รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่งถึง
และมี คุ ณ ภาพ เพื่ อเผยแพร่ ป ระชาสั มพั นธ์ ผลการพั ฒ นา ดำเนิ นการขั บเคลื่ อนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห าร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
บรรลุ เป้ าหมาย รวมถึ งผลสั มฤทธิ์ ของภารกิ จ อี กทั้ งยั งเป็ นการขั บเคลื่ อนตอบสนองนโยบายในระดั บต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ของสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษาพิ ษณุ โลก อุ ตรดิ ตถ์ เพื่ อให้ ทราบถึ งบริ บทในการดำเนิ น งาน
และนำเสนอภาพรวมของการดำเนิ น โครงการ ตามแผนปฏิ บั ติ การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึ ง
โครงการอื่ น ๆ ที่ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
หน่ ว ยงานต่ างๆ จำแนกตามนโยบายของคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมถึ งแสดงผลสั ม ฤทธิ์
ตามเป้ าหมายในการดำเนิ นงาน และปั ญหาและอุ ปสรรค อี กทั้ งนำเสนอทิ ศทางการดำเนิ นงานปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
การจั ดทำรายงานผลการดำเนิ นงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็ จลุ ล่ วงได้ ด้ ว ย
การมี ส่ วนร่ วมของผู้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องทุ กๆ ฝ่ าย ในการร่วมกั นระดมความคิ ดวิ เคราะห์ กลั่ นกรองและสรุปเป็ น
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ เกิดเป็นกลไก
ในการพัฒนาต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ อย่างต่อเนื่องต่อๆ ไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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หน้า 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมาและอำนาจหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน
2560, หน้า 13 - 14 ให้ สำนักงานเขตพื ้นที่ การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่ ง เสริ ม การดำเนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน
39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 โรงเรียน
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หน้า 2

อาณาเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างและอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เรียกกันว่า
"เหนื อล่ างกลางบน" ห่ างจากกรุ งเทพมหานคร เป็ นระยะทาง 394 กิ โลเมตร ทางตอนเหนื อและตอนกลาง
เป็นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) และ
แขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม และอำเภอสากเหล็ก
(จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอหล่มสัก อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์)
อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว (จังหวัดเลย)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอำเภอลานกระบือ
(จังหวัดกำแพงเพชร)
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 491
กิโลเมตร โดยสภาพเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูงสลับซับซ้อน มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) อำเภอนาหมื่น และอำเภอนาน้อย
(จังหวัดน่าน)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมีภูทุ่งแล้ง
เป็นเขตแนวพรมแดน ระยะทาง 120 กิโลเมตร และติดต่อกับอำเภอชาติตระการ
(จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย)
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ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน
39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 โรงเรียน


ทิศเหนือ
สปป.ลาว

พิษณุโลก อุตรดิตถ์

รูปแสดงที่ตั้ง และพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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ตารางแสดงจำนวนอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

เนื้อที่
(ตารางกิโลเมตร)

พิษณุโลก

9

93

1,032

10,816

อุตรดิตถ์

9

67

562

7,839

รวมทั้งสิน้

18

160

1,594

18,655

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพิษณุโลก และ http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุตรดิตถ์
การจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีหน้าที่บริหารและจัดการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานระดั บมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย ตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 มีแนวคิดและหลักการบริหารงาน โดยมุ่งส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ์และสถานศึกษาในสังกัดเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีแนวคิดและหลักการบริหารงาน ดังนี้
1. บริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
3. บริหารการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
4. กระจายอำนาจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
5. ระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา
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ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

นายสุชน วิเชียรสรรค์
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 08 9494 6555
E-mail : Suchon9912@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
นายศราวุธ คำแก้ว
รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 06 4419 9789
โทรศัพท์ : 08 0845 4874
โทรศัพท์ : 08 7206 2119
E-mail :
E-mail :
E-mail :
Kwanmook14142728@gmail.com Somjit.rodruang@gmail.com
Sarawut79@gmail.com
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โครงสร้างการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน ผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้น ที่การศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานติดตาม ประเมินผล
- งานให้คําปรึกษา ด้านระเบียบ กฎหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชุมชน/วิชาชีพ
สถานประกอบการและสถาบันสังคม
- งานประสานและส่งเสริม อปท.
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ
ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
- งานส่งเสริมงานแนะแนว สุข ภาพอนามัย
กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ฯ
- งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
- งานส่งเสริมงานกิจรรมพิเศษ งานโครงการ
พระราชดํา ริ ประสานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด
- งานวิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สาร
- งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล
- งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
- งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
- งานบริการเทคโนโลยีส ารสนเทศ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน ผล
การจัดการศึกษา
- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานนิเ ทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุ่มบริห ารงานบุคคล
- งานธุรการ
- งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- งานบํา เหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา
- งานอบรมพัฒนาก่อนและหลังแต่งตั้ง
- ส่งเสริมสนับ สนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ
- งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สร้างระบบเครือข่าย

ศูนย์ป ระสานงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์

- งานวินัย ร้องเรียน อุท ธรณ์ และร้องทุกข์
- งานคดีแ ละความรับผิดทางละเมิด
- งานส่งเสริมและพัฒนาการมีวินัย

กลุ่มอํานวยการ
- งานสารบรรณ
- งานช่วยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน

กลุ่มบริห ารการเงินและ
สินทรัพย์
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพย์

โรงเรียนมัธยมศึก ษา 57 โรงเรียน
จังหวัดพิษณุโลก 39 โรงเรียน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 โรงเรียน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 7

เครือข่ายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
จังหวัดพิษณุโลก
สหวิทยาเขต

ประกอบด้วย

1. สหวิทยาเขตพุทธชินราช

2. สหวิทยาเขตนเรศวร

3. สหวิทยาเขตเอกาทศรถ

ตำบล

อำเภอ

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ประธาน)

ในเมือง

เมือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

หัวรอ

เมือง

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย พิษณุโลก

มะขามสูง

เมือง

โรงเรียนดอนทองวิทยา

ดอนทอง

เมือง

โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา

วังน้ำคู้

เมือง

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ประธาน)

ท่าทอง

เมือง

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

ท่าทอง

เมือง

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

บ้านกร่าง

เมือง

โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์
อุปถัมภ์"

ชุมแสงสงคราม บางระกำ

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

บางระกำ

บางระกำ

โรงเรียนประชาสงเคราะห์วทิ ยา

หนองกุลา

บางระกำ

โรงเรียนวังทองพิทยาคม (ประธาน)

ชัยนาม

วังทอง

โรงเรียนหนองพระพิทยา

หนองพระ

วังทอง

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม

บ้านกลาง

วังทอง

โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

บ้านกลาง

วังทอง

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

วังพิกุล

วังทอง

โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

วังนกแอ่น

วังทอง

โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วทิ ยาคม

แก่งโสภา

วังทอง

โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

ท่าหมื่นราม

วังทอง
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เครือข่ายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ต่อ)
จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)
สหวิทยาเขต

ประกอบด้วย

4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา

5. สหวิทยาเขตวังจันทน์

6. สหวิทยาเขตบางกลางท่าว

ตำบล

อำเภอ

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ประธาน) ในเมือง

เมือง

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

บางกระทุ่ม

บางกระทุ่ม

โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา

เนินกุ่ม

บางกระทุ่ม

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม

ไทรย้อย

เนินมะปราง

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

วังโพรง

เนินมะปราง

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง

โรงเรียนจ่านกร้อง (ประธาน)

ในเมือง

เมือง

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

พรหมพิราม

พรหมพิราม

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม

วงฆ้อง

พรหมพิราม

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม

ดงประคำ

พรหมพิราม

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม

คันโช้ง

วัดโบสถ์

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

วัดโบสถ์

วัดโบสถ์

โรงเรียนนครไทย (ประธาน)

นครไทย

นครไทย

โรงเรียนชาติตระการวิทยา

ป่าแดง

ชาติตระการ

โรงเรียนสวนเมีย่ งวิทยา

สวนเมี่ยง

ชาติตระการ

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม

บ้านแยง

นครไทย

โรงเรียนบ่อโพธิว์ ิทยา

บ่อโพธิ์

นครไทย

โรงเรียนนครชุมพิทยา
รัชมังคลาภิเษก

นครชุม

นครไทย

โรงเรียนยางโกลนวิทยา

ยางโกลน

นครไทย

โรงเรียนนาบัววิทยา

นาบัว

นครไทย
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เครือข่ายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ต่อ)
จังหวัดอุตรดิตถ์
สหวิทยาเขต

7. สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร

ประกอบด้วย

ตำบล

อำเภอ

โรงเรียนอุตรดิตถ์ (ประธาน)

ท่าอิฐ

เมือง

โรงเรียนแสนตอวิทยา

แสนตอ

เมือง

โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

บ้านโคก

บ้านโคก

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ

ท่าปลา

ท่าปลา

โรงเรียนฟากท่าวิทยา

ฟากท่า

ฟากท่า

โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

แสนตอ

น้ำปาด

โรงเรียนพิชยั (ประธาน)

ในเมือง

พิชัย

โรงเรียนดาราพิทยาคม

บ้านดารา

พิชัย

บ้านโคน

พิชัย

โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

บ้านแก่ง

ตรอน

โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม

ด่านแม่คำมัน

ลับแล

โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

บ่อทอง

ทองแสนขัน

โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (ประธาน)

ท่าอิฐ

เมือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ผาจุก
อุตรดิตถ์

เมือง

8. สหวิทยาเขตพระยาพิชยั ดาบหัก โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

9. สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ โรงเรียนทุง่ กะโล่วิทยา

ป่าเซ่า

เมือง

โรงเรียนน้ำริดวิทยา

น้ำริด

เมือง

โรงเรียนลับแลพิทยาคม

ฝายหลวง

ลับแล

โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

ไผ่ล้อม

ลับแล
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ข้อมูลพืน้ ฐานปีการศึกษา 2563
ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 1 – 500 คน)
ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต่ 501 – 1500 คน)
ขนาดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ 1,501 – 2,500 คน)
ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 2,501 ขึ้นไป)
รวมทั้งสิน้

จังหวัด
พิษณุโลก
(โรงเรียน)
25
10
2
2
39

จังหวัด
อุตรดิตถ์
(โรงเรียน)
9
6
1
2
18

รวม
(โรงเรียน)
34
16
3
4
57

ตารางแสดงภาพรวมจำนวนโรงเรียน นักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) และ
แสดงข้อมูลครู (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)
จำนวนนักเรียน (คน)
จำนวน
โรงเรียน ชาย
หญิง
รวม
จังหวัดพิษณุโลก
39
12,099 14,670 26,769
จังหวัดอุตรดิตถ์
18
6,048 8,042
14,090
รวมทั้งสิน้
57
18,147 22,712 40,859
จังหวัด

ชาย
434
250
684

จำนวนครู (คน)
หญิง
รวม
1,025 1,459
538
788
1,563 2,247

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามการจัดการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563)
ระดับทีเ่ ปิดทำการสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ ปวช.
รวมทั้งสิน้

จังหวัด
พิษณุโลก
38
1
0
39

จังหวัด
อุตรดิตถ์
17
0
1
18

รวม
55
1
1
57

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563)
จังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
รวมทั้งสิน้

