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คำนำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่งถึง 
และมีคุณภาพ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนา ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
บรรลุเป้าหมาย รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนตอบสนองนโยบายในระดับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุ โลก อุตรดิตถ์  เพ่ือให้ทราบถึงบริบทในการดำเนินงาน 
และนำเสนอภาพรวมของการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึง 
โครงการอ่ืนๆ ที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
หน่วยงานต่างๆ จำแนกตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึ งแสดงผลสัมฤทธิ์  
ตามเป้าหมายในการดำเนินงาน และปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งนำเสนอทิศทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ ์

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็จลุล่วงได้ด้วย 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย  ในการร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์กลั่นกรองและสรุปเป็น 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้วางแผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ เกิดเป็นกลไก 
ในการพัฒนาต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้อย่างต่อเนื่องต่อๆ ไป 
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ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลพื้นฐาน 

ความเป็นมาและอำนาจหน้าที่ 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 
2560, หน้า 13 - 14 ให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีอำนาจหน้าที ่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา

และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน

ด้านการศึกษา   
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 
39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 18 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น จำนวน 57 โรงเรียน 
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อาณาเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ 

จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างและอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เรียกกันว่า 
"เหนือล่างกลางบน" ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 394 กิโลเมตร ทางตอนเหนือและตอนกลาง 
เป็นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังน้ี 

 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 ดังน้ี 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อำเภอเด่นชัย (จังหวัดแพร่) อำเภอนาหมื่น และอำเภอนาน้อย 
                                (จงัหวัดน่าน)           
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ แขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมีภูทุ่งแล้ง 
                                เป็นเขตแนวพรมแดน ระยะทาง 120 กิโลเมตร และติดต่อกับอำเภอชาติตระการ 
                                (จงัหวัดพิษณุโลก)    
 ทิศใต้    ติดต่อกับ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ (จังหวัดพิษณุโลก)  
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทยั)  
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ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 ต้ังอยู่ที่ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา ที่เปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 
39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 โรงเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงที่ต้ัง และพื้นที่รับผดิชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
  

สปป.ลาว 


ทิศเหนือ 

พิษณุโลก อุตรดติถ์ 
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ตารางแสดงจำนวนอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และพ้ืนที่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
เนื้อท่ี 

(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 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีหน้าที ่บริหารและจัดการศึกษา 

ขั ้นพื ้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  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 มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

2.  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน

3.  บริหารการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย

4.  กระจายอำนาจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

5.  ระดมทรัพยากรมาใช้ในการจัดการศึกษา
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ทำเนียบผู้บริหาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์

นายสุชน วิเชยีรสรรค ์
ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
โทรศัพท์ : 08 9494 6555 

E-mail : Suchon9912@gmail.com 

นายศราวุธ คำแก้ว 
รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

โทรศัพท์ : 08 7206 2119 
E-mail : 

Sarawut79@gmail.com 

นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข 
รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

โทรศัพท์ : 08 0845 4874 
E-mail : 

Kwanmook14142728@gmail.com 

ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง 
รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

โทรศัพท์ : 06 4419 9789 
E-mail : 

Somjit.rodruang@gmail.com 
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กลุ่มอํานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก  อุตรดิตถ์

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา 57 โรงเรียน

จังหวัดพิษณุโลก 39 โรงเรียน

จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 โรงเรียน

ศูนย์ประสานงาน
จังหวัดอุตรดิตถ์

- งานสารบรรณ
- งานช่วยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกต้ังและสรรหากรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสวัสดิภาพครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพย์

- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน

- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  และกระบวนการเรียนรู้
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
  และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานนิเทศติดตามและประเมินผล
  ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
  คุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 - งานธุรการ
 - งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
 - งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
 - งานบําเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ

 - งานอบรมพัฒนาก่อนและหลังแต่งต้ัง
 - ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ
 - งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม
 - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สร้างระบบเครือข่าย

- งานส่งเสริมการจัดการศกึษาในระบบ
   นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานส่งเสริมการจัดการศกึษาบุคคล    
  ครอบครัว องค์กร ชุมชน/วิชาชีพ 
  สถานประกอบการและสถาบันสังคม
- งานประสานและส่งเสริม อปท.
- งานส่งเสริมการจัดการศกึษาเด็กพิการ 
  ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
- งานส่งเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามัย 
  กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี 
  ยุวกาชาด ฯ
- งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
  เพื่อการศึกษา
- งานส่งเสริมงานกิจรรมพิเศษ งานโครงการ
  พระราชดําริ ประสานการป้องกันและ
  แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด
- งานวิเทศสัมพันธ ์ฯลฯ

- งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล
- งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
  เพื่อการบริหารและการจัดการศกึษา
- งานระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการส่ือสาร
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานตรวจสอบภายใน
- งานติดตาม ประเมินผล
- งานให้คําปรึกษา ด้านระเบียบ กฎหมาย

- งานวินัย ร้องเรียน อุทธรณ์ และร้องทุกข์
- งานคดีและความรับผิดทางละเมิด
- งานส่งเสริมและพัฒนาการมีวินัย

 
 

  

          โครงสร้างการบริหาร 
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เครือข่ายสหวิทยาเขต สำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 

จังหวัดพิษณุโลก 

สหวทิยาเขต ประกอบด้วย ตำบล อำเภอ 

 โรงเรียนพุทธชนิราชพิทยา (ประธาน) ในเมือง เมือง 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ หัวรอ เมือง 

1. สหวทิยาเขตพุทธชินราช โรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ 
ราชวิทยาลัย พษิณุโลก 

มะขามสูง เมือง 

  โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทอง เมือง 

  โรงเรียนวงัน้ำคู้ศึกษา วังน้ำคู้ เมือง 

 โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม (ประธาน) ท่าทอง เมือง 

 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ท่าทอง เมือง 

  โรงเรียนบ้านกรา่งวิทยาคม บ้านกร่าง เมือง 

2. สหวทิยาเขตนเรศวร 
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์

อุปถัมภ์" 
ชุมแสงสงคราม บางระกำ 

 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา บางระกำ บางระกำ 

  โรงเรียนประชาสงเคราะห์วทิยา หนองกุลา บางระกำ 

  

  

3. สหวทิยาเขตเอกาทศรถ 

  

  

  

โรงเรียนวังทองพทิยาคม (ประธาน) ชัยนาม วังทอง 

โรงเรียนหนองพระพิทยา หนองพระ วังทอง 

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม บ้านกลาง วังทอง 

โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม บ้านกลาง วังทอง 

โรงเรียนวงัพิกุลวิทยศึกษา วังพกิุล วังทอง 

โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม วังนกแอ่น วังทอง 

โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วทิยาคม แก่งโสภา วังทอง 

โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ท่าหมื่นราม วังทอง 
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เครือข่ายสหวิทยาเขต สำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ต่อ) 
 

จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

สหวทิยาเขต ประกอบด้วย ตำบล อำเภอ 

 

 4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 

  

  

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ประธาน) ในเมือง เมือง 

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 

โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เนินกุ่ม บางกระทุ่ม 

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ไทรยอ้ย เนินมะปราง 

โรงเรียนวงัโพรงพิทยาคม วังโพรง เนินมะปราง 

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวทิยา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง 

 โรงเรียนจ่านกร้อง (ประธาน) ในเมือง เมือง 

 โรงเรียนพรหมพิรามวทิยา พรหมพริาม พรหมพริาม 

 5. สหวิทยาเขตวังจันทน์ โรงเรียนวงัมะดา่นพิทยาคม วงฆ้อง พรหมพริาม 

 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ดงประคำ พรหมพริาม 

  โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม คันโช้ง วัดโบสถ ์

  โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ ์ วัดโบสถ ์

 โรงเรียนนครไทย (ประธาน) นครไทย นครไทย 

 โรงเรียนชาติตระการวทิยา ป่าแดง ชาติตระการ 

  โรงเรียนสวนเมีย่งวทิยา สวนเม่ียง ชาติตระการ 

  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บ้านแยง นครไทย 

6. สหวทิยาเขตบางกลางท่าว โรงเรียนบ่อโพธิว์ิทยา บ่อโพธิ ์ นครไทย 

  
โรงเรียนนครชุมพิทยา  
รัชมังคลาภิเษก 

นครชุม นครไทย 

  โรงเรียนยางโกลนวิทยา ยางโกลน นครไทย 

 โรงเรียนนาบัววทิยา นาบัว นครไทย 
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เครือข่ายสหวิทยาเขต สำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ต่อ) 
 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สหวทิยาเขต ประกอบด้วย ตำบล อำเภอ 

 โรงเรียนอุตรดิตถ์ (ประธาน) ท่าอิฐ เมือง 

 โรงเรียนแสนตอวิทยา แสนตอ เมือง 

 7. สหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม บ้านโคก บ้านโคก 

 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ท่าปลา ท่าปลา 

  โรงเรียนฟากท่าวิทยา ฟากท่า ฟากท่า 

  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ แสนตอ น้ำปาด 

 โรงเรียนพิชยั (ประธาน) ในเมือง พิชัย 

 โรงเรียนดาราพทิยาคม บ้านดารา พิชัย 

 8. สหวิทยาเขตพระยาพิชยัดาบหัก โรงเรียนบ้านโคนพิทยา บ้านโคน พิชัย 

 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์ บ้านแก่ง ตรอน 

  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ด่านแม่คำมัน ลับแล 

  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา บ่อทอง ทองแสนขัน 

 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (ประธาน) ท่าอิฐ เมือง 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอ้มเกล้า 
อุตรดติถ ์

ผาจุก เมือง 

 9. สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ โรงเรียนทุง่กะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมือง 

  โรงเรียนน้ำรดิวทิยา น้ำริด เมือง 

 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ฝายหลวง ลับแล 

 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผ่ล้อม ลับแล 
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ข้อมูลพืน้ฐานปีการศึกษา 2563 
 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
 

ขนาดโรงเรียน 
จังหวัด

พิษณุโลก 
(โรงเรียน) 

จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
(โรงเรียน) 

รวม 
(โรงเรียน) 

ขนาดเล็ก (นักเรียนต้ังแต่ 1 – 500 คน) 25 9 34 
ขนาดกลาง (นักเรียนต้ังแต่ 501 – 1500 คน) 10 6 16 
ขนาดใหญ่ (นักเรียนต้ังแต่ 1,501 – 2,500 คน) 2 1 3 
ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนต้ังแต่ 2,501 ขึ้นไป) 2 2 4 

