขันในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ  เมื่อวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2561           
ณ จังหวัดพะเยา ผลการแขงขันโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดไดรับรางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง จํานวน 25 รางวัล เปนอันดับ 1 และรางวัลเหรียญทอง จํานวน 133 
เหรียญทองเปนอันดับ 1 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากลุมภาคเหนือ ผลสรุปดังนี้ 
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        ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6  เปรียบเทียบระหวางป

   

 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที ่
6  ในภาพรวม กลุมสาระการเรียนรูหลักมี
คาเฉล่ียสูงขึ้นจากเดิม  และยังสูงกวา
ค าเฉล่ี ยระดับประเทศ และสูงกว า
คาเฉล่ียในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แมจะมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  โดยเฉล่ียสูงขึ้น 
อีกท้ังยังสูงกวาระดับประเทศ และระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แมในบางรายวิชาจะมีคาเฉล่ียลดลงเล็กนอย แตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39 ถือเปนภารกิจที่สําคัญย่ิง ในการเรงสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหปรากฏเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในการพัฒนาตัวผูเรียนใหไดรับการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู ใหมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียใน
ภาพรวมสูงขึ้นจากเดิมในปการศึกษา 2560  โดยใน 3 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก กลุม
สาระภาษาไทย มีคาเฉล่ียสูงขึ้นจากเดิม 5.86 กลุมสาระคณติศาสตร มคีาเฉล่ียสูงขึ้นจากเดิม 
2.69 กลุมสาระวิทยาศาสตร มีคาเฉล่ียสูงขึ้นจากเดิม 3.28  และกลุมสาระภาษาอังกฤษ มี
คาเฉล่ียลดลงจากเดิม  -1.34 จึงมีคารวมเฉล่ียในทุกกลุมสาระวิชา ในปการศึกษา 2561 
สูงขึ้นจากเดิมในปการศึกษา 2560 อยูที่ 2.62 และมีคารวมเฉล่ียสูงกวาคารวมเฉล่ีย
ระดับประเทศ และสูงกวาคารวมเฉล่ียของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุมสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา ผลตาง 
2560 2561 +/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 51.70 57.56 5.86 
รายการที่ 2 คณิตศาสตร 30.41 33.10 2.69 
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร 34.45 37.73 3.28 
รายการที่ 4 ภาษาองักฤษ 31.76 30.42 -1.34 

เฉลี่ย 4 กลุมสาระฯ 37.08 39.70 2.62 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่  6 ในป
การศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมสูงข้ึนกวาจากเดิมในปการศึกษา 2560 คือ 
เพิ่มข้ึน 2.19 โดยใน 4 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก กลุมสาระคณิตศาสตร มีคาเฉล่ีย
สูงขึ้นจากเดิม 7.04 กลุมสาระวิทยาศาสตร มีคาเฉล่ียสูงขึ้นจากเดิม 1.41 กลุมสาระ
ภาษาอังกฤษ มีคาเฉล่ียสูงขึ้นจากเดิม 3.34  และกลุมสาระสังคมศึกษา มีคาเฉล่ียสูงขึ้น
จากเดิม 0.93  มีเพียงกลุมสาระภาษาไทย ที่มีคาเฉล่ียลดลงจากเดิม 1.76 จึงมีคารวม
เฉล่ียในทั้ง 5 กลุมสาระวิชา ในปการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากเดิมในปการศึกษา 2560   
อยูท่ี 2.19 และมีคารวมเฉล่ียสูงกวาคารวมเฉล่ียระดับประเทศ และสูงกวาคารวมเฉล่ีย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอีกดวย 

 

กลุมสาระ 
คะแนนเฉล่ียปการศึกษา ผลตาง 

2560 2561 +/- 

รายการที ่1 ภาษาไทย 50.74 48.98 -1.76 

รายการที ่2 คณิตศาสตร 25.24 32.28 7.04 

รายการที ่3 วิทยาศาสตร 29.90 31.31 1.41 

รายการที ่4 ภาษาอังกฤษ 28.27 31.61 3.34 

รายการที ่5 สังคมศึกษาฯ 34.56 35.49 0.93 

เฉลี่ย 5 กลุมสาระฯ 33.74 35.93 2.19 
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         ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวดัแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด พบวา  

1. ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทยีบคาเปาหมาย จํานวน 18 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 
จํานวน 13 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด และไมประเมิน จํานวน 4 
ตัวช้ีวดั   

2. ตัวช้ีวัดที่ตัดสินระดับคุณภาพ โดยใชเกณฑ 5 ระดับ จํานวน 14 ตัวชี้วัด 
พบวา มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.54 อยูในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  สรุปตามนโยบายดังนี้ 

 

นโยบาย 
ระดับ

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
นโยบายท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 5.00 ดีเย่ียม 
นโยบายท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 3.71 ดีมาก 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเย่ียม 
นโยบายท่ี 4  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 

4.00 ดีมาก 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 5.00 ดีเย่ียม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.54 ดเีย่ียม 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 39 ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษา
แห งชา ติ  พ .ศ .  2560 – 2579  นโยบายรัฐบาล นโยบายและ จุด เนนของ
กระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค ดงันี้   

 

“เปนองคกรตนแบบ ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย” 

1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู เรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศ        
ทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21  

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมลํ้า ใหผูเรียนทุกคนไดรับ
บริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง 

5. สงเสริมการพัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศกึษาใหเปนมืออาชีพ 
6. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. ปรับสมดุลและสงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือ
พัฒนามุงสู Thailand 4.0 
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1. ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง   
มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม          
ท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม และผูอ่ืน ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ     
อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี 
กฬีา ภาษา และอื่นๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มี
ความรู มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล 
นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ(ผู พิการ) กลุมชาติพันธุ กลุม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง             
เทาเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรู
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กบัส่ิงแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  สถานศึกษา มีสมดุล               
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

G  Good Governance   = ยึดมั่นธรรมาภิบาล  
I Innovative Thoughts = สรางสรรคส่ิงใหม  
V Value Teamwork  = รวมใจทํางาน   
G Good Work Systems =     ระบบงานที่ด ี          
E Excellent Services  = มีบริการเปนเลิศ  

 80 

นโยบายที ่1  ดานการจดัการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของมนุษยและของชาต ิ
นโยบายที่ 2  ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
นโยบายที ่3  ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 
นโยบายที ่4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถงึบริการการศกึษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐาน และการลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
นโยบายที ่5  ดานการจดัการศึกษาเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
นโยบายที่ 6 ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา  
 

นโยบายที่ 1 ดานการจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 

เปาประสงค 

 1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคตทิี่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปนพลเมืองดีของ
ชาต ิมีคุณธรรม จรยิธรรม มคีานิยมที่พงึประสงค มีจติสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบ
ตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ี    
มีวนิยั และรักษาศีลธรรม 
 3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติ
ตางๆ เปนตน 
 4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ฯลฯ ไดรับ
การบริการดานการศกึษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
 

ตัวช้ีวัด 

 1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาตยิึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคตทิี่ดีตอบานเมือง 
มีหลักคิดที่ถกูตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค 
มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจรติ มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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 3. รอยละของผู เรียนมีความรู 
ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถ
รับมื อ กับ ภัย คุกคามทุ ก รูปแบบที่ มี
ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยา
เสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสนิ การคามนุษย อาชญากรรม
ไซเบอร และภยัพิบัติตางๆ เปนตน 
 4. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นท่ี
เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ี
สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
 5 . จํานวนสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. จํานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูให
ผูเ รียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
1.  พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ด ี
 เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอ
บานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซ่ือสัตย สุจริต มัธยสัถ อดออม 
โอบออมอารี มีวนัิย และรักษาศีลธรรม  
2.  พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ

ความรุนแรง ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
 เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจาก
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรม ไซเบอร และ
ภัยพิบัติตางๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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3.  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 
 เปนมาตรการในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติ
พันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน 
ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความตองการ  
 

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 

เปาประสงค 

 1. ผูเรียนมคีวามเปนเลิศ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
 2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ เปนนกัคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
 3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด 

 1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูที่สอดคลอง
กบัทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
 2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่อง
การอาน (Reading Literacy) ดานการรูเร่ืองคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) 
และดานการรูเร่ืองวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. รอยละของผูเรียนที่มีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับ
นานาชาต ิ 
 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

 พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศกัยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สรางขีดความสามารถ            
ในการแขงขันของประเทศ โดยมีแนวทางดําเนินการ  
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นโยบายท่ี 3 ดานการพฒันาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

เปาประสงค 

 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา 
ท่ีสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ  
 2 . ผู เ รียนได รับการพัฒนาตามจุดมุ งหมายของหลักสูตร  และมีทักษะ        
ความสามารถที่สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดาน
ความคดิ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในแตละชวงวัยและนาํไปปฏิบัติได 
 3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา 
มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ   
 5. ผูเรยีนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมี
สุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
 6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
 7. ครู มีความรูความสามารถในการจดัการเรียนการสอน และเปนแบบอยาง
ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 

 1. ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
(3R8C)  
 2. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปการศกึษาที่ผานมา  
 3. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6             
มีทักษะการเรียนรูที่ เ ช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และ                  
ความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
วางแผนชวีิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
 4. ผูเรียนทกุคนมีทกัษะพ้ืนฐานในการดํารงชวีิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

5. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
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 6. ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอาํนวยการการเรียนรู 
 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศกึษา 
 เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให เปนหลักสูตร                       
เชิงสมรรถนะ สอดคลองกับทักษะที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 เอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีทักษะส่ือสารภาษาไทย  
2. การพัฒนาศกัยภาพ และคุณภาพของผูเรียนระดับมัธยมศกึษา 
 2.1 การพฒันาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมธัยมศึกษา 
 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิด
วิเคราะห สังเคราะห มีทักษะดานภาษาไทยเพ่ือใชในการเรียนรู มีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ไดรับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูที่เช่ือมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพ           
ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการ
ดํารงชวีิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
3. นําเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 เปนมาตรการในการประยกุตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถ
สรางสังคมฐานความรู (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชวีิต 
4. การพัฒนาคณุภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนกัถึงความสําคัญในอาชีพและหนาที่ของตน โดยพฒันาใหเปนคร ูเปนครูยุคใหม 
ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผู อํานวยการการเรียนรู”        
ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู และทํากิจกรรม     
ในชั้นเรียน ทําหนาที่กระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบ     
การสรางความรู ออกแบบกจิกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาท
เปนนักวิจยัพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรยีน 
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ          

มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

เปาประสงค 

 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
 2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของใน
ระดับพ้ืนท่ีรวมมือในการจัดการศึกษา 
 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสม
เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเคร่ืองมือใหผูเรียนไดมีโอกาส
เขาถึงบริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธ ิ
การไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 

 1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียน            
ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐาน 
เสมอกัน 
 2 .  ผู เ รียนทุ กคนได รับ จัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และ
เ ห ม า ะ ส ม  ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ส ภ า พ
ขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ 
และท่ีต้ังของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสาํหรับผูพิการ 
 3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device)  เพ่ือ
ใชเปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
 5. สถานศึกษาได รับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท                
ดานประเภท ขนาด และพ้ืนท่ี 
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 6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเคร่ืองมือ  
ในการจดักิจกรรมการเรยีนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช วย เหลือและคุมครองนัก เ รียน และ            
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ
วางแผนจดัการเรียนรูใหแกผูเรยีนไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

 1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที ่  
 2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่  
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท             
อยางเหมาะสม และเพียงพอ  
 เปนมาตรการเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กระดับมัธยมศึกษา   
ทุกคนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง  โดยคํานึงถึง                
ความจําเปนตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ต้ังของสถานศึกษา 
จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปน               
ในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณ
เปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม และเพียงพอ 
 4. การประยุกตใชเทคโนโลยดีิจิทลั (Digital Technology) เปนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
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นโยบายท่ี 5 ดานการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค 
 1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับ
การสงเสริมดานความรู  การสราง
จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม  
 2 .  สถ าน ศึกษาสามารถนํ า
เทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศ
การเกบ็ขอมูลดานความรู เรื่อง ฉลากสี
เขียวเพ่ือส่ิงแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
 3. สถานศึกษามีการจดัทํานโยบายจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเร่ืองวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ     
การผลิตและบริโภคสูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนตํ่าสูชุมชนคารบอนตํ่า 
 5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนา
เปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยาง
เอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
 6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการ
เรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
 7. สถานศึกษานําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ  
 8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3Rs มาประยุกตใชในการผลิตและ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 9. การทํานโยบายการจดัซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 