มัธยมศึกษาตอนต้น
13,323
7,816
21,139

มัธยมศึกษาตอนปลาย
13,446
6,244
19,690

ปวช.
30
30
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ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563)
ระดับการศึกษา
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4 และ ปวช.1
ม.5 และ ปวช.2
ม.6 และ ปวช.3
รวม ม.ปลาย+ปวช.
รวมทั้งสิน้

จังหวัดพิษณุโลก
ชาย
หญิง ห้องเรียน
133
2,194 2,288
2,181
2,369
135
2,118
2,173
134
6,498
6,830
402
2,185
2,780
153
1,798
2,624
148
1,623
2,436
144
5,606
7,840
445
12,099 14,670
847

จังหวัดอุตรดิตถ์
ชาย
หญิง ห้องเรียน
1,168
1,426
77
1,287
1,408
78
1,161
1,366
78
3,616
4,200
233
822
1,378
70
813
1,264
71
797
1,200
71
2,432
3,842
212
6,048
8,042
445

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครู (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)/ ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูผู้สอน
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศก์)
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวมทั้งสิน้
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ข้อมูลโรงเรียนจำแนกประเภทตามกิจกรรม
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (จำนวน 28 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนดอนทองวิทยา
2. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
4. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
5. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
6. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
7. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
8. โรงเรียนนาบัววิทยา
9. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
10. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
11. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
12. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
13. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
14. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
15. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
16. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
โรงเรียนสีเขียว (จำนวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก
2. โรงเรียนนครไทย
3. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
2. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
4. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม
6. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
9. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
10. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
11. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
12. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
2. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข (จำนวน 31 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
ระดับเพชร
ระดับเพชร
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
2. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
3. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา
ระดับทอง
4. โรงเรียนแสนตอวิทยา
1. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
5. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
6. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
2. โรงเรียนนครไทย
3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
7. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม“อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 8. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
5. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
ระดับทอง
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
6. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
7. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
ระดับเงิน
3. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
4. โรงเรียนพิชัย
1. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
2. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
ระดับเงิน
1. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
3. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
4. โรงเรียนดอนทองวิทยา
2. โรงเรียนดาราพิทยาคม
5. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
3. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
6. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
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โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” (จำนวน 57 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
3. โรงเรียนจ่านกร้อง
3. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
4. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
5. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
5. โรงเรียนแสนตอวิทยา
6. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
6. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
7. โรงเรียนดอนทองวิทยา
7. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
8. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
8. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
9. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
9. โรงเรียนดาราพิทยาคม
10. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
10. โรงเรียนพิชัย
พิษณุโลก
11. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
11. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
12. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
12. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
13. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
14. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
14. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
15. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
15. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
16. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
16. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
17. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
17. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
18. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
18. โรงเรียนหนองพระพิทยา
19. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
20. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
21. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
22. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
23. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
24. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
25. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
26. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
27. โรงเรียนนครไทย
28. โรงเรียนนาบัววิทยา
29. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
30. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
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โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” (จำนวน 57 โรงเรียน) (ต่อ)
จังหวัดพิษณุโลก
31. โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
32. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
33. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
34. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
35. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
36. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
37. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
38. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
39. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม (จำนวน 27 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
2. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
3. โรงเรียนแสนตอวิทยา
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 4. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
5. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนดาราพิทยาคม
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
7. โรงเรียนพิชัย
8. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
9. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
9. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
10. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
11. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
11. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
12. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
13. โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
14. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
15. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
16. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
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โรงเรียนวิถีพทุ ธ (จำนวน 36 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
3. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
4. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
6. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
7. โรงเรียนหนองพระพิทยา
8. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
9. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
13. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
14. โรงเรียนนครไทย
15. โรงเรียนนาบัววิทยา
16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
18. โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
20. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
21. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
22. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
23. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (จำนวน 6 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนจ่านกร้อง
2. โรงเรียนนาบัววิทยา
3. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
3. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
4. โรงเรียนแสนตอวิทยา
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
6. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม
8. โรงเรียนพิชัย
9. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
11. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
12. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
13. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
2. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
3. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
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โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนนครไทย
1. โรงเรียนพิชัย
โรงเรียนในฝัน (จำนวน 28 โรงเรียน)
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 (จำนวน 16 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
2. โรงเรียนนครไทย
3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
4. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
5. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
โรงเรียนฟากท่าวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
โรงเรียนดาราพิทยาคม
โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
2. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (จำนวน 10 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
2. โรงเรียนนาบัววิทยา
3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
4. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
5. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
6. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
7. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
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โรงเรียนมาตรฐานสากล (จำนวน 25 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนจ่านกร้อง
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
5. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
6. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
7. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
8. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
10. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
12. โรงเรียนนครไทย
13. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
14. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
15. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
3. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
4. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
5. โรงเรียนพิชัย
6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
7. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
8. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
9. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
10. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

โรงเรียนประชารัฐ (จำนวน 9 โรงเรียน)
โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 (จำนวน 8 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
3. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
4. โรงเรียนหนองพระพิทยา
โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 3 (จำนวน 1 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
2. โรงเรียนแสนตอวิทยา
3. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
4. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม

โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเหนือตอนล่าง (จำนวน 3 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ศูนย์สะเต็มศึกษา
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เครือข่าย 1
3. โรงเรียนจ่านกร้อง
เครือข่าย 2
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โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม (STEM Education) (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) ของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
(จำนวน 10 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
1. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
2. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
2. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา
3. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
4. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนนครไทย
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมภิ าค (Education Hub) (จำนวน 1 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพืน้ ที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทลั
(จำนวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
โครงการห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 8 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (EP/วิทย์-คณิตฯ/จีน) 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ (IEP/วิทย์-คณิตฯ)
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (EP/IEP/วิทย์-คณิตฯ)
2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (MEP/IEP/วิทย์-คณิตฯ)
3. โรงเรียนจ่านกร้อง (วิทย์-คณิตฯ)
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
4. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (วิทย์-คณิตฯ)
(วิทย์-คณิตฯ)
4. โรงเรียนพิชัย (วิทย์-คณิตฯ)
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
(จำนวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
2. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
3. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (จำนวน 5 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
3. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
4. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สถานศึกษาในพืน้ ที่พเิ ศษ (โรงเรียนพืน้ ทีส่ ูงในถิ่นทุรกันดาร) (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนนาบัววิทยา
2. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
สถานศึกษาในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ) (จำนวน 2 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
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โรงเรียนโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา)
(จำนวน 19 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนดาราพิทยาคม
1. โรงเรียนจ่านกร้อง
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
2. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
4. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
6. โรงเรียนหนองพระพิทยา
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
8. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
9. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
10. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
11. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
12. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
13. โรงเรียนนครไทย
14. โรงเรียนนาบัววิทยา
15. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
16. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
17. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จำนวน 56 โรงเรียน)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
3. โรงเรียนจ่านกร้อง
3. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
4. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
5. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
5. โรงเรียนแสนตอวิทยา
6. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
6. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
7. โรงเรียนดอนทองวิทยา
7. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
8. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
8. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
9. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
9. โรงเรียนดาราพิทยาคม
10. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
10. โรงเรียนพิชัย
พิษณุโลก
11. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
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โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จำนวน 56 โรงเรียน) (ต่อ)
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
12. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
11. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
12. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
13. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
14. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
14. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
15. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
15. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
16. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
16. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
17. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
17. โรงเรียนหนองพระพิทยา
18. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
18. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคตม
19. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
20. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
21. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
22. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
23. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
24. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
25. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
26. โรงเรียนนครไทย
27. โรงเรียนนาบัววิทยา
28. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
29. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
30. โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
31. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
32. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
33. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
34. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
35. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
36. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
37. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
38. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
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ส่วนที่ 2
ผลการดำเนินงาน
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้จัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของนโยบาย 6 ด้าน ประกอบด้วย
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมมั่นคงของมนุษย์และของชาติ นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการ
ศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา นอกจากนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน สามารถ
ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว สำหรับ
โครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดมีดังนี้

1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
ความเป็นมา
รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ทีก่ ำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข” เน้นการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ และทุกความรุนแรงในทุกระดับ เร่งรัดให้มีการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ความรัก และความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดจนการปลุกจิตสำนึก ด้านความมั่นคง
ให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับควบคู่กับการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีอยู่
ในปัจจุบนั และคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่ คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2562 โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด โดยรัฐบาลมอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและดำเนินการสร้าง
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ภูมคุ้ิ มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสีย่ งและวัยเสีย่ ง
โดยเฉพาะวัยเสี่ยงสูงที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15 - 24 ปี ที่ต้องป้องกันอย่างเร่งด่วน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด
รายใหม่ ให้รู้จกั วิธปี ฏิเสธหลีกเลีย่ งยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลีย่ งการหมกมุ่นมัว่ สุมกับยาเสพติด
และอบายมุข การเสริมสร้างทักษะชีวติ ของผู้เรียน ตลอดจนมีการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน
1. สร้างการรับรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์นโยบายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนทุกคนในสังกัด จำนวน 41,195 คน มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก
ในโทษและพิษภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด มีความพร้อมสามารถรับมือกับ
ภัยยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และมีจำนวนลดลง
2. จัดอบรมลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด โดยดำเนินการร่วมกับโรงเรียนทีเ่ ปิดการเรียนการสอน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 1,680 คน 56 โรงเรียน ลูกเสือที่ผ่านการอบรมสามารถทำหน้าที่
ขยายผลขับเคลือ่ นกิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ตรวจตราลาดตระเวน
เฝ้าระวังพืน้ ทีเ่ สีย่ ง สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสีย่ งของเพือ่ นนักเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแสเกีย่ วกับยาเสพติด ร่วมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด และร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในและภายนอกโรงเรียน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน ดำเนินโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และสมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2561 จำนวน 14 โรงเรียน การดำเนินโครงการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ตามกระบวนการ 5 มาตรการ (ป้องกัน ค้นหา รักษา เฝ้าระวัง และบริหารจัดการ) และกลยุทธ์
4 ต้อง 2 ไม่ สามารถลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาได้ และโรงเรียน
ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ตามลำดับ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ มีจำนวนสมาชิกชมรม TO BE
NUMBER ONE รวม 33,148 คน
5. สร้างกลไกภาคีเครือข่ายร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
(ศอ.ปส.จ.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6
ตำรวจภูธรจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องและลดความเสีย่ งต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีภาคีเครือข่าย
ให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ ควบคุมพฤติกรรมนักเรียน และลดปัจจัยเสีย่ งภายในและภายนอกโรงเรียน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรีแ่ ละเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และพัฒนา
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 4 โรงเรียน ส่งผลให้จำนวนนักเรียน
ที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง ป้องกันนักเรียนรายใหม่ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และยาเสพติดอื่น ๆ ได้
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7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 65 คน ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
(NISPA) ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) และระบบติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรมของ สพฐ. (E-Mes) ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด

แนวทางการพัฒนา
1. สร้างการรับรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่าน Social Media
ในหลากหลายรูปแบบ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการบ้านหลังเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่าง
ในทางสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ดนตรี กีฬา นันทนาการ ฯลฯ
3. ปรับกิจกรรม เป้าหมาย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้เครือข่ายบริหารจัดการให้ทุกโรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตร
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
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1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันข้าราชการ
พลเรือน 1 เมษายน 2553 “การทำความดีนั้น แม้จะไม่มีใครรู้เห็น แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้น
ยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้ แก่ตน แก่ส่วนรวม ตลอดถึงชาติ
บ้านเมืองพร้อมทุกส่วน ข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระทำความดีทั้งในการ
ประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละ โดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความ
ลำบากเหนื่อยยาก…....” และพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน พุทธศักราช 2555 “งานราชการทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำคัญ
อยู่ในงานของแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น อีกทั้งงานทุกด้านทุกสาขาย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูล
ส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัวแบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็น
ความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน
และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยัง
ประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง........”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงน้อมนำกระแสรับสั่งดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการ
ศึกษา) ให้แก่ผู้บริหารและครูแกนนำ สามารถขยายผลสร้างความตระหนักและรับรู้การบริหารจัดการโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนและบุคลการครูภายในโรงเรียน
2. นิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงาน
ของโรงเรียน จำนวน 57 โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ไ ด้รั บ การพั ฒ นาให้เป็นผู้นำการขั บ เคลื่ อ น
โรงเรียนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แลกเปลีย่ นเรียนรู้โรงเรียนทีเ่ ป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ด้านการศึกษา) จำนวน 6 โรเงรียน และขยายผล
การดำเนินงานสู่โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง
4. เตรียมความพร้อมโรงเรียนเพื่อ
รองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 28

5. ผู้เรียน ร้อยละ 100 มีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักพึ่งตนเอง ประหยัด มีวินัย

แนวทางการพัฒนา
การนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สำหรับเป็นฐานการเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในฐานะองค์กรหลักเกีย่ วกับการจัด
การศึกษาแก่เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพือ่ สืบสานศาสตร์พระราชา
และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย และจากพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ว่าด้วยการศึกษา ต้องมุ่งสร้างพืน้ ฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทศั นคติทถี่ กู ต้องต่อบ้านเมือง
2) มีพนื้ ฐานชีวติ ทีม่ นั่ คง - มีคณ
ุ ธรรม 3) มีงานทำ - มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองดี สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทัง้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/สถานศึกษา ในการถ่ายทอด
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร
เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในสังคมไทยอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร ทุกโรงเรียนในสังกัดผ่านโครงการหลัก ดังนี้
1.1 โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ กิจกรรมคืนคุณธรรม
สู่ห้องเรียน กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
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1.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียน
คุณธรรม” กิจกรรมคุรชุ น คนคุณธรรม (ร่วมกับมูลนิธคิ รูดขี องแผ่นดิน) กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ด้านการบริหารเพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริม
คุณธรรม
1.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน
2. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด นำความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ และร่วมกันสร้าง
เครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรมนำไปเป็นแนวทางการจัดทำโครงงานการผลิตสื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นแบบอย่างที่ดีได้
3. จัดประกวดผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อยกระดับคุณภาพและได้รับ
การยอมรับจากนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการคัดเลือกดังนี้
ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่
✪ โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ได้แก่ โรงเรียนนครไทย
✪ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจ่านกร้อง
✪ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีคุณธรรม ได้แก่ โรงเรียน
ท่าทองพิทยาคม
✪ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ได้แก่ โรงเรียน
พิชัย
ระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 กิจกรรม มีดังนี้
✪ โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
✪ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการทางการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนนครไทย
✪ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีคุณธรรม ได้แก่
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ระดับดีเด่น จำนวน 2 กิจกรรม มีดังนี้
✪ โครงการสร้างคนดีให้บ้านเมือง ได้แก่ โรงเรียนนาบัววิทยา
✪ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนมีคุณธรรม ได้แก่
โรงเรียนนครไทย
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แนวทางการพัฒนา
จัดกิจกรรมบูรณาการด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนคุณธรรม และพัฒนานวัตกรรม
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนในทุกภาคส่วน

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญ
กับศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ปรับเปลีย่ นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสือ่ สาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีทักษะ
ชีวติ และทักษะวิชาชีพ นำไปสู่การเป็นนักคิด ผู้สร้างนวัตกรรม นวัตกร สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ

2.1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
ความเป็นมา
การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับกระบวนการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้แนวคิดการสอน
ให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึน้ (Teach less, Learn more) การปฏิรปู
การเรียนรู้ระดับห้องเรียน จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพือ่ เติมเต็ม
ศักยภาพให้นักเรียนมีทกั ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้ความสำคัญกับการ
ปลูกฝัง “ทักษะ” โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็น
พลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 และให้ครูผู้สอนปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน เปลีย่ นบทบาทของครูผู้สอน เป็นครูพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้คำ
แนะนำ ร่วมคิดพาทำ นำนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรมนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
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ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ ดั สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทำ (Career Education) และความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
2. ครูผู้สอนสมารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพือ่ พัฒนาทักษะทีจ่ ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรผู้บริหารและครูผู้สอน สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกันและนำเสนอวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice) ด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพ ด้านวิจยั ในชัน้ เรียน ด้านกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูในทุกกลุ่มสาระ เพือ่ เชือ่ มโยงสู่การพัฒนานักเรียนและ
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให้สูงขีน้ ทุกสถานศึกษา ทัง้ 57 โรงเรียน
2. รับสมัครโรงเรียนทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการและดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน โดยจัดประกวดนวัตกรรม
การเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพือ่ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และมอบโล่/เกียรติบตั รเชิดชูเกียรติให้แก่ครูทไี่ ด้นำเสนอผลงานชนะเลิศ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Active Leraning
เพือ่ การจัดการเรียนรู้ทต่ี่ อเนือ่ งและยัง่ ยืน
3. สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรตดิถ์ กำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนในรูปแบบการสร้างนวัตกรรมครู โดยการจัดประกวดนวัตกรรมทุกปี เพือ่ ให้ครูเกิดการพัฒนาและ
ต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง
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2.2 โครงการพัฒนาความสามารถครูด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรือ่ ง (Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
ความเป็นมา
การประเมินผลการเรียนมีความสำคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดใหม่ในปัจจุบนั เน้นการประเมินเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ และให้ความสำคัญ
ในการจัดทำเครื่องมือประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ O-NET
ข้อสอบมาตรฐานปลายปี และ PISA เนื่องจากคำถามเป็นตัวกระตุ้น/ชี้แนะให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพัฒนาการ
การเรียนรู้ของตนเอง ซึง่ จะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยขึน้ อยู่กับรูปแบบของคำถามและเทคนิคการใช้คำถาม ดังนัน้
การจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการวัดและประเมินผล ควรเริ่มต้นที่ครูผู้สอน พัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านเทคนิคการวัดและประเมินผล การนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง การสร้างและพัฒนา
แบบทดสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ
สามารถนำเครือ่ งมือทีไ่ ด้มาตรฐานไปใช้วัดผลผู้เรียนได้อย่างเทีย่ งตรง มีความน่าเชือ่ ถือ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสอน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และจัดเก็บไว้เป็นคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา
เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ผลการดำเนินงาน
1 . ค รู วิ ช า ก า ร
จำนวน 57 คน 57 โรงเรียน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ
สร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง
(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน
PISA
2. ครู ผู้ สอนของ
โรงเรี ย นใ น สั ง กั ด ทุ ก โร ง เรี ย น
สามารถสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะ
การรู้เรือ่ ง (Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ได้เป็นอย่างดี และ
สามารถนำข้อสอบที่สร้างขึ้นลงสู่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริงเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการประเมินสมรรถนะการรู้เรื่องของ
ตนเองตามแนวทางการประเมิน PISA สู่การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นต่อไป

แนวทางการพัฒนา
นิเทศ กำกับ และติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในชัน้ เรียน
กลุ่มเป้าหมายนิเทศ ได้แก่ โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
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2.3 โครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านกิจกรรมห้องสมุด และการรู้เรือ่ งการอ่านตามแนวทาง PISA
ความเป็นมา
การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมาก
ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือ
โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อย สาเหตุมีหลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี
และตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้ ไปจนถึงการดึงความสนใจและ
การแย่งเวลาของสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อโซเชียลมีเดียในหลากหลายรูปแบบ ฯลฯ
รวมทั้งขาดการชักจูง กระตุ้น ให้มีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน ดังนั้น การอ่านหนังสือเพื่อให้เกิด
เป็นนิสยั จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจการอ่านอย่างต่อเนือ่ งและสม่ำเสมอ นอกจากนี้
ความสำคัญของการอ่านยังเป็นส่วนหนึ่งของการวัดศักยภาพของคนในประเทศ โดยจัดให้เป็นโปรแกรม
ประเมิ น สมรรถนะนั ก เรี ย นมาตรฐานสากล (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบ
การศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะ
ในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วม PISA มากกว่า
70 ประเทศ จึงควรมีการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสยั รักการอ่านและห้องสมุดมีชวี ติ ให้แก่ครูผู้รบั ผิดชอบงานห้องสมุด
และครูภาษาไทย ประเภทละ 1 คน ของทุกโรงเรียน ส่งผลให้ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลาย ด้วยคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมนิสยั รักการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของ
ตนเอง
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2. จัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้โรงเรียนตามความต้องการ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ
จำนวน ๕๗ โรงเรียน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการรู้เรือ่ งการอ่านตามแนว PISA ด้วย PISA Style มีทกั ษะ
ด้านการอ่าน มีพัฒนาการดีขึ้นและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภายในโรงเรียน ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
5. นิเทศ ติดตาม โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร ตามคู่มือแนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชานิพนธ์ฯ

แนวทางการพัฒนา
กำหนดรูปแบบการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบที่หลากหลาย เช่น ระบบ
ออนไลน์

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาประชากรวัยเรียน
ทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความ
สามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะ
ออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและ
รักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรัก
ในสุขภาพและพลานามัย พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”
ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อํานวยการการเรียนรู้ ทําหน้าที่
กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
สำหรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดมีดังนี้
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3.1 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม และการประยุกต์ใช้โมเดลโครงสร้างความสามารถ
ทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
ความเป็นมา
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
มีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จทางการศึกษาในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เมือ่ พิจารณาผลการจัดกลุ่มคุณภาพสถานศึกษาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง
เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังต่ำกว่า
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ของผู้เรียนรายบุคคลพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได้ดำเนินการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาระบบวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการ
ศึกษา 2563 รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์/ตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สร้างขวัญกำลังใจยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้กับผู้เรียนและสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสถานศึกษารองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน PISA 2021

ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมชีแ้ จงสร้างการรับรู้แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพือ่ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและประยุกต์ใช้โมเดลโครงสร้างความ
สามารถทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูวชิ าการ ครูวดั และประเมินผล และครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักทุกระดับชั้น จำแนกตามเครือข่ายสหวิทยาเขต
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 256๒
3. คัดเลือกและมอบโล่/เกียรติบตั ร ยกย่องเชิดชูเกียรตินกั เรียนและสถานศึกษาทีป่ ระสบความ
สำเร็จในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เป็นแบบอย่างที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET) ในที่ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครัง้ ที่ 4/2563 เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- นักเรียนที่มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 9 โรงเรียน
- นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีการทดสอบ
O-NET จำนวน 24 คน
- คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สูงสุด 3 อันดับแรก จำแนกตามขนาด
โรงเรียน จำนวน 9 โรงเรียน
- คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สูงขึ้นร้อยละ 3.00 ขึ้นไป จำนวน
1 โรงเรียน (ผ่านเกณฑ์ 1 โรงเรียน)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- นักเรียนที่มีคะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 9 โรงเรียน
- นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีการทดสอบ
O-NET จำนวน 10 คน
- คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สูงสุด 3 อันดับแรก จำแนกตามขนาด
โรงเรียน จำนวน 9 โรงเรียน
- คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สูงขึ้นร้อยละ 3.00 ขึ้นไป ไม่มีโรงเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
4. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA และประยุกต์ใช้โมเดล
โครงสร้างความสามารถทางการเรียนรู้ โดยความร่วมมือจากครูแกนนำ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูวิชาการ
และครูวัดและประเมินผล ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากสำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดทำข้อสอบอย่างน้อย 20 ข้อ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
และระดับชั้นที่สอน ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ และเก็บรวบรวมเข้าระบบคลังข้อสอบของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
5. สร้างเครือข่ายออนไลน์ด้วย Application LINE กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ศึกษานิเทศก์ ชือ่ กลุ่ม “ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพือ่ O-NET สพม.39” เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบ O-NET
เป็นหลัก
6. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ
O-NET ของ สพม.39 โดยมุ่งเน้นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2561 ต่ำกว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ อย่างน้อย 2-5 ครัง้ /ภาคเรียน และบูรณาการการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 9 โรงเรียน (อำเภอละ 1 โรงเรียน) ร่วมกับโครงการ Coaching Teams
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เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และโครงการ Teams For Education (TFE) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนละ 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
7. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา เช่น
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถครูในด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA และการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านการวัดและประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน วันที่ 6 – 7 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม
พุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นต้น
8. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน O-NET ปีการศึกษา
2562 รูปแบบ/วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ความพึงพอใจในการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
เพื่อการทดสอบ O-NET สรุปรายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้
- ผลการจัดกลุ่มคุณภาพตามเกณฑ์ของ สพฐ. โดยจัดกลุ่มคุณภาพเขตพื้นที่การศึกษาจาก
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 พบว่า สพม. เขต 39 มีผลการทดสอบในภาพรวมอยู่ในกลุ่มดี
(สีเหลือง) ทั้งระดับชั้น ม.3 ( X = 38.51) และชั้น ม.6 ( X = 32.97) และเมื่อพิจารณาผลการจำแนก
คุณภาพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ระดับชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 อยู่ในกลุ่มดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
( X = 29.14-58.10) ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.6 อยู่ในกลุ่มพอใช้
( X = 36.09)
- ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบว่า ระดับชั้น ม.3
มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 38.51) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ( X = 36.30) และระดับสังกัด (สพฐ.)
( X = 36.52) และ ระดับชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ย ( X = 32.97) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
( X = 32.34) และระดับสังกัด (สพฐ.) ( X = 32.62)
- ผลการจัดกลุ่มคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดตามเกณฑ์การจัดอันดับของ สพม. เขต 39
พบว่า ในระดับชั้น ม.3 โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการจำแนกคุณภาพในกลุ่มพอใช้ (สีดำ) ร้อยละ 69.64
(39 โรงเรียน) รองลงมา คือ กลุ่มปรับปรุง (สีแดง) ร้อยละ 17.86 (10 โรงเรียน) และกลุ่มดีมาก (สีเขียว)
ร้อยละ 12.50 (7 โรงเรียน) สำหรับระดับชั้น ม.6 โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการจำแนกคุณภาพในกลุ่มพอใช้
(สีดำ) ร้อยละ 71.93 (41 โรงเรียน) รองลงมา คือ กลุ่มปรับปรุง (สีแดง) ร้อยละ 17.54 (10 โรงเรียน) และ
กลุ่มดีมาก (สีเขียว) ร้อยละ 10.53 (6 โรงเรียน)
- ผลการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 - 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 39
พบว่า ชั้น ม.3 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นร้อยละ 3.00 จำนวน 1 โรงเรียน และ
ชั้น ม.6 ไม่มีโรงเรียนใดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3.00
- นักเรียนทีม่ คี ะแนนผลการทดสอบมากกว่าร้อยละ 50 ขึน้ ไป ในแต่ละรายวิชา (กลุ่มสาระ
การเรียนรู้) เพิม่ ขึน้ จากปีการศึกษาทีผ่่ านมา ในภาพรวมของ สพม.39 ระดับชัน้ ม.3 เพิม่ ขึน้ 2 กลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และมีผลการประเมินคุณภาพตัวชีว้ ดั ที่ 13.2
ของ สพฐ. อยู่ในระดับ 3 และโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 44.65
(25 โรงเรียน) รองลงมาคือ เพิ่มขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 28.57 (16 โรงเรียน) เพิ่มขึ้น 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ร้อยละ 7.14 (4 โรงเรียน) และไม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.64 (11 โรงเรียน) ระดับชั้น ม.6
เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และมีผลการประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 13.3 ของ สพฐ. อยู่ในระดับ 2 และโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ร้อยละ 36.84 (21 โรงเรียน) รองลงมา คือ เพิ่มขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 10.53 (6 โรงเรียน) เพิ่ม
ขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 175 (1 โรงเรียน) และไม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.88 (29 โรงเรียน)

แนวทางการพัฒนา
ปรับเกณฑ์การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ โดยเพิ่มประเภทสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี สูงสุด 3 อันดับแรก เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวทางและบริบทของสถานศึกษา
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3.2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพ และการมีงานทำ
ความเป็นมา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาต้องมุ่งสร้างพืน้ ฐาน
ให้แก่ผู้เรียนในด้านการมีงานทำ มีอาชีพ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับ
การพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
ตรงความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงานทำ รองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และได้กำหนดกรอบวิธีการที่ต้อง
จัดทำฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึษา
และสถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับความต้องการจำเป็นในพื้นที่ของ
จังหวัดและอำเภอและตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึง่ จะต้องให้ภาคประชาชนในสังคม ได้แก่ สถานประกอบการ
และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู้คู่ไปกับการทำงาน และร่วมกัน
ขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ การมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผลการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมการพัฒนา ID Plan
และ Portfolio ของนักเรียนรายบุคคล เพือ่
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะอาชีพการมีงานทำ
และการศึกษาต่อ และพัฒนาการใช้แฟ้มสะสม
ผลงานให้นักเรียนนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรม
2. โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นา
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ทักษะ
อาชีพและการมีงานทำที่ ห ลากหลายในการ
รองรับและตอบสนองความต้องการด้านอาชีพ
ของนักเรียน สอดคล้องและเป็นทางเลือกให้
กับนักเรียนทั้งในรูปแบบ Block Course และ
Shopping Course โดยจัดการเรียนการสอน
เสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
เพิ่มเติม โครงงานอาชีพ เสริมทักษะอาชีพ
ใ น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู้ เรี ย น / ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์อาชีพ และสร้างความร่วมมือ
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กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เป็นต้น
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่มีความสนใจด้านอาชีพ
3. โรงเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำ ในรูปแบบเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน เนื่องจาก
สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไม่สามารถจัดเวทีแลกเปลีย่ น
นำเสนอผลงานได้

แนวทางการพัฒนา
สร้างความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านอาชีพและ
การศึกษาต่อให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม สังคมและ ชุมชน

3.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความ
สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยได้มีการสนับสนุนแนวทางในการจัดการศึกษาที่บูรณาการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) หรือที่เรียกว่า สะเต็มศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาไทย
ให้ก้าวหน้าทันสมัยตามสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า และรองรับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศ สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด ขับเคลือ่ นการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเพือ่ เตรียมบุคลากร
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ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นต้นแบบในการเรียนการสอน โดยการใช้ระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา ซึ่งเป็นการปรับหลักสูตรและเปลี่ยนวิธีการสอน โดยผสมผสานในแต่ละวิชากันอย่าง
ลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์
โลกปัจจุบัน และเพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการและพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ

ผลการดำเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร้อยละ ๑๐๐
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย STEM Education
2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
57 โรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถ มีกระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในชัน้ เรียน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบที่ดีและเผยแพร่ได้
3. สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและ
ให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษา STEM Education ประจำจังหวัด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับครู
ในโรงเรียนพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยากรคำนวณ และสร้างนวัตกร

3.4 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
ความเป็นมา
แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะเป็นการรวมตัว
ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์
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และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกัน ดำเนินการแบบทีมเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุน เพื่อร่วม
เรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นความสำเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ และความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน และด้วยความสำคัญ
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีผลการวิจัยยืนยันว่า การดำเนินการในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การดำเนิน
โครงการการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้วยกระบวนการสร้างชุ ม ชนการเรี ย นรู้ทางวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC) จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร มุ่งสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้อย่างแท้จริง และนำไปสู่การพัฒนา
วิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไป

ผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดวง PLC ระดับสหวิทยาเขตและขยายผลสู่สถานศึกษา ส่งผลให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนางานในวิชาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียน
2. บุคลากรสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยกระบวนการ PLC นำไปสู่
การใช้ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ทางวิ ช าชี พ เป็นวั ฒ นธรรม
องค์กรในการสร้างโมเดลต้นแบบพัฒนาคุณภาพของ
งานที่รับผิดชอบ
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีการทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงบวก
4. นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน
ในรูปแบบของสหวิทยาเขต

แนวทางการพัฒนา
จัดระบบการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ระบบออนไลน์
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3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความเป็นมา
ทรัพยากรบุคคล นับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรทุกประเภท เพราะคนเป็นปัจจัย
สำคัญที่สุด และองค์กรควรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ หมายถึง เป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีศักยภาพสูง มีเจตคติที่ดี
ต่อการทำงาน สามารถประสานและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ทุ่มเทเสียสละในการทำงาน
บุคลากรทุกคนจึงต้องเรียนรู้การพัฒนาตนให้มีความทันสมัยในการทำงานอยู่เสมอ ขณะเดียวกันองค์กรต้อง
สนับสนุนและให้โอกาสกับทุกคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลีย่ นโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้ ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ
กิจกรรม สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจยั พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือ่ ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จึงมีนโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน
1.จั ด อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่อนแต่่งตั้ ง ให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2563
จำนวน 165 คน และหลักสูตรการให้คำปรึกษาและ
การจัดการเรียนรู้วทิ ยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์
Coding Mentor (CM) จำนวน 121 คน จาก 53 เขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2563
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มอบหมาย
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นหน่วยพัฒนาภาคเหนือ ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. อบรมพัฒนายกระดับคุณภาพของครูผู้ช่วย จำนวน 150 คน ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึง
ความสำคัญในอาชีพและหน้าทีข่ องตน สามารถเป็นครูยคุ ใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”
หรือ “ผู้อำนวยการเรียนรู้” มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 44

3. จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทางวิชาการสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานสากล บูรณาการการทำงานร่วมกัน และนำหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต
4. จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จำนวน 80 คน
ทุกคนได้พัฒนาตนเอง มีความรู้และทักษะ สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนเอง
อย่างมืออาชีพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

แนวทางการพัฒนา
สำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง และประสานหน่วยงานเสริมความรู้ผ่านระบบดิจทิ ลั
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียนและผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตําบล ระดับ
อําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ จัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็น ตามสภาพพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และทีต่ งั้ ของสถานศึกษา
จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นในการ
จัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนทีม่ คี วามต้องการจําเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจําเป็น ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน สิทธิการได้รับการ
ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประชาชน สำหรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญทีส่ อดคล้องกับนโยบายทีก่ ำหนด
มีดังนี้