รวมทั้งสิน้ 39 18 57 
 

ตารางแสดงภาพรวมจำนวนโรงเรียน นักเรียน (ข้อมลู ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) และ 
แสดงข้อมูลครู (ข้อมลู ณ วันที่ 16 กมุภาพันธ์ 2564) 
 

จังหวัด 
จำนวน
โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนครู (คน) 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จังหวัดพิษณุโลก 39 12,099 14,670 26,769 434 1,025 1,459 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 6,048 8,042 14,090 250 538 788 

รวมทั้งสิน้ 57 18,147 22,712 40,859 684 1,563 2,247 
 

ตารางแสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามการจัดการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที ่10 ธันวาคม 2563) 
 

ระดับทีเ่ปิดทำการสอน 
จังหวัด

พิษณุโลก 
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

รวม 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 38 17 55 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 1 0 1 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ ปวช. 0 1 1 

รวมทั้งสิน้ 39 18 57 
 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา (ขอ้มูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
 

จังหวัด  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. รวม 
จังหวัดพิษณุโลก 13,323 13,446 - 26,769 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 7,816 6,244 30 14,090 

รวมทั้งสิน้ 21,139 19,690 30 40,859 
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ตารางแสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามระดับช้ัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
 

ระดับการศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชาย หญิง ห้องเรียน ชาย หญิง ห้องเรียน 
ม.1 2,194 2,288 133 1,168 1,426 77 

ม.2 2,181 2,369 135 1,287 1,408 78 
ม.3 2,118 2,173 134 1,161 1,366 78 

รวม ม.ต้น 6,498 6,830 402 3,616 4,200 233 
ม.4 และ ปวช.1 2,185 2,780 153 822 1,378 70 
ม.5 และ ปวช.2 1,798 2,624 148 813 1,264 71 
ม.6 และ ปวช.3 1,623 2,436 144 797 1,200 71 

รวม ม.ปลาย+ปวช. 5,606 7,840 445 2,432 3,842 212 
รวมทั้งสิน้ 12,099 14,670 847 6,048 8,042 445 

 

 
ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครู (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กมุภาพันธ์ 2564)/ ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา               
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กมุภาพันธ์ 2564) 
 

ที่ ตำแหน่ง จำนวน 

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3 
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา   57 
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    60 
5 ครูผู้สอน 2,130 
6 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศก์) 11 
7 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค (2)  31 
8 ลูกจ้างประจำ 3 
9 ลูกจ้างช่ัวคราว 8 
10 พนักงานราชการ    9 

รวมทั้งสิน้ 2,313 
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ข้อมูลโรงเรยีนจำแนกประเภทตามกิจกรรม 
โรงเรียนคณุภาพประจำตำบล (จำนวน 28 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 

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

 

โรงเรียนสเีขียว (จำนวน 5 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
   พิษณุโลก 
2. โรงเรียนนครไทย 
3. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ ี
2. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข (จำนวน 31 โรงเรียน) 
จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระดับเพชร ระดับเพชร 
1. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
2. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา 3. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 
ระดับทอง 4. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
1. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 5. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 
2. โรงเรียนนครไทย 6. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 7. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม“อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 8. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
5. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา ระดับทอง 
6. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
7. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
ระดับเงิน 3. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
1. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 4. โรงเรียนพิชัย 
2. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ระดับเงิน 
3. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ 
4. โรงเรียนดอนทองวิทยา 2. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
5. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 3. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
6. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  
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โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” (จำนวน 57 โรงเรยีน)  
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนจ่านกร้อง 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
5. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 
6. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
7. โรงเรียนดอนทองวิทยา 
8. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 
9. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

10. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก 

11. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 
12. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 
13. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 
14. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 
15. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
16. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
17. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 
18. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
19. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 
20. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 
21. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
22. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 
23. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
24. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
25. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
26. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 
27. โรงเรียนนครไทย 
28. โรงเรียนนาบัววิทยา 
29. โรงเรียนนครชุมพิทยา รชัมังคลาภิเษก 
30. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ ์
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
3. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
4. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
5. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
6. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 
7. โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ 
8. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
9.  โรงเรียนดาราพิทยาคม 

10. โรงเรียนพิชัย 
11. โรงเรียนลบัแลศรีวิทยา 
12. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 
13. โรงเรียนลบัแลพิทยาคม 
14. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
15. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
16. โรงเรียนทา่ปลาประชาอุทิศ 
17. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
18. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 
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โรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนพกิารเรียนรวม (จำนวน 27 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 
5. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
8. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

10. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 
11. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 
12. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
13. โรงเรียนบ่อโพธ์ิวิทยา 
14. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
15. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 
16. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ ์
2. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
3. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
4. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ 
6. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
7. โรงเรียนพิชัย 
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
9. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
11. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 

 

 

 
โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” (จำนวน 57 โรงเรยีน) (ต่อ)        

       จังหวัดพิษณุโลก 
31. โรงเรียนบ่อโพธ์ิวิทยา 
32. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
33. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
34. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
35. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
36. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 
37. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 
38. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 
39. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 
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โรงเรียนวิถีพทุธ (จำนวน 36 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 
4. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 
5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 
6. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 
7. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
8. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 
9. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 

10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
13. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 
14. โรงเรียนนครไทย 
15. โรงเรียนนาบัววิทยา 
16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
18. โรงเรียนบ่อโพธ์ิวิทยา 
19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
20. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
21. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
22. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
23. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

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

 

 

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม (จำนวน 6 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนจ่านกร้อง 
2. โรงเรียนนาบัววิทยา 
3. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

1. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
2. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
3. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
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โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ติและสมาธเิปน็ฐาน (จำนวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. โรงเรียนนครไทย 1. โรงเรียนพิชัย  
 
 โรงเรียนในฝนั (จำนวน 28 โรงเรียน) 
โรงเรียนในฝนั รุ่นท่ี 1 (จำนวน 16 โรงเรยีน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
2. โรงเรียนนครไทย       
3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา      
4. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม   
5. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา       
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม                       
7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา              

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ ์
2. โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ 
3. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
4. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 
5. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
6. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
9. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

โรงเรียนในฝนั รุ่นท่ี 2 (จำนวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    

1. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา   
2. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 

 

โรงเรียนในฝนั รุ่นท่ี 3 (จำนวน 10 โรงเรยีน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 
2. โรงเรียนนาบัววิทยา 
3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
4. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
5. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา    
6. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา          
7. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 
8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

1. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 
2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
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โรงเรียนประชารัฐ (จำนวน 9 โรงเรียน) 
โรงเรียนประชารัฐ รุ่นท่ี 1 (จำนวน 8 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม                        
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม                          
4. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

โรงเรียนประชารัฐ รุ่นท่ี 3 (จำนวน 1 โรงเรียน) 

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

 
จังหวัดพิษณุโลก    

1. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม                
 

โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเหนือตอนลา่ง (จำนวน 3 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    
 1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                ศูนย์สะเต็มศึกษา 
 2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                     เครือข่าย 1 
 3. โรงเรียนจ่านกร้อง                           เครือข่าย 2 

 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (จำนวน 25 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
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 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ ์
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
3. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
4. โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ 
5. โรงเรียนพิชัย 
6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
7. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
8. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
9. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 

10. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 
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โรงเรียนศนูย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม (STEM Education) (จำนวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1.  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

  
โรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก 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     
              

โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการศึกษาภูมิภาค (Education Hub) (จำนวน 1 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก     
1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  

 
โรงเรียนต้นแบบโครงการสง่เสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิง ผ่านพืน้ที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทลั  
(จำนวน 5 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์  

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

 
โครงการห้องเรียนพเิศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (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-คณติฯ) 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
4. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (วิทย์-คณิตฯ)                   (วิทย์-คณิตฯ) 

   4. โรงเรียนพิชัย (วิทย์-คณิตฯ) 
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ศูนย์พัฒนาศักยภาพบคุคลเพื่อความเปน็เลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
(จำนวน 5 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์  

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม  2. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 
3. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 
 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (จำนวน 5 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์  

1. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม  1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
3. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
4. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 

 
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสทิธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด (จำนวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี   1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
 
สถานศึกษาในพ้ืนที่พเิศษ (โรงเรียนพืน้ทีสู่งในถ่ินทุรกันดาร) (จำนวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก     

1. โรงเรียนนาบัววิทยา 
2. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม    
 

สถานศึกษาในลักษณะพเิศษ (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำร)ิ (จำนวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก     

1. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก    
2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  
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โรงเรียนโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึษา) 
(จำนวน 19 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนจ่านกร้อง 
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
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 

1. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
2. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

 
 

โครงการสถานศึกษาพอเพยีง (จำนวน 56 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี
3. โรงเรียนจ่านกร้อง 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
5. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 
6. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
7. โรงเรียนดอนทองวิทยา 
8. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 
9. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

10. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
พิษณุโลก 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ ์
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
3. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
4. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
5. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
6. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 
7. โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ 
8. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
9. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

10. โรงเรียนพิชัย 
11. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
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โครงการสถานศึกษาพอเพยีง (จำนวน 56 โรงเรียน) (ต่อ) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
11. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 
12. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 
13. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 
14. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
15. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
16. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 
17. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
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. โรงเรียนบ่อโพธ์ิวิทยา 
31. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
32. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
33. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
34. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 
35. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 
36. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 
37. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 
38. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 

12. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 
13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
14. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
15. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
16. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
17. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
18. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 
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ส่วนท่ี  2   

ผลการดำเนินงาน 
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ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์  ไดจ้ดัสรร 

งบประมาณตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางของนโยบาย 6 ดา้น ประกอบดว้ย 

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 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์  เน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสาธารณะ  มีความรู้ความเข้าใจ  และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ

ต่อความมั่นคง และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพของประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส   

และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว   สำหรับ

โครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดมีดังนี้  

1.1  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

       ความเป็นมา 

รฐับาลกำหนดใหก้ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิเปน็วาระแหง่ชาตติามยทุธศาสตรช์าต ิ

20 ป ี (พ.ศ.2561 - 2580) ทีก่ำหนดเปา้หมายใหป้ระเทศไทยมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เปน็ประเทศพฒันาแลว้ 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง คือ “ประเทศชาติ