 1. สถานศึกษาในสังกัด มีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรูที่ถูกตอง และสราง
จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน 
เชน การสงเสรมิอาชีพท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง 
ฯลฯ 
 2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภณัฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ
และมีการสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 
 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะ
มาใชประโยชนรวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เก่ียวของ 
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 4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษส่ิงแวดลอมเพ่ือเปนแหลง
เรียนรู และตัวอยางรูปแบบผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรม
สีเขียว ฯลฯ 
 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนได
ออกไซต ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ 
Carbon Footprint ในรูปแบบ QR Code และ Paper less  
 6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํา
งานวิจัยดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมได 
 7. ครู และนักเรียนสามารถนําส่ือนวัตกรรมที่ผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
 8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานที่ใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

 1. จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทางการใหองคความรูและสราง
จิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 2. จัดทําคูมือและพัฒนาส่ือนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และส่ือระบบ 
Multimedia และอื่นๆ 
 3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนตํ่าและชุมชนคารบอนตํ่าและพัฒนา
วทิยากรใหความรูเร่ืองวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ (LCA) สูสังคมคารบอนตํ่า 
 4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเร่ืองการผลิต
และบริโภคที่เปนกับส่ิงแวดลอมตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซที่มีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน 
คารบอนไดออกไซดในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลอยคารบอนไดออกไซดใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon Emission/Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 
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 5. พัฒนาตอยอดและขยายผลการ
เรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม 
 6. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการ
ใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู 
กิจกรรม เร่ืองการผลิตและบริโภคท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 7. จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการตอยอดขยายความรูและ
สรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 8. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการ
สํานกังานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเปนมติรกับส่ิงแวดลอม (Green Office) 
 9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการ
พัฒนา ดานการผลิต และบริโภค ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑที่มีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพื่อลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสํานักงานและสถานศึกษา 
 10. สงเสริมการพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
และบู รณาการสาระการเ รียนรู และ
แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการผลิตและ
บริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
 11 .  ขยายผลผ านระบบ  DLTV 
สงเสริมความรูเร่ือง การผลิตและบริโภคที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตอความปลอดภัย 
และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอมท่ีดีและการ
เลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและฉลากที่แสดงสัญลักษณท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
 12. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ PLC และ Decision – Making การนํา
ขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบําบัด             
นํ้าเสีย ลดการใชเผาและลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 13. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลน
และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปล่ียนนําเสนอ
ผลงานและมอบรางวลัเกียรติยศ ประชาสมัพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพร
และเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 
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นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา  

เปาประสงค 

 1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและ          
จัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ                  
ดานการบรหิารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 4. จัดกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 
 5. ประยุกตใชนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนอยาง
เปนระบบ 
 

ตัวช้ีวัด 

 1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปน
หนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกตําบล 
 3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา นํานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความโปรงใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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 5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ผานการประเมินคุณธรรม
แล ะ คว า ม โ ปร ง ใ ส ในการ ดํา เนิน ง านของหน วยงานภาครั ฐ  ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 
 6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศวิชาการ ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 
 7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับขอมูล
ตางๆ นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการจดัการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 
 8. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital 
Platform) เพื่อสนับสนนุภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 
 9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน    
การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. ใหสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป  โดยดําเนนิการเปน
รายสถานศกึษาหรอืกลุมสถานศึกษา อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได  
2. พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 เ ปนมาตรการ ในการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใหเปน
หนวยงานที่ ทันสมัย  พรอมที่จะ
ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ของ โลกอยู ตลอด เวลา  มีความ
โปร ง ใส  ปลอดการทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจทิลั (Digital Technology) และระบบการทํางาน
ที่เปนดจิิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ            
(Big  Data Technology)  เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดานตางๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล
สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปน มาวิเคราะห เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และ
พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ี
สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองคกร  
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