4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ความเป็นมา
การจั ด การเรี ย นรวม เป็นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สนองเจตนารมณ์ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจั ก รไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับ
สิทธิและโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จัดการศึกษาเป็นพิเศษ
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง เพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาพในการได้รับการศึกษา
โดยมีหน้าทีห่ ลักได้แก่ คัดกรองและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือส่งต่อแพทย์เพือ่ วินจิ ฉัยผู้เรียนทีม่ แี นวโน้ม
มีความบกพร่อง จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดทำ/จัดหา พัฒนาสือ่ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค วิธกี าร
ในการพัฒนานักเรียน มีแผนการดำเนินงาน และแผนปฏิบตั เิ ชิงรุก เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่ผู้เรียน
สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับ
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เดียวกันและระดับทีส่ งู ขึน้ หรือการอาชีพ สามารถดำเนินชีวติ ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจน
ติดตามช่วยเหลือความก้าวหน้าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีผู้รบั ผิดชอบการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่ความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน
1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรวม
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กพิการให้ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program :
IEP) จำนวน 272 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินรวม
ทุกประเภทความพิการ คิดเป็นร้อยละ 98.45
2. ครูผู้สอนและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้รับ
การพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ได้แก่ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การผลิตสือ่
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การจัดการกับปัญหาพฤติกรรมทีส่่ งผลต่อ
การเรียน
3. สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมในสังกัด
รวม 37 แห่ง ได้รับปัจจัยสนับสนุนพือ่ พัฒนาการจัด
การเรียนรวมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. นิเทศ กำกับติดตามด้วยกระบวนการ
นิเทศแบบออนไลน์ โดยใช้ฐานข้อมูลจากโปรแกรม
SET

แนวทางการพัฒนา
1. การสนั บ สนุ น ด้ า นการพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียน
การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนานักเรียนเรียนรวม
2. วางแผนจัดการศึกษาเรียนรวมร่วมกับผู้ปกครองเป็นประจำและต่อเนื่อง
3. จัดอบรมความรูเ้ รือ่ งเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการจัดการในชัน้ เรียนนักเรียนพิการเรียนรวม
ให้กับครูผู้สอนทุกคนเพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงพฤติกรรมของนักเรียนพิการเรียนรวม
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4.2 โครงการเพิ่มและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเป็นมา
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ มาตรา 17 กำหนดว่า “ให้มีการศึกษาภาคบังคับ
จำนวนเก้าปีโดยให้เด็กซึง่ มีอายุอย่างเข้าปีทีเ่ จ็ดเข้าเรียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจนอายุย่างเข้าปีทีส่ บิ หก เว้นแต่
สอบได้ชัน้ ปีทีเ่ ก้าของการศึกษาภาคบังคับ” และมาตรา 11 กำหนดว่า “บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าทีจ่ ดั ให้
บุตรหรือบุคคล ซึง่ อยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจน
ให้ได้รับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังตามความพร้อมของครอบครัว” ประกอบกับมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้
ผู้ปกครองส่งเด็กซึง่ มีอายุย่างเข้าปีทีเ่ จ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีทีส่ บิ หกเข้าเรียนในสถานศึกษา เว้นแต่เด็กจะสอบได้ชัน้
ปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืน่
ได้อย่างมีความสุข

ผลการดำเนินงาน
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ทุกคน
2. นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งสายสามัญ และสาย
อาชีพ ร้อยละ 80

แนวทางการพัฒนา
1. กำหนดแนวทางการรับนักเรียนแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
2. สร้างการรับรู้ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในการสมัครเข้าเรียนของบุตรหลานในพืน้ ทีใ่ กล้บ้าน
เพื่อกระจายนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูง และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน
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4.3 โครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กำหนดนโยบายให้ปีการศึกษา 2562 – 2564
เป็นปีแห่งการรู้จกั รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิง้ ใครไว้ข้างหลัง และให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ พิทกั ษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม และทันการณ์
และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้รับ
การดูแลอย่างทัว่ ถึงและใกล้ชิด โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายใน ภายนอก
สถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการป้องกัน ส่งเสริม
พัฒนา แก้ไขและส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเชื่อมโยงกับการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

ผลการดำเนินงาน
1. สถานศึกษาในสังกัด 57 แห่ง มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตาม การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
3. การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมอบโล่/
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
4. ส่งเสริมเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน ประชุมจัดทำแผนออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงช่วง
เทศกาลสำคัญ ช่วงเปิด/ก่อนปิดภาคเรียน และช่วงสอบนอกสถานศึกษา
5. คัดเลือก ส่งเสริมสวัสดิการ ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา/บุคลากรปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนดีเด่น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
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6. สร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน
พัฒนาครูที่ปรึกษาเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา อย่างน้อย 1 คน 1 สถานศึกษา นำไปสู่การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนทุกกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
7. นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่
ให้คำปรึกษานักเรียน จำนวน 16 คน 9 โรงเรียน สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นได้ทุกราย

แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียน เนื่องจากสภาพปัญหาสังคมปัจจุบันทั้งด้านครอบครัว
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สื่อโซเซียล วัตถุนิยม ภัยคุมคามรูปแบบใหม่ ฯลฯ เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อนักเรียน
ในเชิงบวกและเชิงลบ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลือ่ น
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง

4.4 โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 12 มกราคม
2559 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลและมีอตั ราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสเรียนต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศโดยรวม สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาของนักเรียน โดยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์
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และแนวปฏิบตั กิ ารดำเนินงานของโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา ตามจำนวนทุนที่ได้รับจัดสรร ในอัตราทุนละ 25,000 บาท/ปี

ผลการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในพื้นที่ที่มีโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 สมั ค รเข้ารั บ การพิ จ ารณาคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการเรียนต่อต่ำให้ได้รับการ
สนับสนุนทุนการศึกษา มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะ
ที่ 2 รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จากผู้สมัคร 27 ราย ขาดคุณสมบัติ 3 ราย พิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนด้วยวิธีการสัมภาษณ์นักเรียนและจากเอกสารนำเสนอผลงาน จำนวน 24 ราย
ให้ได้รับทุนการศึกษาตามทีไ่ ด้รับจัดสรร จำนวน 4 ทุน โดยดำเนินงานตามคู่มือและแนวปฏิบตั กิ ารดำเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา เสนอต่อที่ประชุม กศจ. เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
4. จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ประกาศรายชือ่ นักเรียนทุนพร้อมโอนเงินทุนการศึกษา ดังนี้
1) น.ส.สิริมา ธรรมรงค์รัตน์ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สังกัด สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
2) น.ส.เอมวลี พูนประดิษฐ์ โรงเรียนพิชัย สังกัด สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
3) นายปฏิพันธ์ ศรีงาม โรงเรียนบ้านปลักแรด สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1
4) นางสาวศิริพร แซ่หวือ โรงเรียนบ้านน้ำจวง สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3
5. ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาทุกรุ่นในสังกัดทีก่ ำลังศึกษาอยู่ เพือ่ คงสภาพ
การเป็นนักเรียนทุนให้ได้รับโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี

แนวทางการพัฒนา
1 นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษามีโอกาสเรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรี และ
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน เพือ่ เป็นกลไกสำคัญในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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4.5 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
ความเป็นมา
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ”
ซึง่ เป็นนโยบายทีส่ อดรับกับคำกล่าวทีว่่ า “จะไม่ทิง้ ใครไว้ข้างหลัง” เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล้ำด้านการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชือ่ มัน่ ด้านคุณภาพ นำไปสู่การร่วมกัน
จัดกิจกรรมทางการศึกษาทีเ่ ป็นประโยชน์ เชือ่ มโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาโรงเรียนในท้องถิน่ ระดับ
ตำบลให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และ
สุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิม่ โอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ลดความเหลือ่ มล้ำทางการศึกษา เชือ่ มโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลือ่ มล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทัง้ ภาคเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ

ผลการดำเนินงาน
1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับครู
และผู้บริ ห ารโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำตำบล
จำนวน 28 โรงเรียน โรงเรียนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและเป้าหมายการพัฒนา โดย 1 โรงเรียน
มีมากกว่า 1 นวัตกรรม ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
และมีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสู่สาธารณชน
2. บู ร ณาการความร่วมมื อ
ดำเนินงานร่วมกับโครงการสร้างจิตสำนึกและ
ความรู้ในการผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โรงเรียนมีการสร้าง
ความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะ สร้างวินัยในการจัดการขยะ
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มูลฝอย และการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลั ก 3Rs ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ที่ เ ป็นเลิ ศ (Best Practice) เข้าร่วมประกวดระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบ ITA Online ในโรงเรียน
รองรับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็น
สถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีงานวิจัยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในปีงบประมาณต่อไป

แนวทางการพัฒนา
1. การสำรวจ สังเคราะห์ และรวบรวม
ความต้องการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
โรงเรียน นำเสนอต่อหน่วยงานที่จะให้การ
สนับสนุนทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. การพัฒนาผู้นำนักเรียนในโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบลให้มีคณ
ุ ลักษณะของ
คนไทยยุค 4.0 เก่ง ICT และภาษา
3. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนํา
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คุ้ิ มกัน”
มาเป็นหลักในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนําเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย
มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดําเนินการเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
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รองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนํา ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่
ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง สำหรับการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดมีดังนี้

5.1 โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความเป็นมา
นโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้กำหนดให้มีการ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิง่ แวดล้อมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านการบริหาร
จัดการขยะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
พลเมืองที่มีคุณภาพในการให้ความรู้ สร้างเจตคติ นำไปสู่การมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในด้าน
การจัดการขยะ มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่สำคัญใน 2 ประเด็นหลักคือ การสร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะ
ให้เหลือเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน และการใช้ประโยชน์จากขยะสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ การเพิม่ ของขยะเป็นปัญหาใหญ่ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ในระดับจุลภาคและมหภาค โครงการสร้าง
จิตสำนึกและวามรู้ในการผลิตและบริโภคทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จึงเป็นโครงการหนึง่ ทีจ่ ะส่งเสริมให้สถานศึกษา
ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
ปลูกฝังจิตสำนึกการลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา หากผู้เรียนซึง่ เป็นเยาวชนของชาติ มีความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันลดปริมาณขยะ
ตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs ได้แก่
การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำ
กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับ
มาใช้ใหม่ (Recycle) การปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวติ ประจำวัน
อย่างพอเพียง จะทำให้เยาวชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะภายในสถานศึกษา มีลกั ษณะ
นิสยั รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม ร่วมพัฒนากิจกรรมภายในโรงเรียน เพือ่ มุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะ อย่างต่อเนือ่ งและ
ขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป

ผลการดำเนินงาน
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการขับเคลือ่ นนโยบายการจัดการขยะ สนองนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดเป็น
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นโยบายสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา และ
การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs
2. ครูและนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ นำมาต่อยอดในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม จัดทำ
งานวิจัยด้านการสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำมาประยุกต์ใช้
ในโรงเรียน การดำรงชีวติ ประจำวัน และภายในชุมชน
3. คัดเลือกผลงานวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice) มีโรงเรียนได้รับรางวัลจำแนกประเภทขนาด
โรงเรียนดังนี้
1) ขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียน
อุตรดิตถ์ดรุณี รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ และโรงเรียน
พิชัย
2) ขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา รองชนะเลิศ
อั น ดั บ 2 โรงเรี ย นท่าปลาประชาอุ ทิ ศ และโรงเรี ย น
ตรอนตรีสินธุ์
3) ขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดอนทองวิทยา
และโรงเรียนบ้านโคนพิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหนองพระพิทยา และโรงเรียนดงประคำพิทยาคม
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักสูตร 5 องค์ประกอบ นำไปเผยแพร่ขยายผลในการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 24 โรงเรียน

แนวทางพัฒนา
1. สนับสนุนให้สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนเกีย่ วกับการจัดการขยะและสิง่ แวดล้อม
จัดแผนการสอนที่สอดแทรกองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ นำมาต่อยอดในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม จัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย
Thailand 4.0
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นทีส่ าํ คัญ
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอํานาจการจัดการศึกษาให้สหวิทยาเขตและสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
หน่วยงานสํานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นําเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology
Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานทัง้ ระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ ปลูกฝังค่านิยมความซือ่ สัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สำหรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดมีดังนี้

6.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบตั ริ าชการและบริหารจัดการศึกษา
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 6
มาตรา 34 วรรคสอง ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28
สิงหาคม 2561 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการ
ศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อมุ่งให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง เพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา
และเป็นการเพิ่มศักยภาพหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ
กระทรวง
ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีภารกิจรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล รวมทั้งภารกิจด้าน
อื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาที่รับผิดชอบให้มีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการ
บริหารงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา จะทำให้เป็นหน่วยงานทีม่ ีความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียน ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติของทางราชการ บนพื้นฐานของความถูกต้อง
และโปร่งใส สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ

ผลการดำเนินงาน
1 การจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน
2. การให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อำนวยการ และยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
3. การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานเกีย่ วกับการจัดการศึกษาของเขตพืน้ ที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน และให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
4. มีการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

แนวทางพัฒนา
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6.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ และ
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความเป็นมา
พระราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง ที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผน
ห้าปีตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และพระราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรค 4 กำหนดให้ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิข์ องแผนปฏิบตั ริ าชการประจำปี......” สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนำยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติให้บรรลุผล
จึงเป็นหัวใจสำคัญ ซึง่ จำเป็นต้องอาศัยเงือ่ นไขหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จหลายประการ เช่น การเริม่ ต้นด้วยการ
กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายกลยุทธ์ทีด่ ี การบริหารการเปลีย่ นแปลง การออกแบบการดำเนินงานทีด่ ี เหมาะสม
เอื้อต่อการประสานงาน การกำหนดรูปแบบการควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผล สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การมีภาวะผู้นำมุ่งมั่น จริงใจ กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ ติดตามการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน

ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ใช้เป็นแนวทางดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
นำสู่การปฏิบตั ใิ นสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับดีเยีย่ ม และผลการติดตามตามมาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีมาก
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และเครือข่ายสหวิทยาเขต มีส่วนร่วม
ในการจัดตั้งงบประมาณ และบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แนวทางพัฒนา
1. การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการ
มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้รับผิดชอบและมีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเยี่ยม รวมถึงผู้ที่มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
2. การนำผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใช้ประกอบการวางแผนปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินโครงการในปีถัดไป

6.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความเป็นมา
รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาขับเคลือ่ นประเทศให้มีความก้าวหน้า ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่นเดียวกันกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการ
ขับเคลือ่ นนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบตั ิ ด้วยการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
ปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital Technology) ให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ รวมถึงการรายงานข้อราชการต่าง ๆ
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ทีต้่ องรับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม และรายงานผล อีกทัง้ ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามนโยบายที่ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้านการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลือ่ มล้ำทางการศึกษา ในการนำ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเป็นเครือ่ งมือในการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลเพือ่ สร้างหลักประกันและสิทธิการได้รับ
การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประชาชน และนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษา โดยส่งเสริมสถานศึกษา สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจทัง้ ระบบ โดยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษามีข้อมูลรายบุคคลทีส่ ามารถเชือ่ มโยงข้อมูลต่าง ๆ
นำไปสู่การวิเคราะห์เพือ่ วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (Big Data Technology) รวมถึงทำให้มีระบบ
สารสนเทศทีส่ ามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำระบบข้อมูล Big Data SPM 39 ผ่าน
ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ปีการศึกษา
2563 เพือ่ ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบตั ริ าชการ
และเผยแพร่ประชาสั ม พั น ธ์ผ่านเว็ บ ไซต์
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในรูปแบบ E–Book

แนวทางพัฒนา
กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถดำเนินการได้ในสภาวะ

ปกติ และหรือสภาพจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

6.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ความเป็นมา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศกั ยภาพ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ซึง่ การนิเทศ
การศึกษา เป็นกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในโรงเรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้าน
สมรรถนะ ศักยภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งต้องดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน
เป็นฐานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศเห็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา และคุณภาพของการบริหารจัดการ มีความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด ก่อให้เกิด
การทำงานที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ
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ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษานิเทศก์ทุกคน ได้รับการพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายการนิเทศและประสาน
แผนการนิเทศ โดยการประชุมผ่านกระบวนการกลุ่มและกระบวนการ PLC
2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามและพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพและบริบท ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา
และสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเป้าหมายหลัก
ของการปฏิรูปการศึกษา
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยใช้รูปแบบเครือข่ายสหวิทยาเขตและการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนารูปแบบ (Model) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของโรงเรียน และร่วมกันขับเคลือ่ นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. จัดทำมาตรฐานการนิเทศเพือ่ ประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้ ระดับสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และระดับสถานศึกษา
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6.5 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ
เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
ความเป็นมา
สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุภาครัฐได้พัฒนาและเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมากโดยมีการนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ มากขึน้ ซึง่ เป็นการดำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานให้เป็นไปตามแนวทางทีก่ รมบัญชีกลางกำหนดในการกระจาย
อำนาจการจัดการด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ให้แก่ส่วนราชการตามแผนการปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ ส่วนราชการจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในภาครัฐที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการบริหาร
งานการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของส่วนราชการให้มีความถูกต้อง ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบรรลุ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบกับการปฏิบตั งิ านด้านการเงินการคลังภาครัฐ มีขนั้ ตอนการปฏิบตั งิ านมากขึน้
และต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการในการปฏิบัติงานดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความ
จำเป็นในการอบรมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายเงินภาครัฐของส่วนราชการ มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทัง้ เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการดำเนินงาน
1 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพให้บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ จำนวน 57 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 129 คน
ส่งผลให้การปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ บริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำทีเ่ กษียณอายุ
ราชการ มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ จำนวน ๑๑๓ คน
สามารถดำเนินการยืน่ ขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing)
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ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน พิมพ์เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์

แนวทางพัฒนา
1 จัดทำคู่มือด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุให้สถานศึกษาสำหรับใช้เป็นคู่มือในการปฏิบตั งิ าน
เป็นประจำทุกปีงบประมาณ เนื่องจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา
2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ตามนโยบายและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

6.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความเป็นมา
ด้วยโรงเรียนในสังกัดเป็นหน่วยงานย่อยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับโรงเรียนมีการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจากนักเรียน
และผู้ปกครอง มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาและด้านการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการดำเนินการต้องเป็นไปตามนโยบาย
กลยุทธ์ จุดเน้น และหลักธรรมภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบผลการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความต้องการช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อแก้ไขการดำเนินงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการคัดเลือก
โรงเรียน จำนวน 20 โรงเรียน เป็นหน่วยรับตรวจ จากทั้งหมด 57 โรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณตลอดจนการควบคุมดูแล
รักษาทรัพย์สินของส่วนราชการให้มีความเสี่ยงลดลง

ผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินการเข้าตรวจสอบโรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย จำนวน
20 โรงเรียน
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2. ผู้บริหารและข้าราชการครู มีความพึงพอใจต่อการรองรับการตรวจสอบ ร้อยละ 80
เกณฑ์คุณภาพระดับดีที่สุด (ตามแบบสอบถามโดยใช้คิวอาร์โค้ด)
3. สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รายงานผลการตรวจสอบได้ทุกข้อ ทุกประเด็นการตรวจสอบ
ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และทันภายในเวลาที่กำหนด ผ่านระบบ
B-OBEC และเอกสารรายงานเป็นรูปเล่ม
4. พัฒนาโรงเรียนทีม่ ผี ลการตรวจสอบภายใน มีความเสีย่ งต่ำกว่า 50 คะแนน ระดับปรับปรุง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พัฒนาให้เป็นโรงเรียนทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้ระดับคะแนนมากกว่า 80 คะแนน เกณฑ์คุณภาพระดับดีและดีมาก
5. โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี ครอบคลุมเงินทุกประเภท และมีความโปร่งใส
สามารถควบคุมการใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
6. โรงเรียนมีระบบการควบคุมด้านการเงินที่รัดกุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และ
จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน สามารถควบคุมเงินได้ถูกต้อง และมีการจัดทำรายงานการเงินครบถ้วน
7. สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา รับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตั งิ านของโรงเรียน และ
ได้ดำเนินการแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขที่ถูกต้อง โรงเรียนปฏิบัติงานตามคำแนะนำได้
8. โรงเรียนมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
9. โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง การจัดหา การใช้ประโยชน์ การควบคุม การจัดทำ
ทะเบียนคุม การจำหน่วย การจัดทำรายงานส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ทันกำหนด

แนวทางพัฒนา
พั ฒ นาและสร้างความเข้มแข็ ง ให้ผู้ตรวจสอบภายในของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ให้สามารถปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้องค์กรมีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความเสียหายแก่ราชการ
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6.7 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ความเป็นมา
ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ได้กำหนดขึน้ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20
วรรค 3 กำหนดให้สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ทำหน้าทีใ่ นการกำกับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาด้านวิชาการทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิข์ องหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา มีบทบาทหน้าทีท่ ำงานร่วมกับ
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในการดำเนินงานแบบองค์รวม เพือ่ ให้การจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
มีการประสานงานความร่วมมือในการนำไปขับเคลือ่ นกำหนดนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนัน้ เพือ่ ให้การ
ดำเนินงานมีพลังขับเคลือ่ นไปสู่จุดหมายทีท่ รงคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของคุณภาพ
การศึกษาทีอ่ ยู่ในการกำกับ ดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ในฐานะบทบาท “ผู้เชือ่ มโยง” จึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินงาน ของคณะ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึง่ เป็นเรือ่ งสำคัญและมี
ความจำเป็นอย่างยิง่ ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลการดำเนินงาน
1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบ Application Line มีการกำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอความเห็นชอบในการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ รับทราบ
ปัญหาอุ ป สรรคและร่วมกั น แก้ไขปัญหาให้
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในรู ป แบบ
ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพความพร้อมของนักเรียน
มากที่สุด
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แนวทางพัฒนา
1 ให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาบางแห่ง ที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เพิ่มขึ้นตามที่คาดหวัง
2. การสร้างเว็บไซต์ https://padlet.com/phromink/advisor39 เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6.8 โครงการบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ความเป็นมา
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้
กำหนดวิสยั ทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) ทัง้ นี้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9
การสร้างกลไก “ยับยัง้ ” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพือ่ ป้องกันการทุจริต ทีก่ ล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพือ่ สร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ทเี่ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง จิตสาธารณะ ซึง่ ตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
เพือ่ ร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตืน่ ตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ เพือ่ วางรากฐาน
การปลูกจิตสำนึก อันเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ

ผลการดำเนินงาน
1. สถานศึกษาในสังกัด มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต
สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้กับนักเรียน ครู และผู้บริหาร มีทศั นคติ
และค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
บริษทั สร้างการดีสู่ Marketing 4.0 การสร้างจิตสำนึก
พลเมือง (Project Citizen) และสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตทีเ่ ข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
4. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ยึดมัน่ ความซือ่ สัตย์สุจริต มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน
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แนวทางพัฒนา
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในปีที่ผ่านมาเป็นรายตัวชี้วัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน พัฒนาและยกระดับ
ความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่ความสำเร็จ จนมีผลการประเมินที่สูงขึ้นและผ่านเกณฑ์
2. การนำรูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ไปประยุกต์ใช้กับการประเมินการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ

6.9 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านวินัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความเป็นมา
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนด
นโยบายโดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรปู
ประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึง่ มีนโยบายทีส่ ำคัญได้แก่ นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษา สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จะต้อง ปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ
บุคลากรทางการศึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ด้วย และการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมป้องกันและปราบปรามมิให้บุคลากรทางการ
ศึกษากระทำผิดวินัย ซึ่งจะส่งผลต่อการเสริมสร้างการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น แต่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาพบว่า สถานศึกษาบางแห่งมีการดำเนินการ
ทางวินัยกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางที่กฎหมายกำหนด
ดำเนินการล่าช้า และส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและครู และยังพบว่าปัจจุบัน
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุ่มเสี่ยงที่จะกระทำผิดวินัยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้
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ระเบียบกฎหมาย หรือการดำเนินการทางวินัยไม่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านวินัยให้แก่
ข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ผลการดำเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพอบรมให้ความรู้ด้านวินัย และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้แก่บุคลากรสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จำนวน 65 คน
และครูผู้ช่วยในสังกัด จำนวน 100 คน สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการปฏิ บั ติ ห น้าที่ ร าชการได้อย่างถู ก ต้องและมี
ประสิทธิภาพ ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
การกระทำผิดวินยั และการร้องเรียนลดลง ตลอดจนเป็นการ
สนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการ

แนวทางพัฒนา
1. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายระเบียบ
และวินยั ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากยิ่งขึ้น
2. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การเผยแพร่ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

6.10 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการสรรหาบุคลากรทดแทนอัตรากำลังในสถานศึกษาที่ขาดแคลน
ความเป็นมา
การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบตั งิ านเพือ่ ตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลัก
การกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความ
อิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ
มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน การจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครูทกุ ปีการศึกษา ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่ละปีการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล เช่น
จำนวนนักเรียน จำนวนครู เนือ่ งจากมีนกั เรียนทีจ่ บการศึกษาเมือ่ สิน้ ปีการศึกษา และมีนกั เรียนเข้าใหม่ในต้นปี
การศึกษา ข้าราชการครูส่วนหนึง่ เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จึงเป็นเหตุให้มีการเกลีย่
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อัตรากำลังครู การตัดโอนอัตรากำลังข้าราชการครูไปกำหนดยังสถานศึกษาทีข่ าดแคลนอัตรากำลังครู รวมไปถึงการ
สรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลต้องถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบนั สามารถสืบค้นได้
สะดวก รวดเร็ว และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขององค์คณะบุคคลต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และส่งผลต่อการบริหารอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน
1. สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มีข้อมูลวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน โดยสามารถจัดการเรียนการสอนครบทุกห้อง และตรง
วิชาเอก และนำข้อมูลไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สามารถบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างชัว่ คราว ทุกตำแหน่งทีไ่ ด้รับจัดสรร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารที่ ก.ค.ศ กำหนด และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนา
1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา
2. การส่งเสริมผู้รับผิดชอบงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเรือ่ งระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.กำหนด และแนวทางการดำเนินงาน เพื่ อ ให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ส่วนที่ 3
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้มีการดำเนินงานในการพัฒนา ส่งเสริม
การจัดการศึกษาด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านโอกาส
ทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ และด้านการบริหารงบประมาณ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ดังนี้
1. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ รายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

รายการที่ 1 ภาษาไทย

จังหวัดพิษณุโลก
2561
2562
53.68
53.64

จังหวัดอุตรดิตถ์
2561
2562
52.04
53.01

รายการที่ 2 คณิตศาสตร์

28.97

25.85

27.71

24.63

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร์

35.38

29.57

34.46

29.06

รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ

27.63

30.91

27.56

30.77

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระฯ

36.42

34.99

35.44

34.37

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

รายการที่ 1 ภาษาไทย

จังหวัดพิษณุโลก
2561
2562
42.83
39.24

จังหวัดอุตรดิตถ์
2561
2562
42.45
37.54

รายการที่ 2 คณิตศาสตร์

25.12

20.48

24.19

20.19

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร์

28.60

26.77

27.64

26.46

รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ

25.96

24.64

25.63

24.12

รายการที่ 5 สังคมศึกษาฯ

33.06

34.06

33.21

33.05

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระฯ

31.11

29.04

30.62

28.27

กลุ่มสาระการเรียนรู้
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1.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้พัฒนานักเรียนในด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมให้โรงเรียนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
นักเรียนให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมพัฒนาห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ก้าวไกล โครงการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการยกระดับกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษา โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดเป็นคนดีมีคุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รักความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด และปฏิบัติตนบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. ด้านโอกาสทางการศึกษา
ในการดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่อง/พิการในพื้นที่บริการการศึกษาที่จบชั้น ประถมศึ กษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประสานงานด้านข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้ในการวางแผนการรับนักเรียน นอกจากนี้ ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการดูแล
และช่วยเหลือนักเรี ยน เพื่อส่งเสริม ให้ มี การเพิ่ มอัตราการเรี ยนต่ อและลดอัตรานั กเรี ยนในการออกกลางคั น
โดยมีจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ดังนี้
ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทีอ่ อกกลางคัน
ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ปลาย
รวม นร. ออกกลางคันต่อ นร. ทั้งหมด

จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
5
0
16
0
13
0
34
0
36
1
19
0
8
0
63
1
97

1

หมายเหตุ ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563
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ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563)
ประเภท
นักเรียนด้อยโอกาสจังหวัดพิษณุโลก
1. เด็กยากจน
2. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กที่อยู่
ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากเอดส์
ชนกลุ่มน้อย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
3. อื่นๆ เช่น กำพร้า ทำงานรับผิดชอบ
ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑ์ เป็นต้น
นักเรียนด้อยโอกาสจังหวัดอุตรดิตถ์
1. เด็กยากจน
2. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กที่อยู่
ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากเอดส์
ชนกลุ่มน้อย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
3. อื่นๆ เช่น กำพร้า ทำงานรับผิดชอบ
ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑ์ เป็นต้น
รวมทั้งสิ้น

ม.ต้น
ม.ปลาย
ชาย หญิง ชาย หญิง
2,763 2,852 1,498 2,041

9,154

2,752 2,840

รวม

1,490

2,030

9,112

3

1

-

-

4

8

11

8

11

38

1,265 1,497

559

892

4,213

1,626 1,487

558

884

4,191

-

-

-

-

-

3

10

1

8

22

4,028 4,349 2,057 2,933 13,367
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ตารางแสดงจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแต่ละประเภท ปีการศึกษา 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2564)
จังหวัดพิษณุโลก
ชาย หญิง รวม
1
0
1

ประเภท
ความพิการทางการมองเห็น

จังหวัดอุตรดิตถ์
ชาย หญิง รวม
2
0
2

ความพิการทางการได้ยิน

0

0

0

1

0

1

ความพิการทางสติปัญญา

9

4

13

3

4

7

ความพิการทางร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

7

4

11

4

8

12

ความพิการทางการเรียนรู้

133

29

162

126

43

169

ความพิการทางการพูดและภาษา

0

1

1

0

0

0

ความพิการทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

5

1

6

8

0

8

ความพิการทางออทิสติก

3

0

3

2

0

2

ความพิการซ้ำซ้อน

0

0

0

0

0

0

158

39

197

146

55

201

นักเรียนพิการทั้งหมด

ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนพักนอน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563)

ประเภท
บ้านพักนักเรียน/หอนอน

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
ม.ปลายและ
ม.ปลายและ รวมทั้งสิ้น
ม.ต้น
ม.ต้น
เทียบเท่า
เทียบเท่า
317
503
3
39
862

บ้านพักครู

1

6

1

1

9

พักรวมกับชุมชน/อื่นๆ

-

-

-

1

1

นักเรียนพักนอนทั้งหมด

318

509

4

41

872

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 75

3. ด้านการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา โดยได้กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้
มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความพร้อมและ
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล
สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ์ มีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการประเมินผล ดังนี้
3.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการรายงานผล
การดำเนินงาน ผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS : KPI Report System) ดังนี้
1. คะแนน 4.66481
2. ร้อยละ 93.30
3. ระดับ คุณภาพ
ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินอยู่ในอันดับที่ 3 จากผลการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 42 เขต
3.2 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มี ผลการติดตามและประเมิ นผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีกระบวนการบริหารจั ดการองค์การและ
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพและบริบทของพื้นที่ จำแนกรายมาตรฐานได้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับดีมาก โดยมีแนวทางหรือวิธีการดำเนินงานบริหารจัดการ
องค์กร เป็นขั้นตอนชัดเจนเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง มีการนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนางานภายในองค์กร นำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับดีมาก โดยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการจัดการศึกษา
ที่มีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 76

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึง
การบริหาร และการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตั วชี ้ว ั ดแผนปฎิ บ ัต ิราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาพิ ษณุโลก อุตรดิตถ์ มี ผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ วั ด
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6
นโยบาย 17 ตัวชี้วัด จำแนกเป็นตัวชี้วัดที่ตัดสินผลการดำเนินงานเป็นระดับคุณภาพ จำนวน 14 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ที่ตัดสินผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จำนวน 3 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดังนี้
1. ตัวชี้วัดที่ตัดสินระดับคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ จำนวน 14 ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนน เฉลี่ยรวม
4.27 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
2. ตัวชี้วัดที่ประเมินโดยเทียบค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด
4. ด้านการบริหารงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ
ตามภาระงานและเพื่อการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
รายการ
1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบอุดหนุน
5. งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย + ผูกพัน
15,577,600.00
14,576,921.97
35,932,334.00
34,395,088.07
34,579,270.00
34,444,920.00
238,089,019.00 238,055,079.00
8,236,703.00
8,235,566.48
332,414,926.00 329,707,575.52

คงเหลือ
1,000,678.03
1,537,245.93
134,350.00
33,940.00
1,136.52
2,707,350.48

ร้อยละการเบิกจ่าย
93.58
95.72
99.61
99.99
99.99
99.19

ภายใต้สถานการณ์ การโรคระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้เร่งรัด
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษากับโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการรายงานต่อสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ปฏิบัติตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 77