มั่นคง  ประชาชนมีความสุข”  เน้นการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง  ปลอดภัย 

มคีวามพรอ้มสามารถรบัมอืกบัภยัคกุคามไดท้กุรปูแบบ และทกุความรนุแรงในทกุระดบั เรง่รดัใหม้กีารเสรมิสรา้ง 

ความเข้มแข็ง ความรัก และความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดจนการปลุกจิตสำนึก ด้านความมั่นคง

ให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับควบคู่กับการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีอยู่

ในปจัจบุนั และคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบนโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยความมัน่คงแหง่ชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565) 

วา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เมือ่วนัที ่ 3 กนัยายน 2562 โดยมเีป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด โดยรัฐบาลมอบหมายให้

กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและดำเนินการสร้าง

    
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

หน้า 25



ภมูคิุม้กนัและปอ้งกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา กำหนดมาตรการปอ้งกนัเดก็และเยาวชนกอ่นวยัเสีย่งและวยัเสีย่ง  

โดยเฉพาะวัยเสี่ยงสูงที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 15 - 24 ปี ที่ต้องป้องกันอย่างเร่งด่วน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด

รายใหม ่ใหรู้จ้กัวธิปีฏเิสธหลกีเลีย่งยาเสพตดิ ใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์  หลกีเลีย่งการหมกมุน่มัว่สมุกบัยาเสพตดิ 

และอบายมขุ การเสรมิสรา้งทกัษะชวีติของผูเ้รยีน ตลอดจนมกีารดแูลชว่ยเหลอื นกัเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ

ผลการดำเนินงาน 

1. สร้างการรับรู้   รณรงค์ประชาสัมพันธ์นโยบายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนทุกคนในสังกัด จำนวน 41,195 คน มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก

ในโทษและพิษภัยยาเสพติด  มีภูมิคุ้มกันป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด  มีความพร้อมสามารถรับมือกับ

ภัยยาเสพติด  ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา  ได้รับการดูแลช่วยเหลือ  และมีจำนวนลดลง 

2. จดัอบรมลกูเสอืแกนนำตา้นภยัยาเสพตดิ โดยดำเนนิการรว่มกบัโรงเรยีนทีเ่ปดิการเรยีนการสอน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 - 3  จำนวน  1,680  คน  56  โรงเรียน ลูกเสือที่ผ่านการอบรมสามารถทำหน้าที่

ขยายผลขบัเคลือ่นกจิกรรมปอ้งกนัเฝา้ระวงัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา เชน่ ตรวจตราลาดตระเวน

เฝา้ระวงัพืน้ทีเ่สีย่ง  สอดสอ่งดแูลพฤตกิรรมเสีย่งของเพือ่นนกัเรยีน  แจง้ขอ้มลูเบาะแสเกีย่วกบัยาเสพตดิ  รว่มรณรงค ์

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

ทีเ่กีย่วขอ้งและลดความเสีย่งตอ่การเกดิปญัหาพฤตกิรรมและการกระทำผดิโดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์ มภีาคเีครอืขา่ย

ใหค้วามรว่มมอืในการดแูลชว่ยเหลอื ควบคมุพฤตกิรรมนกัเรยีน และลดปจัจยัเสีย่งภายในและภายนอกโรงเรียน  

6. สง่เสรมิสนบัสนนุการดำเนนิโครงการโรงเรยีนปลอดบหุรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และพฒันา

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

การดำเนนิงานตามนโยบาย โครงการ และกจิกรรมของ สพฐ. (E-Mes) ครบถว้น ถกูตอ้ง  เปน็ไปตามระยะเวลา

ที่กำหนด  

แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างการรับรู้  รณรงค์ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่าน  Social   Media

ในหลากหลายรูปแบบ  

2. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการบ้านหลังเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่าง

ในทางสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  ดนตรี  กีฬา  นันทนาการ  ฯลฯ 

3. ปรับกิจกรรม เป้าหมาย ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)   โดยใชเ้ครอืขา่ยบรหิารจดัการใหท้กุโรงเรยีนดำเนนิกจิกรรมตามหลกัสตูร 

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

สง่เสรมิกนัและกนัอยู ่ ขา้ราชการทกุคน  ทกุฝา่ย ทกุระดบั จงึตอ้งไมถ่อืตวัแบง่แยกกนั หากตอ้งพจิารณาใหเ้หน็

ความสำคัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจเห็นใจกัน 

และด้วยความเมตตาปรองดองกัน  งานของแผ่นดินทุกส่วน  จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยัง

ประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง........”      

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงน้อมนำกระแสรับสั่งดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียน ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

       ผลการดำเนินงาน 

1. ประชมุเชงิปฏบิตักิารพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (ดา้นการ

ศกึษา) ให้แก่ผู้บริหารและครูแกนนำ สามารถขยายผลสร้างความตระหนักและรับรู้การบริหารจัดการโดยใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนและบุคลการครูภายในโรงเรียน  

2. นเิทศ กำกบัตดิตาม การดำเนนิงาน

ของโรงเรยีน จำนวน 57 โรงเรยีน  ผูบ้รหิารสถานศกึษา

และครูได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำการขับเคลื่อน

โรงเรียนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แลกเปลีย่นเรยีนรูโ้รงเรยีนทีเ่ปน็

ศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

(ด้านการศึกษา) จำนวน 6 โรเงรียน และขยายผล

การดำเนนิงานสูโ่รงเรยีนตน้แบบสถานศกึษาพอเพยีง 

4. เตรียมความพร้อมโรงเรียนเพื่อ

รองรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ผูเ้รยีน รอ้ยละ 100  มพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการนอ้มนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รู้จักพึ่งตนเอง ประหยัด มีวินัย   

       แนวทางการพัฒนา 

 การนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

สำหรับเป็นฐานการเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   

1.3  โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.    

       ความเป็นมา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมใหแ้กเ่ยาวชนไทย และสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในฐานะองคก์รหลกัเกีย่วกบัการจดั   

การศกึษาแกเ่ยาวชนสว่นใหญข่องประเทศ ไดจ้ดัทำโครงการโรงเรยีนคณุธรรม สพฐ. เพือ่สบืสานศาสตรพ์ระราชา  

และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย และจากพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รชักาลที ่ 9 วา่ดว้ยการศกึษา ตอ้งมุง่สรา้งพืน้ฐานใหแ้กผู่เ้รยีน 4 ดา้น ไดแ้ก ่ 1) มทีศันคตทิีถ่กูตอ้งตอ่บา้นเมอืง 

2) มพีืน้ฐานชวีติทีม่ัน่คง - มคีณุธรรม  3) มงีานทำ - มอีาชพี  และ 4) เปน็พลเมอืงด ี สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์  จงึไดด้ำเนนิการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ และคา่นยิม

หลกัของคนไทย  ๑๒  ประการ  รวมทัง้สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน/สถานศกึษา ในการถา่ยทอด

ประสบการณ ์องคค์วามรู ้และพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม ใหน้กัเรยีน คร ูบคุลากรทางการศกึษา และผู้บริหาร

เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในสังคมไทยอย่างแท้จริง

       ผลการดำเนินงาน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน   ครู

บุคลากรทางการศึกษา  และผู้บริหาร  ทุกโรงเรียนในสังกัดผ่านโครงการหลัก  ดังนี้   

1.1  โครงการสรา้งคนดใีหบ้า้นเมอืง กจิกรรมโครงงานพฒันาจรยิคณุ กจิกรรมคนืคณุธรรม 

สู่ห้องเรียน  กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  และกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม   
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   1.2  โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมใหผู้บ้รหิาร   คร ู  และบคุลากรทางการศกึษา  “โรงเรยีน

คณุธรรม”  กจิกรรมครุชุน คนคณุธรรม  (รว่มกบัมลูนธิคิรดูขีองแผน่ดนิ)  กจิกรรมพฒันานวตักรรมสรา้งสรรคค์นด ี

ดา้นการบรหิารเพือ่สง่เสรมิคณุธรรม  และกจิกรรมพฒันานวตักรรมสรา้งสรรคค์นดดีา้นการเรยีนการสอนเพือ่สง่เสรมิ 

คณุธรรม  

   1.3  โครงการสรา้งความเขม้แขง็ให้โรงเรียนคุณธรรม   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 

กบัศกัยภาพและคณุภาพของผูเ้รยีน ใหม้คีวามเปน็เลศิทางวชิาการ ปรบัเปลีย่นกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

ของสถานศึกษาโดยจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็ม

ศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสือ่สาร

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ 3  มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีทักษะ

ชวีติและทกัษะวชิาชพี  นำไปสูก่ารเปน็นกัคดิ ผูส้รา้งนวตักรรม นวตักร  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของ

ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวที

การแข่งขันระดับนานาชาติ 

2.1  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   

 ความเป็นมา 

การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับกระบวนการ

เรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning  โดยใชแ้นวคดิการสอน

ใหน้อ้ยลง เรยีนรูใ้หม้ากขึน้ (Teach less, Learn more) การปฏริปู

การเรยีนรูร้ะดบัหอ้งเรยีน จะเปน็การพฒันาการเรยีนการสอนเพือ่เตมิเตม็ 

ศกัยภาพใหน้กัเรยีนมทีกัษะแหง่ศตวรรษที ่ 21 ใหค้วามสำคญักบัการ

ปลกูฝงั “ทกัษะ” โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการ

จดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ (Active Learning) เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีน และทกัษะทีจ่ำเปน็ในศตวรรษที ่  21  ใหผู้เ้รยีนพรอ้มเปน็ 

พลเมืองในยุคประเทศไทย  4.0   และให้ครูผู้สอนปรบัปรงุพฒันา

หลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาสมรรถนะ       

ผูเ้รยีน เปลีย่นบทบาทของครผููส้อน เป็นครูพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้คำ

แนะนำ  ร่วมคิดพาทำ นำนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิด 

การสร้างนวัตกรรมการสอน    และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรค์ 

          ผลงานนวัตกรรมนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์  
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       ผลการดำเนินงาน 

1. โรงเรยีนในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์ มกีารพฒันา

หลักสูตรสถานศกึษา ตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรสถานศกึษาแกนกลางการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมี

งานทำ  (Career  Education)  และความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

2. ครผููส้อนสมารถออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ  Active  Learning  เพือ่พฒันาทกัษะทีจ่ำเปน็

ในศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. บุคลากรผู้บริหารและครูผู้สอน  สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางานและเพื่อยก

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัและนำเสนอวธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ  (Best  Practice)  ดา้นตา่ง ๆ

เชน่  ดา้นการบรหิารจดัการ  ดา้นการจดัการเรยีนรู ้ ดา้นทกัษะอาชพี  ดา้นวจิยัในชัน้เรยีน  ดา้นกระบวนการชมุชน

การเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Community : PLC)   

 แนวทางการพฒันา 

1. พฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรูข้องครใูนทกุกลุม่สาระ  เพือ่เชือ่มโยงสูก่ารพฒันานกัเรยีนและ

ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนใหส้งูขีน้ ทกุสถานศกึษา ทัง้  57  โรงเรยีน 

2. รบัสมคัรโรงเรยีนทีส่นใจเขา้รว่มโครงการและดำเนนิการคดัเลอืกโรงเรยีน   โดยจดัประกวดนวตักรรม

การเรยีนรูข้องทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้   เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการพฒันานวตักรรมและยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน    

และมอบโล/่เกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตใิหแ้กค่รทูีไ่ดน้ำเสนอผลงานชนะเลศิ  เนน้การจดักจิกรรมแบบ Active Leraning  

เพือ่การจดัการเรยีนรูท้ีต่อ่เนือ่งและยัง่ยนื   

3. สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรตดถิ ์  กำหนดแนวทางในการพฒันาการจดั

การเรยีนการสอนในรปูแบบการสรา้งนวตักรรมคร ู โดยการจดัประกวดนวตักรรมทกุป ี เพือ่ใหค้รเูกดิการพฒันาและ

ตอ่ยอดนวตักรรมการเรยีนการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง 
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2.2  โครงการพฒันาความสามารถครดูา้นการสรา้งขอ้สอบวดัสมรรถนะการรูเ้รือ่ง (Literacy) 

ตามแนวทางการประเมนิ PISA 

       ความเปน็มา 

การประเมนิผลการเรยีนมคีวามสำคญัอยา่งยิง่ตอ่การพฒันากระบวนการเรยีนการสอน โดยการวดั

และประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวคดิใหมใ่นปจัจบุนั  เนน้การประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้  และใหค้วามสำคญั

ในการจัดทำเครื่องมือประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ  O-NET 

ข้อสอบมาตรฐานปลายปี  และ PISA  เนื่องจากคำถามเป็นตัวกระตุ้น/ชี้แนะให้ผู้เรียนแสดงออกถึงพัฒนาการ  

การเรยีนรูข้องตนเอง ซึง่จะเปน็ประโยชนม์ากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัรปูแบบของคำถามและเทคนคิการใชค้ำถาม  ดงันัน้ 

การจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการวัดและประเมินผล   ควรเริ่มต้นที่ครูผู้สอน พัฒนาครูให้มีความรู้

ความเข้าใจด้านเทคนิคการวัดและประเมินผล  การนำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  การสร้างและพัฒนา

แบบทดสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy)  ตามแนวทางการประเมิน  PISA  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  และ

สามารถนำเครือ่งมอืทีไ่ดม้าตรฐานไปใชว้ดัผลผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเทีย่งตรง   มคีวามนา่เชือ่ถอื  สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพ 

การสอน  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   และจดัเกบ็ไวเ้ปน็คลงัขอ้สอบตามกลุม่สาระการเรยีนรูร้ายวชิา

เพือ่ปรบัปรงุพฒันาตอ่ไป 

ผลการดำเนนิงาน 

1 . ค รู วิ ช า ก า ร 

จำนวน 57 คน 57 โรงเรยีน ไดร้บัการ

พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการ

สรา้งข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง 

(Literacy) ตามแนวทางการประเมนิ 

PISA  

2. ครูผู้สอนของ

โรง เรี ยนในสั ง กั ด ทุ ก โ ร ง เ รี ย น  

สามารถสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะ      

การรูเ้รือ่ง (Literacy) ตามแนวทางการ

ประเมนิ PISA ไดเ้ปน็อยา่งด ี และ

สามารถนำขอ้สอบที่สร้างขึ้นลงสู่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริงเพื่อให้ผูเ้รยีนไดร้บัการประเมนิสมรรถนะการรูเ้รื่องของ

ตนเองตามแนวทางการประเมิน PISA สู่การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นต่อไป 

      แนวทางการพฒันา 

 นเิทศ กำกบั และตดิตามกระบวนการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา (STEM Education) ในชัน้เรยีน 

กลุ่มเป้าหมายนิเทศ  ได้แก่  โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา   
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2.3 โครงการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นกจิกรรมหอ้งสมดุ และการรูเ้รือ่งการอา่นตามแนวทาง PISA 

       ความเปน็มา 

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมาก 

ในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือ

โดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อย  สาเหตุมีหลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี

และตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้ ไปจนถึงการดึงความสนใจและ

การแย่งเวลาของสื่ออื่น ๆ เช่น  โทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง  สื่อโซเชียลมีเดียในหลากหลายรูปแบบ ฯลฯ  

รวมทั้งขาดการชักจูง  กระตุ้น  ให้มีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  ดังนั้น การอ่านหนังสือเพื่อให้เกิด

เปน็นสิยั จำเปน็ตอ้งมกีารปลกูฝงัและชกัชวนใหเ้กดิความสนใจการอา่นอยา่งตอ่เนือ่งและสมำ่เสมอ  นอกจากนี ้

ความสำคัญของการอ่านยังเป็นส่วนหนึ่งของการวัดศักยภาพของคนในประเทศ โดยจัดให้เป็นโปรแกรม

ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (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. พฒันารปูแบบการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นและหอ้งสมดุมชีวีติ  ใหแ้กค่รผููร้บัผดิชอบงานหอ้งสมดุ

และครูภาษาไทย  ประเภทละ  1  คน  ของทุกโรงเรียน  ส่งผลให้ครูมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลาย ด้วยคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสง่เสรมินสิยัรกัการอา่นอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามบรบิทของ

ตนเอง 
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2. จัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ให้โรงเรียนตามความต้องการ 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการรู้เรื่องการอ่านตามแนว PISA ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ

จำนวน ๕๗ โรงเรยีน ทำใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาการรูเ้รือ่งการอา่นตามแนว PISA ดว้ย PISA Style มทีกัษะ

ด้านการอ่าน  มีพัฒนาการดีขึ้นและต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภายในโรงเรียน ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

5. นเิทศ ตดิตาม โครงการสง่เสรมิการอา่นตามรอยพระราชจรยิวตัร ตามคูม่อืแนวทางการจดั

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 

การพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีณุภาพตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศกัราช  2551  

มจีดุมุง่หมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จทางการศึกษาในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

เมือ่พจิารณาผลการจดักลุม่คณุภาพสถานศกึษาจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง 

เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังต่ำกว่า

คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ นอกจากนี ้ เมือ่พจิารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 

(O-NET) ของผู้เรียนรายบุคคลพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังมีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได้ดำเนินการร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาระบบวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการ

ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่  3  และชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่  6 ในปีการ

ศึกษา 2563 รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์/ตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้รยีน สรา้งขวญักำลงัใจยกยอ่ง

เชดิชเูกยีรตใิหก้บัผูเ้รยีนและสถานศกึษา สง่เสรมิสนบัสนนุการเตรยีมความพรอ้มสถานศึกษารองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก และเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน PISA 2021   

ผลการดำเนินงาน 

1. ประชมุชีแ้จงสรา้งการรบัรูแ้นวทางการยกระดบัคณุภาพผูเ้รยีนเพือ่การทดสอบทางการศกึษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและประยุกต์ใช้โมเดลโครงสร้างความ

สามารถทางการเรยีนรูใ้หแ้กผู่บ้รหิารสถานศกึษา ศกึษานเิทศก ์ ครวูชิาการ ครวูดัและประเมนิผล และครผููส้อน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักทุกระดับชั้น จำแนกตามเครือข่ายสหวิทยาเขต 

2. วเิคราะหข์อ้มลูผลการทดสอบ O-NET ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 และชัน้มธัยมศกึษา

ปทีี ่6 ปีการศึกษา 256๒ 

3. คดัเลอืกและมอบโล/่เกยีรตบิตัร ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตนิกัเรยีนและสถานศกึษาทีป่ระสบความ

สำเรจ็ในการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562  เป็นแบบอย่างที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(O-NET) ในที่ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา

ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์  ครัง้ที ่4/2563  เมือ่วนัที ่  23  กนัยายน  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

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์  รว่มกนัจดัทำขอ้สอบอยา่งนอ้ย  20  ขอ้  ในกลุม่สาระการเรยีนรู ้

และระดับชั้นที่สอน ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ และเก็บรวบรวมเข้าระบบคลังข้อสอบของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา     

5. สรา้งเครอืขา่ยออนไลนด์้วย Application LINE กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ

ศกึษานเิทศก ์  ชือ่กลุม่  “ยกระดบัคณุภาพผูเ้รยีนเพือ่ O-NET สพม.39” เพือ่สง่เสรมิสนบัสนนุและแลกเปลีย่น 

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การยกระดับคุณภาพผู้เรียน  เพื่อการทดสอบ O-NET 

เป็นหลัก 

6. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ

O-NET  ของ  สพม.39   โดยมุ่งเน้นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET  ชั้น ม.3  และ  ม.6

ปกีารศกึษา 2561 ตำ่กวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ  อยา่งนอ้ย 2-5 ครัง้/ภาคเรยีน   และบรูณาการการนเิทศ

ตดิตามโรงเรยีนกลุม่เปา้หมาย จำนวน 9 โรงเรยีน (อำเภอละ 1 โรงเรยีน) รว่มกบัโครงการ 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

บคุลากรดา้นการวดัและประเมนิผลสมรรถนะสำคญัของผูเ้รยีน วนัที ่ 6 – 7 กนัยายน  2563  ณ หอ้งประชมุ 

พุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  เป็นต้น  

8. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 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 ( = 38.51) และชั้น ม.6  ( = 32.97) และเมื่อพิจารณาผลการจำแนก

คุณภาพตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   พบว่า ระดับชั้น  ม.3  และ  ชั้น ม.6  อยู่ในกลุ่มดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

( = 29.14-58.10)  ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.6 อยู่ในกลุ่มพอใช้ 

( = 36.09) 

- ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  พบว่า  ระดับชั้น  ม.3

มีคะแนนเฉลี่ย  ( = 38.51)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ( = 36.30)  และระดับสังกัด (สพฐ.) 