ปัญหาและอุปสรรค
1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในบางโครงการไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความล่าช้าในการโอนเงินงบประมาณ
ทีไ่ ด้รับในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยความชัดเจน
และต่อเนื่องของนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนนโยบาย
บ่อยครั้ง อาจทำให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้ปกครองมีทัศนคติ และค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและแข่งขันสูง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนรอบนอกมีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดเงื่อนไขที่ละเอียดอ่อน
ในการทำงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอน โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC) ยังไม่เป็นระบบ ไม่มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้
ความเข้าใจในการดำเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
1. วางแผนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในสภาวะปกติและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำแผนงานรองรับ
เพื่อให้ยังคงสามารถที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน
2. การวางแผนจัดทำนโยบายที่มีความชัดเจน เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถนำนโยบายถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง ส่งผลถึงทิศทางการพัฒนา
ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รองรับนักเรียนไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนแข่งขันสูง ลดระยะทาง
ระยะเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน
4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดทำและเผยแพร่ คู่มือแนวทางการดำเนินงาน
แสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) และประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ให้บรรลุเป้าหมาย
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ส่วนที่ 4
ทิศทางการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ส่วนที่ 4 ทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์
เป็นองค์ กรต้ นแบบในการจัดการศึ กษาขั ้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย
พันธกิจ
1. จั ดการศึ กษาเพื ่ อเสริ มสร้ างความมั ่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
3. ส่ งเสริ มการพั ฒนาศั กยภาพและคุ ณภาพผู ้ เรี ยนให้ ม ี สมรรถนะตามหลั กสู ตรและคุ ณลั กษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มืออาชีพ
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
7. ปรับสมดุลและส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนาสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู ้ เรี ยนมี ความรั กในสถาบั นหลั กของชาติ และยึ ดมั ่ นการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล
นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
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5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มี ระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ค่านิยม

GIVE

ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation Thoughts)
ร่วมใจทำงาน (Value Teamwork)
มีบริการเป็นเลิศ (Excellent Services)

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีจำนวน 6 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
และขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียน
คุณภาพบุคลากร และคุณภาพองค์กร ภายใต้ 4 มิติการขับเคลื่อน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ
และด้านประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรว ม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
เช่น พื้นที่สูง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรั บมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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มาตรการและแนวทางดำเนินการ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กำหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด
(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้ว น เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
2. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
เป็ นมาตรการในการพั ฒนาระบบและกลไกการดู แลความปลอดภั ยให้ ก ั บผู ้ เรี ยน ครู บุ คลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมื อกับภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ ามนุ ษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภั ยพิ บ ัต ิต ่ างๆ เป็ นต้ น ควบคู ่ ไปกั บการป้องกั นและแก้ ไขปัญหา
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรการที่กำหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
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อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข
หากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว
(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
(4) มีระบบกลไกการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย
3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
เป็นมาตรการในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุ รกันดาร เช่น พื้นที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
และที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบท
(2) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารให้จัด
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร” ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสาร
ผ่านช่องทางออนไลน์
3.2 สถานศึกษา
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน ( Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการและแนวทางดำเนินการ
พัฒ นาคุณภาพผู้เรีย นเต็ มตามศั กยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิช าการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จ ำเป็น ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่่งขันของประเทศ
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณ
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธ ีการจัดสรร วิธ ีการด้านระบบบัญชี
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียน
ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษา
2.1 พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
การศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ
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2.2 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้น การพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในระดับ
มัธยมศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
2.3 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
2.4 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
2.5 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
2.6 ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ให้ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ได้ ร ั บการพั ฒนาเพื ่ อปรั บเปลี ่ ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน
2.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
2.8 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2.9 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรของสถานศึกษา มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู ้ เรี ยนได้ ร ั บการพั ฒนาเต็ มตามศั กยภาพ เชื ่ อมโยงสู ่ อาชี พและการมี งานทำ มี ท ั กษะอาชี พ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้
7. ครู ม ี ความรู้ ความสามารถในการจั ดการเรี ยนการสอนตามหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ มี ความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีค วามสุข
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
มาตรการและแนวทางดำเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อ ต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผ ู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผ ู้เรียน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 87

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
เป็นมาตรการให้ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติป ัญญา มีว ิน ัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะ
ด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทั กษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย
ในทุ ก ด้ า นทั ้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และสติ ป ั ญ ญา มี ค วามยื ด หยุ ่ น ทางด้ า นความคิด
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดำเนิ น งานเพื ่ อ ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข ั ้ น พื ้ น ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน
ทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพสอดคล้ องกั บความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรี ยนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่ อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ
(5) จั ด ทำแผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมเพิ ่ ม ศั ก ยภาพผู ้ เ รี ย นที ่ ม ี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
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(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
2.2 สถานศึกษา
(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(3) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS)
(4) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์
(5) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย
และสนั บสนุนให้ ผ ู ้ เรียน มี ศ ั กยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้ม ี ส ุ ขภาวะที ่ด ี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุ ขทั้ งด้านร่างกายและจิ ตใจ เมื่อถึงชั ้นมัธยมศึ กษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึ กษาต่ อ
หรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning :
SEL)
(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้
ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based
Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
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3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้ว ยตนเองผ่านการเรี ยนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล
4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นมาตรการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ตระหนักถึงความสำคัญในอาชี พและ
หน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้ป ็ นครูย ุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลั กสูตรสมรรถนะ
ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need
Assessment) เพื่อวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
(2) จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(Career Path)
(3) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำ
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน
(4) สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่กำหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)
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(5) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน
(7) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์
ที่กำหนด
(8) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
(9) ส่งเสริมและพัฒ นาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่ มี
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online
และแบบ Face - to - Face Training
(14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ
4.2 สถานศึกษา
นำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Digital Technology) มาเป็ นเครื ่ องมื อในการบริ หารจั ดการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
(1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
เป็นต้น
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(3) ให้ผ ู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน
ระบบดิจิทัล
(4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ทุกประเภททั้งระบบ
(5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน (Global Goals
for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึก ษา
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
3. ผู้เรีย นได้ร ับ การสนับ สนุน วัส ดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็ น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
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6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางดำเนินการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(3) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อป้องกันนักเรียนออกกลางคัน
1.2 สถานศึกษา
(1) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนวางแผน
และระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
(2) ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนให้เข้าถึงบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน และ
มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ และสติปัญญา สมกับวัย
(3) ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
(1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา
ด้านต่างๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นสำคัญ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก
และสถานศึกษาประเภทอื่น ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้ นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
(3) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
เป็นมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กระดับมัธยมศึกษาทุกคนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษา
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพื้นที่
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้
เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
(4) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ
และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
(1 ส่งเสริม สนับ สนุน ให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัยสูง
(2) ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ส ถานศึกษามีระบบคอมพิว เตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน
(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
(4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital
Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT)
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก
สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ
สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน
6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษานำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
9. การทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึ ก ษามี การนำขยะมาใช้ ประโยชน์ ในรู ปผลิ ตภั ณฑ์ และพลั งงานเพื ่ อลดปริ มาณขยะและ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นั ก เรี ย น สถานศึ ก ษามี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บการลดปริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซต์
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR Code และ Paper less
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6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรีย นสามารถนำสื ่ อนวัต กรรมที่ ผ ่า นกระบวนการคิ ดมาประยุ กต์ ใช้ใ นโรงเรี ย น
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและ
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนและชุมชน
มาตรการและแนวทางดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อระบบ Multimedia และอื่นๆ
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้
เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้ อมูล
การลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ
การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon Emission/Carbon Footprint
ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. พัฒนาต่อยอดและขยายผลการเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่าย
โรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
8. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และยกระดั บ สำนักงานเขตพื้น ที่และสถานศึก ษาด้า นการบริ ห ารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา
10. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการเผาและลดการใช้สารเคมี
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
13. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต มีความเป็นอิส ระในการบริห ารและจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณ
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สำนักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาและสถานศึ กษาในสั งกั ดได้ร ับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที ่ มี
ความทั นสมั ย ยื ดหยุ ่ น คล่ องตั วสู ง พร้ อมที ่ จะปรั บตั วให้ ท ั นต่ อการเปลี ่ ยนแปลงของโลกอยู ่ ตลอดเวลา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology)มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ
มิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
1. กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต
เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตมีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต อาจดำเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา
หรือสหวิทยาเขต
(2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของสหวิทยาเขต
โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิ บาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต ให้มีความหลากหลาย
และความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
งานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบั ญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระ
ที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
(4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ
ให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตมีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
(5) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจั ดการที่หลากหลาย เช่น
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการคละชั้น เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้า 98

(7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบ ัต ิ การตรวจสอบติ ดตาม
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
(9) ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ ม ี การศึ กษา วิ เคราะห์ ออกแบบ และพั ฒนารู ปแบบระบบบริ ห าร
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
(11) ให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต ได้รับการกระจายอำนาจอย่างเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือ
ทุกด้านได้
(12) ให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงาน
ที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย
มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) ส่งเสริม สนับ สนุน ให้ส ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน
(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-based Management)
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
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(7) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(8) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิ ทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจ ิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภ าพการบริห าร
อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นมา
วิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด
และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ
ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่างๆ
(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอี กทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิส ูจน์ ยื นยั น
ตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ
(3) พัฒ นาแพลตฟอร์ม ดิจ ิท ัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ ข องผู้ เรี ยน และบุค ลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ
ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ
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การขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย “การศึกษาขั้นพืน้ ฐานวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ”
เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ทุกแผนย่อย รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและ
จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
เพื่อให้มีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วย “การใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ตามแนวทางการขับเคลื่อน “สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
พัฒนาวิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ” ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย (Safety)
1.1 พัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลความปลอดภัย ให้กับผู้เรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานที่ จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
1.2 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ
และในภาวะวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
1.3 ดูแลช่วยเหลือ และปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
2. ด้านโอกาส (Opportunity)
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มึความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มีความสุข ไม่ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ด้านคุณภาพ (Quality)
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัยและความรับผิดชอบ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทำ และตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
3.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและการเตรียมความพร้อม
ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับตามบริบทสถานศึกษา
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ (Performance)
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาบนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ให้สามารถวิเคราะห์
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และเสริมสร้างแนวทางป้องกันและดูแลความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และ
เสรีภาพทางสังคม ภายใต้ “โครงการโรงเรียนปลอดภัย Safety School”
2. เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สังคมและประเทศชาติ ให้แก่ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างวินัยและ
ความรับผิดชอบ”
3. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ภายใต้ “โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่
ได้วิถีคุณภาพ” โดยการสร้างห้องเรียนคุณภาพ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความรู้ทันต่อสภาวการณ์ของโลก ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดการเรียนการสอน
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เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. คุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสุขภาวะกายและใจที่ดี
2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะ
ด้านภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3. คุณภาพสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ห้องเรียนคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยน่าเรียนรู้
4. คุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราฃ 2551 มีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
5. คุณภาพเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือในระดับสหวิ ทยาเขต และเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมพัฒนา
ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษานำนโยบาย
และจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ตามแนวทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พัฒนา
วิถีใหม่ ได้วิถีคุณภาพ.
2. ให้มีคณะติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษา ตลอดจนเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้
การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายสุชน วิเชียรสรรค์
นายศราวุธ คำแก้ว
นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
ว่าทึ่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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ผู้สนับสนุนข้อมูล
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