( = 36.52)  และ ระดับชั้น ม.6  มีคะแนนเฉลี่ย ( = 32.97)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

( = 32.34)  และระดับสังกัด (สพฐ.) ( = 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  

- นกัเรยีนทีม่คีะแนนผลการทดสอบมากกวา่รอ้ยละ  50 ขึน้ไป ในแตล่ะรายวชิา (กลุม่สาระ

การเรยีนรู)้  เพิม่ขึน้จากปกีารศกึษาทีผ่า่นมา  ในภาพรวมของ สพม.39   ระดบัชัน้ ม.3  เพิม่ขึน้  2  กลุม่สาระ 
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การเรยีนรู ้ไดแ้ก ่ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ)  และมผีลการประเมนิคณุภาพตวัชีว้ดัที ่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 

พระบรมราโชบายดา้นการศกึษาของในหลวงรชักาลที ่ 10 ดา้นการศกึษาตอ้งมุง่สรา้งพืน้ฐาน

ใหแ้กผู่เ้รยีนในดา้นการมงีานทำ มอีาชพี  สอดคลอ้งกบักรอบยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ียทุธศาสตรด์า้นการ 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับ

การพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะ

ตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานภายในประเทศ  เรยีนจบแลว้ตอ้งมงีานทำ  รองรบัการเปน็ศนูยพ์ฒันาอาเซยีน 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรงความ

ต้องการของสถานประกอบการ  มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และได้กำหนดกรอบวิธีการที่ต้อง 

จัดทำฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึษา

และสถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับความต้องการจำเป็นในพื้นที่ของ

จงัหวดัและอำเภอและตรงทศิทางการพฒันาประเทศ ซึง่จะตอ้งใหภ้าคประชาชนในสงัคม ไดแ้ก ่สถานประกอบการ 

และกลุม่อาชพีอสิระเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา มกีารบรูณาการการเรยีนรูคู้ไ่ปกบัการทำงาน และรว่มกนั

ขบัเคลือ่นการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การมงีานทำ  ตามแนวทางการจดัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21  

ผลการดำเนินงาน 

1. สง่เสรมิการพฒันา ID Plan

และ Portfolio ของนกัเรยีนรายบคุคล เพือ่

พฒันาศักยภาพผูเ้รยีนสูท่กัษะอาชพีการมงีานทำ

และการศกึษาตอ่  และพฒันาการใชแ้ฟม้สะสม 

ผลงานใหน้กัเรยีนนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรม 

2. โรงเรียนมีการพัฒนา

หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนสูท่กัษะ

อาชีพและการมีงานทำที่หลากหลายในการ

รองรับและตอบสนองความต้องการด้านอาชีพ

ของนักเรียน สอดคล้องและเป็นทางเลือกให้

กับนักเรียนทั้งในรูปแบบ Block Course และ 

Shopping Course โดยจัดการเรียนการสอน

เสริมทักษะอาชีพในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา

เพิ่มเติม   โครงงานอาชีพ    เสริมทักษะอาชีพ

ใ น กิ จ ก ร ร มพั ฒน า ผู้ เ รี ย น /ส ร้ า ง เ ส ริ ม

ประสบการณ์อาชีพ และสร้างความร่วมมือ
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กับหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  เชน่   สถาบนัอาชวีศกึษาในจงัหวดั และสถาบนัพฒันาฝมีอืแรงงาน 9 พษิณโุลก  เปน็ตน้  

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน ที่มีความสนใจด้านอาชีพ  

3. โรงเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานทำ ในรูปแบบเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน เนื่องจาก

สถานการณป์อ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ไมส่ามารถจดัเวทแีลกเปลีย่น 

นำเสนอผลงานได้ 

       แนวทางการพัฒนา 

สร้างความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านอาชีพและ     

การศกึษาตอ่ใหส้อดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน บรบิทของสถานศกึษา สภาพแวดลอ้ม สงัคมและ ชมุชน   

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

บคุคลของประเทศ  สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์  ไดต้ระหนกัและเหน็ความสำคญั 

ในการสง่เสรมิสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนในสงักดั ขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนการสอนสะเตม็ศกึษาเพือ่เตรยีมบคุลากร
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ทางดา้นวทิยาศาสตรใ์หเ้ปน็ตน้แบบในการเรยีนการสอน โดยการใชร้ะบบสะเตม็ศกึษา (STEM  Education) 

เปน็กลยทุธใ์นการพัฒนา  ซึ่งเป็นการปรับหลักสูตรและเปลี่ยนวิธีการสอน โดยผสมผสานในแต่ละวิชากันอย่าง

ลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์

โลกปัจจุบัน และเพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการและพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ  

ผลการดำเนินงาน 

1. โรงเรยีนในสงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์รอ้ยละ ๑๐๐  

ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย STEM Education 

2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวทิยาศาสตร ์ คณติศาสตร ์ และคอมพวิเตอรใ์นโรงเรยีน

57  โรงเรยีน  ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ  มกีระบวนการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา (STEM Education) ในชัน้เรยีน

ได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  เป็นต้นแบบที่ดีและเผยแพร่ได้ 

3. สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก  อตุรดติถ ์มโีรงเรยีนศนูยฝ์กึอบรมและ

ใหค้ำปรกึษาหลกัสตูรฝกึอบรมสะเตม็ศกึษา STEM  Education  ประจำจงัหวดั  จำนวน  2  โรงเรยีน   ไดแ้ก ่

โรงเรยีนวทิยาศาสตรจฬุาภรณราชวทิยาลยั พษิณโุลก  และโรงเรยีนอตุรดติถ ์    ดำเนนิการถา่ยทอดความรูใ้หก้บัคร ู

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

ประสทิธผิลของผูเ้รยีนเปน็สำคญั และความสขุของการทำงานรว่มกนัของสมาชกิในชมุชน  และดว้ยความสำคญั 

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีผลการวิจัยยืนยันว่า การดำเนินการในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การดำเนิน

โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional  Learning  Community :  PLC)  จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 

ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร   มุ่งสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั อนัจะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ และนำไปสูก่ารพฒันา 

วิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดวง PLC ระดับสหวิทยาเขตและขยายผลสู่สถานศึกษา ส่งผลให้

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา พฒันางานในวชิาชพี จดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสรา้งชมุชน 

การเรยีนรูท้างวชิาชพี เปน็นวตักรรมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา และพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 

2. บคุลากรสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดว้ยกระบวนการ PLC   นำไปสู ่

การใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นวัฒนธรรม

องค์กรในการสร้างโมเดลต้นแบบพัฒนาคุณภาพของ

งานที่รับผิดชอบ

3. ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

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

ดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม พฒันาตนเองทางวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาผูเ้รยีน เปลีย่นโฉม 

บทบาท  “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่  โดยปรับบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น “Coach”  หรือ ผู้อำนวยการ

การเรียนรู้ ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบ

กจิกรรม สรา้งนวตักรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีน และมบีทบาทเปน็นกัวจิยัพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ผลสมัฤทธิ์

ของผูเ้รยีน สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์  จงึมนีโยบายและกลยทุธใ์นการสง่เสรมิ

และพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน 

1.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่่งตั้งให้ดำรง

ตำแหนง่ศกึษานเิทศก ์ระหวา่งวนัที ่8-15 มกราคม 2563 

จำนวน 165 คน และหลักสูตรการให้คำปรึกษาและ

การจดัการเรยีนรูว้ทิยาการคำนวณสำหรบัศกึษานเิทศก ์

Coding Mentor (CM) จำนวน 121 คน จาก 53 เขต

พืน้ทีก่ารศกึษา ระหว่างวันที่ 23 - 26 มกราคม 2563 

โดยสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มอบหมาย

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  เป็นหน่วยพัฒนาภาคเหนือ  ผูเ้ขา้รบัการอบรม

มคีวามรูค้วามเขา้ใจ สามารถนำไปใชใ้นการปฏบิตัหินา้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพ และพฒันาผูเ้รยีนให้มีทักษะที่จำเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  

และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. อบรมพฒันายกระดบัคณุภาพของครผููช้ว่ย  จำนวน  150  คน ผูผ้า่นการอบรมตระหนกัถงึ

ความสำคญัในอาชพีและหนา้ทีข่องตน  สามารถเปน็ครยูคุใหม ่ ปรบับทบาทจาก “ครผููส้อน” เป็น “Coach” 

หรอื “ผูอ้ำนวยการเรยีนรู”้ มคีวามรูค้วามสามารถ ในการจดัการเรยีนการสอน อยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีวาม

กา้วหนา้ในวชิาชพี 
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3. จดัอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการสำหรบัผูบ้รหิาร สถานศกึษา

สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพการศกึษา  เป็นไปตามมาตรฐานสากล  บูรณาการการทำงานร่วมกัน และนำหลัก

คุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต  

4. จดัอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานของบคุลากรในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จำนวน  80  คน  

ทุกคนได้พัฒนาตนเอง มีความรู้และทักษะ สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนเอง

อย่างมืออาชีพ  

5. ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน

ได้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย

และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

แนวทางการพัฒนา 

สำรวจความตอ้งการในการพฒันาตนเอง และประสานหนว่ยงานเสรมิความรูผ้า่นระบบดจิทิลั 
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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

ขอ้เทจ็จรงิ โดยคาํนงึถงึความจาํเปน็ ตามสภาพพืน้ทีภ่มูศิาสตร ์  สภาพทางเศรษฐกจิ  และทีต่ัง้ของสถานศกึษา 

จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา จัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นในการ

จดัการศกึษาสาํหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการจาํเปน็พเิศษ  และจดัสรรงบประมาณเปน็คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิการ 

และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจําเป็น ตลอดจนนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกัน สิทธิการได้รับการ

ศกึษาทีม่คีณุภาพของประชาชน   สำหรบัการดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรมสำคญัทีส่อดคลอ้งกบันโยบายทีก่ำหนด 

มีดังนี้ 

4.1  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   

 ความเป็นมา 

การจัดการเรียนรวม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สำหรับคนพิการ เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับ

สิทธิและโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จัดการศึกษาเป็นพิเศษ

สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง เพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาพในการได้รับการศึกษา    

โดยมหีนา้ทีห่ลกัไดแ้ก ่ คดักรองและใหก้ารดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน หรอืสง่ตอ่แพทยเ์พือ่วนิจิฉยัผูเ้รยีนทีม่แีนวโนม้ 

มคีวามบกพรอ่ง จดัทำแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล จดัทำ/จดัหา พฒันาสือ่ วสัด ุอปุกรณ ์เทคนคิ วธิกีาร 

ในการพัฒนานักเรียน  มแีผนการดำเนนิงาน  และแผนปฏบิตัเิชงิรกุ  เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่ผู้เรียน

สามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ (Transitional Services) หรอืการสง่ตอ่ (Referral) เขา้สูก่ารศกึษาในระดบั
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เดยีวกนัและระดบัทีส่งูขึน้หรอืการอาชพี  สามารถดำเนนิชวีติในสงัคมไดต้ามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล  ตลอดจน

ตดิตามชว่ยเหลอืความกา้วหนา้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนเปน็รายบคุคล โดยมผีูร้บัผดิชอบการจดัการศกึษา 

สำหรับนักเรียนที่ความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ    

      ผลการดำเนินงาน 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม

ดูแลช่วยเหลอืและสง่เสรมิเดก็พกิารใหไ้ดร้บัการพฒันา      

เตม็ตามศักยภาพ และจัดทำแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบคุคล (Individualized  Education  Program : 

IEP)  จำนวน  272  คน  ผา่นเกณฑก์ารประเมนิรวม

ทุกประเภทความพิการ คิดเป็นร้อยละ 98.45                

2. ครผููส้อนและบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั

การพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

ไดแ้ก ่  เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การผลิตสือ่

ทีม่คีณุภาพ การจดัการกบัปญัหาพฤตกิรรมทีส่ง่ผลตอ่

การเรยีน    

3. สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมในสังกัด

รวม  37  แหง่  ไดร้บัปจัจยัสนบัสนนุพือ่พฒันาการจดั 

การเรียนรวมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

4. นเิทศ กำกบัตดิตามดว้ยกระบวนการ

นิเทศแบบออนไลน์  โดยใช้ฐานข้อมูลจากโปรแกรม 

SET        

แนวทางการพัฒนา 

1. การสนับสนุนด้านการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียน

การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนจดัเวทแีลกเปลีย่น

เรียนรู้จากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ 

ด้านการพัฒนานักเรียนเรียนรวม

2. วางแผนจดัการศกึษาเรยีนรวมรว่มกบัผู้ปกครองเป็นประจำและต่อเนื่อง

3. จดัอบรมความรูเ้รือ่งเทคนคิการจดัการเรยีนการสอน และการจดัการในชัน้เรยีนนกัเรยีนพกิารเรยีนรวม

ให้กับครูผู้สอนทุกคนเพื่อเรียนรู้  เข้าใจ  และเข้าถึงพฤติกรรมของนักเรียนพิการเรียนรวม
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4.2  โครงการเพิ่มและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 ความเป็นมา 

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

สอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 พระราชบญัญตั ิ

การศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิทกุฉบบั มาตรา 17 กำหนดวา่ “ใหม้กีารศกึษาภาคบงัคบั

จำนวนเกา้ปโีดยใหเ้ดก็ซึง่มอีายอุยา่งเขา้ปทีีเ่จด็เขา้เรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจนอายยุา่งเขา้ปทีีส่บิหก เวน้แต่

สอบไดช้ัน้ปทีีเ่กา้ของการศกึษาภาคบงัคบั” และมาตรา 11 กำหนดวา่ “บดิา มารดา หรอืผูป้กครองมหีนา้ทีจ่ดัให้

บตุรหรอืบคุคล ซึง่อยูใ่นความดแูลไดร้บัการศกึษาภาคบงัคบัตามมาตรา 17 และตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจน

ใหไ้ดร้บัการศกึษานอกเหนอืจากการศกึษาภาคบงัตามความพรอ้มของครอบครวั” ประกอบกบัมกีารประกาศใช้

พระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 โดยมผีลบงัคบัใช ้ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2546 ไดก้ำหนดให้

ผูป้กครองสง่เดก็ซึง่มอีายยุา่งเขา้ปทีีเ่จด็จนถงึอายยุา่งเขา้ปทีีส่บิหกเขา้เรยีนในสถานศกึษา เวน้แตเ่ดก็จะสอบไดช้ัน้

ปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ  ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานชีวิตของบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม จรยิธรรมและวฒันธรรมในการดำรงชวีติ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่

ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

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. สรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูป้กครองนกัเรยีน ในการสมคัรเขา้เรยีนของบตุรหลานในพืน้ทีใ่กลบ้า้น

เพื่อกระจายนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูง และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน 
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4.3  โครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน   

 ความเป็นมา 

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กำหนดนโยบายใหป้กีารศกึษา 2562 – 2564 

เปน็ปแีหง่การรูจ้กั รกั เขา้ใจ หว่งใย ไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั และใหส้ถานศกึษาในสงักดัทกุแหง่จดัใหม้รีะบบการดแูล 

ช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  โดยนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับ

การดแูลชว่ยเหลอื พทิกัษ ์ปกปอ้ง คุม้ครองอยา่งรอบดา้น ดว้ยกระบวนการทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม และทนัการณ ์

และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มี

สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ตลอดจนสง่เสรมิสนบัสนนุใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเองอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ ไดร้บั 

การดแูลอยา่งทัว่ถงึและใกลช้ดิ  โดยการมสีว่นรว่มของบคุลากรและเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน ภายนอก

สถานศกึษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการป้องกัน ส่งเสริม 

พัฒนา แก้ไขและส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเชื่อมโยงกับการพัฒนา

คุณภาพทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของนักเรียน   

ผลการดำเนินงาน 

1. สถานศกึษาในสงักดั 57  แหง่ มรีะบบการดแูลชว่ยเหลอืและคุม้ครองนกัเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ

นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตาม การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามโครงการ

จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

3. การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมอบโล่/

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

4. ส่งเสริมเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน ประชุมจัดทำแผนออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงช่วง

เทศกาลสำคัญ ช่วงเปิด/ก่อนปิดภาคเรียน และช่วงสอบนอกสถานศึกษา 

5. คัดเลือก ส่งเสริมสวสัดกิาร ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษา/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. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เปน็กลไกสำคญัในการขบัเคลือ่น

การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง 

4.4  โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน   

    ความเป็นมา 

คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัที ่12 มกราคม 

2559 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ 

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ5 รอบ 

2 เมษายน 2558 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา 

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่อยู่ในพื้นที่

หา่งไกลและมอีตัราการเรยีนตอ่ตำ่ ไดม้โีอกาสเรยีนตอ่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี 

และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลต่อการ

พฒันาประเทศโดยรวม  สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาพษิณโุลก อตุรดติถ ์ ไดส้ง่เสรมิโอกาสทางการ 

ศกึษาของนกัเรยีน โดยดำเนนิการพจิารณาคดัเลอืกนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์
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และแนวปฏบิตักิารดำเนนิงานของโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่  2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา ตามจำนวนทุนที่ได้รับจัดสรร ในอัตราทุนละ 25,000 บาท/ปี    

        ผลการดำเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ในพื้นที่ที่มีโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4 สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการเรียนต่อต่ำให้ได้รับการ

สนับสนุนทุนการศึกษา มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี 

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะ

ที่  2  รุ่นที่  4  ปีการศึกษา  2563  จากผู้สมัคร  27  ราย  ขาดคุณสมบัติ  3  ราย  พิจารณาคัดเลือก

นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนด้วยวิธีการสัมภาษณ์นักเรียนและจากเอกสารนำเสนอผลงาน จำนวน 24 ราย  

ใหไ้ดร้บัทนุการศกึษาตามทีไ่ดร้บัจดัสรร  จำนวน  4  ทนุ  โดยดำเนนิงานตามคูม่อืและแนวปฏบิตักิารดำเนนิงาน

โครงการทนุการศกึษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่  2  ของกระทรวงศึกษาธิการ     

3. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการ

พิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา เสนอต่อที่ประชุม กศจ. เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 

4. จัดส่งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนกัเรยีนทนุฯ ไปยงัสำนกังานคณะกรรมการ

การศกึษา ขัน้พืน้ฐาน เพือ่ประกาศรายชือ่นกัเรยีนทนุพรอ้มโอนเงินทุนการศึกษา 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. ตดิตามดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนทนุการศกึษาทกุรุน่ในสงักดัทีก่ำลงัศกึษาอยู ่   เพือ่คงสภาพ

การเป็นนักเรียนทุนให้ได้รับโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี

      แนวทางการพัฒนา 

1 นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษามีโอกาสเรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรี และ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว  กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2. สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัชมุชน เพือ่เปน็กลไกสำคญัในการตดิตาม ดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีน
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4.5  โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา   

 ความเป็นมา 

พลเอกประยทุธ ์  จนัทรโ์อชา  นายกรฐัมนตร ี  มนีโยบาย  “1  ตำบล  1  โรงเรยีนคณุภาพ” 

ซึง่เปน็นโยบายทีส่อดรบักบัคำกลา่วทีว่า่ “จะไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั” เนน้การพฒันาโรงเรยีนใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน 

ตามบรบิทของตนเอง เกดิความเทา่เทยีมและครอบคลมุทัว่ประเทศ เพือ่ลดความเหลือ่มลำ้ดา้นการจดัการศกึษา

ของประเทศ โดยมโีรงเรยีนศนูยก์ลางของชมุชนเปน็ตน้แบบ สรา้งความเชือ่มัน่ดา้นคณุภาพ นำไปส่กูารรว่มกนั

จดักจิกรรมทางการศกึษาทีเ่ปน็ประโยชน ์ เชือ่มโยงความสมัพนัธก์บัชมุชนไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ 

และมอบหมายใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร โดยสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดำเนนิงานโครงการ

โรงเรยีนคณุภาพประจำตำบล “1  ตำบล  1  โรงเรยีนคณุภาพ”  มวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาโรงเรยีนในทอ้งถิน่ ระดบั

ตำบลใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการและมคีวามพรอ้มในการพฒันาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม งานอาชพี  และ

สขุภาพอนามยั   สามารถใหบ้รกิารการศกึษาแกน่กัเรยีนและชมุชน   เพิม่โอกาสการเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ  

ลดความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษา เชือ่มโยงสูก่ารแกป้ญัหาความเหลือ่มลำ้ทางเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจน

เปน็การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น  ทัง้ภาคเอกชน บา้น วดั รฐั และโรงเรยีน เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ี

คณุภาพ 

ผลการดำเนนิงาน 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการ

สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับครู

และผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

จำนวน  28  โรงเรยีน  โรงเรยีนสามารถสรา้งสรรค์

นวตักรรมและกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (Covid-19) ทีเ่หมาะสมกบับรบิท 

ของโรงเรยีนและเปา้หมายการพฒันา โดย  1  โรงเรยีน 

มีมากกว่า 1 นวัตกรรม  ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

และมีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสู่สาธารณชน 

2. บูรณาการความร่วมมือ

ดำเนินงานร่วมกับโครงการสร้างจิตสำนึกและ

ความรู้ ในการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับ      

สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โรงเรียนมีการสร้าง

ความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม

ในการจัดการขยะ สร้างวินัยในการจัดการขยะ 
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มูลฝอย และการดำเนินกจิกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานวิธีปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าร่วมประกวดระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

3. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัผูบ้รหิารโรงเรยีนและผูร้บัผดิชอบ ITA Online ในโรงเรยีน

รองรับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทำให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็น

สถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา   

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีงานวิจัยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในปีงบประมาณต่อไป 

แนวทางการพฒันา 

1. การสำรวจ สงัเคราะห ์และรวบรวม

ความตอ้งการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

โรงเรียน นำเสนอต่อหน่วยงานที่จะให้การ

สนบัสนนุทัง้ภาครฐัและเอกชน 

2. การพฒันาผูน้ำนกัเรยีนในโรงเรยีน

คุณภาพประจำตำบลใหม้คีณุลกัษณะของ 

คนไทยยคุ 4.0  เกง่  ICT  และภาษา 

3. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และภาคประชาสังคม

นโยบายที่  5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนํา 

ศาสตรข์องพระราชาสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื โดยยดึหลกั 3 ประการคอื “มคีวามพอประมาณ มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนั” 

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 

บรูณาการเชงิยทุธศาสตรป์ระเดน็การบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการบรหิาร

จัดการขยะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการสร้าง

พลเมืองที่มีคุณภาพในการให้ความรู้     สร้างเจตคติ     นำไปสู่การมีความตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีในด้าน

การจัดการขยะ  มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกที่สำคัญใน  2  ประเด็นหลักคือ  การสร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะ

ให้เหลือเฉลี่ย  1   กิโลกรัมต่อคนต่อวัน   และการใช้ประโยชน์จากขยะสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การเพิม่ของขยะเปน็ปญัหาใหญท่ีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัจลุภาคและมหภาค โครงการสรา้ง

จติสำนกึและวามรูใ้นการผลติและบรโิภคทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม จงึเปน็โครงการหนึง่ทีจ่ะสง่เสรมิใหส้ถานศกึษา

ดำเนนิกจิกรรม ลด  คดัแยก  และนำขยะกลบัมาใชป้ระโยชน ์  รวมถงึการรวบรวมขยะนำไปกำจดัอยา่งถกูตอ้ง 

ปลกูฝงัจติสำนกึการลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา  สร้างกระบวนการ

เรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะทั้งภายใน

และภายนอกสถานศกึษา หากผูเ้รยีนซึง่เปน็เยาวชนของชาต ิ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และชว่ยกนัลดปรมิาณขยะ

ตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs ได้แก ่  

การลดปรมิาณขยะ  (Reduce)   การนำ

กลบัมาใชซ้ำ้  (Reuse)  และการนำกลบั

มาใชใ้หม ่ (Recycle) การปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมใหมใ่นการดำเนนิชวีติประจำวนั

อยา่งพอเพยีง  จะทำใหเ้ยาวชนตระหนกั

ถงึความสำคญัของการมสีว่นรว่มในการ

จดัการขยะภายในสถานศกึษา มลีกัษณะ

นสิยัรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม รว่มพฒันากจิกรรมภายในโรงเรยีน เพือ่มุง่สูโ่รงเรยีนปลอดขยะ อยา่งตอ่เนือ่งและ

ขยายตอ่จนกลายเปน็สงัคมรไีซเคลิตอ่ไป 

      ผลการดำเนินงาน 

1. สถานศกึษาในสงักดัทกุแหง่ ดำเนนิการขบัเคลือ่นนโยบายการจดัการขยะ สนองนโยบายรฐับาล

และยทุธศาสตรช์าต ิ 20 ป ี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำหนดเป็น
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นโยบายสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา และ

การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3Rs 

2. ครแูละนกัเรยีนมคีวามคดิสร้างสรรค์  นำมาต่อยอดในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม จัดทำ

งานวิจัยด้านการสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำมาประยุกต์ใช้

ในโรงเรยีน  การดำรงชวีติประจำวนั  และภายในชุมชน   

3. คดัเลอืกผลงานวธิปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ (Best Practice) มโีรงเรยีนไดร้บัรางวลัจำแนกประเภทขนาด

โรงเรียนดังนี้   

1) ขนาดใหญ่พิเศษ/ขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียน

อตุรดติถด์รณุ ี รองชนะเลศิอนัดบั 1 โรงเรยีนพทุธชนิราชพทิยา  

รองชนะเลิศอันดับ  2  โรงเรียนอุตรดิตถ์  และโรงเรียน

พิชัย

2) ขนาดกลาง  รางวลัชนะเลศิ  โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม

รองชนะเลศิอนัดบั 1 โรงเรยีนบางระกำวทิยศกึษา รองชนะเลศิ

อันดับ 2  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ และโรงเรียน

ตรอนตรีสินธุ์

3) ขนาดเลก็ รางวลัชนะเลศิ โรงเรยีนไทรยอ้ยพทิยาคม รองชนะเลศิอนัดบั 1 โรงเรยีนดอนทองวทิยา

และโรงเรียนบ้านโคนพิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหนองพระพิทยา และโรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้

ความเข้าใจในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามหลักสูตร 5 องค์ประกอบ นำไปเผยแพร่ขยายผลในการ

ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 24  โรงเรียน 

       แนวทางพัฒนา 

1. สนบัสนนุใหส้ถานศกึษามหีลกัสตูรการเรยีนการสอนเกีย่วกบัการจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม

จัดแผนการสอนที่สอดแทรกองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ นำมาต่อยอดในการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม จัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย 

Thailand 4.0   
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นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

นโยบายดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารจดัการศกึษา  เปน็นโยบายจดุเนน้ทีส่าํคญั 

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 

การบรหิารงานทัง้ระบบ   มคีวามโปรง่ใส   ตรวจสอบได ้  พรอ้มทัง้ปลกูฝงัคา่นยิมความซือ่สตัยส์จุรติ  ความมธัยสัถ ์

และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว  สำหรับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดมีดังนี้ 

6.1  โครงการพฒันาประสทิธภิาพ คณุภาพ มาตรฐานการปฏบิตัริาชการและบรหิารจดัการศกึษา     

 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) มาใชใ้นการบรหิารจดัการศกึษา จะทำใหเ้ปน็หนว่ยงานทีม่ีความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคม
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อาเซียน ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติของทางราชการ บนพื้นฐานของความถูกต้อง

และโปร่งใส สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 

ผลการดำเนินงาน 

1 การจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน 

2. การใหบ้รกิาร สนบัสนนุ สง่เสรมิ ประสานงาน อำนวยการ และยกระดบัคณุภาพการบรหิาร

จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ   ได้มาตรฐาน 

3. การใหบ้รกิารและเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร  และผลงานเกีย่วกบัการจดัการศกึษาของเขตพืน้ที่

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน และให้การ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. มกีารจดัสวสัดกิาร สวสัดภิาพแกข่า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ระดบัสำนกังาน

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

หา้ปตีามมาตรา 16 แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี พ.ศ. 2546 

ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีานี ้ ใหจ้ดัทำเปน็แผนสามปโีดยมหีว้งระยะเวลาตัง้แตป่งีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตรช์าตแิละแผนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง และพระราชกจิจานเุบกษา เผยแพรพ่ระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา  16  วรรค  4  กำหนดให้  “เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ใหส้ว่นราชการจดัทำรายงานแสดงผลสมัฤทธิข์องแผนปฏบิตัริาชการประจำป.ี.....”  สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การนำยุทธศาสตร์  นโยบาย  กลยุทธ์  สู่การปฏิบัติให้บรรลุผล

จงึเปน็หวัใจสำคญั ซึง่จำเปน็ตอ้งอาศยัเงือ่นไขหรอืปจัจยัแหง่ความสำเรจ็หลายประการ เชน่ การเริม่ตน้ดว้ยการ 

กำหนดยทุธศาสตร ์ นโยบายกลยทุธท์ีด่ ี การบรหิารการเปลีย่นแปลง การออกแบบการดำเนนิงานทีด่ ี 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

นำสูก่ารปฏบิตัใินสถานศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมผีลการตดิตาม ประเมนิผล การบรหิารและจดัการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานตามตวัชีว้ดัแผนปฏบิตัริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัดเียีย่ม  และผลการตดิตามตามมาตรฐานสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา พ.ศ. 2560 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีมาก 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และเครือข่ายสหวิทยาเขต มีส่วนร่วม

ในการจัดตั้งงบประมาณ และบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มสีรปุรายงานผลการดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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      แนวทางพัฒนา 

1. การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการ

มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้รับผิดชอบและมีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเยี่ยม รวมถึงผู้ที่มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

2. การนำผลการดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม  ใชป้ระกอบการวางแผนปรบัปรงุ

พัฒนาการดำเนินโครงการในปีถัดไป 

6.3  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       ความเป็นมา 

รฐับาลมนีโยบาย Thailand  4.0  ในการพฒันาขบัเคลือ่นประเทศใหม้คีวามกา้วหนา้ ดว้ยเทคโนโลย ี

และนวตักรรม  เชน่เดยีวกนักบันโยบายและจดุเนน้ของกระทรวงศกึษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการ 

ขับเคลือ่นนโยบายดงักลา่วสูก่ารปฏบิตั ิดว้ยการจดัทำฐานขอ้มลู (Big Data) ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง ทนัสมยั  และ

ปรบัสมดลุพฒันาระบบบรหิารจดัการศกึษา  จดัการศกึษาโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั (Digital  Technology)   ใหเ้ปน็

เครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ รวมถึงการรายงานข้อราชการตา่ง ๆ 
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ทีต่อ้งรบัผดิชอบในการกำกบั  ตดิตาม  และรายงานผล   อกีทัง้ตอบสนองนโยบายของสำนกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ตามนโยบายที ่  4  ของสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดา้นการสรา้งโอกาส

ในการเขา้ถงึบรกิารดา้นการศกึษาทีม่คีณุภาพ มมีาตรฐานและการลดความเหลือ่มลำ้ทางการศกึษา ในการนำ

เทคโนโลยดีจิทิลัมาเปน็เครือ่งมอืในการตดิตาม สนบัสนนุ และประเมนิผลเพือ่สรา้งหลกัประกนัและสทิธกิารไดร้บั

การศกึษาทีม่คีณุภาพของประชาชน และนโยบายที ่ 6 ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

ศกึษา โดยสง่เสรมิสถานศกึษา สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหน้ำนวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการ

บรหิารจดัการและตดัสนิใจทัง้ระบบ โดยมรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศวชิาการ ผูเ้รยีน คร ู บคุลากรทางการศกึษา 

สถานศกึษา  หนว่ยงานในสงักดั  และสนบัสนนุใหส้ถานศกึษามขีอ้มลูรายบคุคลทีส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูตา่ง ๆ 

นำไปสูก่ารวเิคราะหเ์พือ่วางแผนการจดัการเรยีนรูสู้ผู่เ้รยีน (Big Data Technology) รวมถงึทำใหม้รีะบบ

สารสนเทศทีส่ามารถใชใ้นการวางแผนการจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผลการดำเนินงาน 

1. จัดทำระบบข้อมูล Big Data SPM 39  ผ่าน

ระบบดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

2. จดัทำขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การศกึษา ปกีารศกึษา

2563 เพือ่ใชเ้ปน็เอกสารอา้งองิในการปฏบิตัริาชการ

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่ าน เว็บ ไซต์

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในรปูแบบ E–Book

       แนวทางพัฒนา 

กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถดำเนินการได้ในสภาวะ

ปกติ และหรือสภาพจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 

6.4  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

       ความเป็นมา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพครู และ

บุคลากรทางการศกึษาใหม้สีมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชพี มศีกัยภาพ มคีณุธรรมและจรยิธรรม ซึง่การนเิทศ

การศกึษา เป็นกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในโรงเรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้าน

สมรรถนะ  ศักยภาพ  คุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่งต้องดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียน

เป็นฐานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศเห็นแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพครู  คุณภาพสถานศึกษา  และคุณภาพของการบริหารจัดการ  มีความรู้

ความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด ก่อให้เกิด

การทำงานที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ 
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         ผลการดำเนินงาน 

1. ศกึษานเิทศกท์กุคน ไดร้บัการพฒันาสรา้งความรูค้วามเขา้ใจนโยบายการนเิทศและประสาน

แผนการนิเทศ  โดยการประชุมผ่านกระบวนการกลุ่มและกระบวนการ PLC 

2. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ กำกับติดตามและพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามสภาพและบริบท  ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง  4  ด้านของสถานศึกษา 

และสามารถจดัการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และเปา้หมายหลกั 

ของการปฏิรูปการศึกษา   

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โดยใช้รูปแบบเครือข่ายสหวิทยาเขตและการมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

       แนวทางพัฒนา 

1. สง่เสรมิสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนพฒันารปูแบบ (Model) การพฒันาคณุภาพการศกึษาตามบรบิท

ของโรงเรยีน และรว่มกนัขบัเคลือ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2. จดัทำมาตรฐานการนเิทศเพือ่ประกนัคณุภาพการศกึษา ทัง้ระดบัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และระดับสถานศึกษา 
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6.5  โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 

เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  

       ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุภาครัฐได้พัฒนาและเปลีย่นแปลง

ไปอยา่งมากโดยมกีารนำเอาระบบอเิลก็ทรอนกิส์เขา้มาใชใ้นการปฏบิตังิานตา่ง ๆ มากขึน้ ซึง่เปน็การดำเนนิการ

ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหเ้ปน็ไปตามแนวทางทีก่รมบญัชกีลางกำหนดในการกระจาย 

อำนาจการจัดการด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ ให้แก่ส่วนราชการตามแผนการปฏิรูประบบบริหาร

ภาครัฐ ส่วนราชการจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในภาครัฐที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการบริหาร

งานการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของส่วนราชการให้มีความถูกต้อง ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและบรรลุ

ผลสำเรจ็ตามเปา้หมาย ประกอบกบัการปฏบิตังิานดา้นการเงนิการคลงัภาครฐั มขีัน้ตอนการปฏบิตังิานมากขึน้ 

และต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้เกิดความ

เสียหายแก่ทางราชการในการปฏิบัติงานดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความ

จำเป็นในการอบรมพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้มี

ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการเงนิ การบญัช ี และพสัด ุ สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายเงินภาครัฐของส่วนราชการ มีความโปร่งใส 

ตรวจสอบไดแ้ละเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่ทางราชการ รวมทัง้เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพอนัดรีะหวา่งผูเ้ขา้รบัการอบรม 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 

        ผลการดำเนินงาน 

1 เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้ และการพฒันา 

ศกัยภาพใหบ้คุลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นการเงนิ การบญัช ี

และพัสดุ  จำนวน 57  โรงเรียน ๆ ละ  2 คน  และ

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 129 คน  

สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานดา้นการเงนิ การบญัช ีและพสัด ุ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 

ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  บริหารจัดการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล 

2. เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหข้า้ราชการครู

และบคุลากรทางการศกึษา  ลกูจา้งประจำทีเ่กษยีณอาย ุ

ราชการ มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ จำนวน ๑๑๓ คน 

สามารถดำเนนิการยืน่ขอรบับำเหนจ็บำนาญดว้ยตนเอง 

ทางอิเล็กทรอนิกส์  (Pensions  Electronic  Filing) 
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ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ   ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน พิมพ์เอกสาร

ที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ 

     แนวทางพัฒนา 

1 จดัทำคูม่อืดา้นการเงนิ  การบญัช ี  และพสัดใุหส้ถานศกึษาสำหรบัใชเ้ปน็คูม่อืในการปฏบิตังิาน 

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. สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รายงานผลการตรวจสอบไดท้กุขอ้ ทกุประเดน็การตรวจสอบ

ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  และทันภายในเวลาที่กำหนด ผ่านระบบ

B-OBEC และเอกสารรายงานเป็นรูปเล่ม

4. พฒันาโรงเรยีนทีม่ผีลการตรวจสอบภายใน  มคีวามเสีย่งตำ่กวา่  50  คะแนน  ระดบัปรบัปรงุ

จากปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  พฒันาใหเ้ปน็โรงเรยีนทีม่กีารปฏบิตังิานทีถ่กูตอ้งตามระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ได้ระดับคะแนนมากกว่า  80  คะแนน  เกณฑ์คุณภาพระดับดีและดีมาก 

5. โรงเรยีนมกีารจดัทำแผนปฏบิตักิารประจำป ี ครอบคลมุเงนิทกุประเภท  และมคีวามโปรง่ใส

สามารถควบคุมการใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 

6. โรงเรียนมีระบบการควบคุมด้านการเงินที่รัดกุมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และ

จัดทำบัญชีเป็นปัจจุบัน สามารถควบคุมเงินได้ถูกต้อง และมีการจัดทำรายงานการเงินครบถ้วน 

7. สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา รบัทราบปญัหา อปุสรรคในการปฏบิตังิานของโรงเรยีน  และ

ได้ดำเนินการแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขที่ถูกต้อง  โรงเรียนปฏิบัติงานตามคำแนะนำได้

8. โรงเรยีนมกีารควบคมุการใชจ้า่ยเงนิอดุหนนุโครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษา    

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนและเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

และเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

9. โรงเรยีนสามารถดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง การจดัหา การใชป้ระโยชน ์ การควบคมุ การจดัทำ

ทะเบียนคุม การจำหน่วย การจัดทำรายงานส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ได้ทันกำหนด

       แนวทางพัฒนา 

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา       

ใหส้ามารถปฏบิตังิานตรวจสอบภายในไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งนอ้ย ปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ชว่ยสง่เสรมิสนบัสนนุ

ให้องค์กรมีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อความเสียหายแก่ราชการ 
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6.7 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

       ความเป็นมา 

ดว้ยคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศการศกึษา ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(ก.ต.ป.น.) ไดก้ำหนดขึน้ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 มาตรา 20 

วรรค 3 กำหนดใหส้ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามคีณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศการศกึษา 

ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เพือ่ทำหนา้ทีใ่นการกำกบั ดแูล การบรหิารและจดัการศกึษาดา้นวชิาการทีเ่กีย่วกบัการศกึษา 

วเิคราะห ์ วจิยั นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการบรหิารและการดำเนนิงานโดยมุง่เนน้ผลสมัฤทธิข์องหนว่ยงาน

และสถานศกึษาในสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่เตรยีมการรบัการนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลจากหนว่ยงาน

ภายนอก คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศการศกึษา มบีทบาทหนา้ทีท่ำงานรว่มกบั

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในการดำเนนิงานแบบองคร์วม เพือ่ใหก้ารจดัการศกึษามกีารพฒันาคณุภาพอยา่งตอ่เนือ่ง 

มกีารประสานงานความรว่มมอืในการนำไปขบัเคลือ่นกำหนดนโยบายพฒันาคณุภาพการศกึษา ดงันัน้ เพือ่ใหก้าร

ดำเนนิงานมพีลงัขบัเคลือ่นไปสูจ่ดุหมายทีท่รงคณุคา่ตอ่การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน ตามเจตนารมณแ์หง่พระราชบญัญตั ิ 

การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสว่นของคณุภาพ

การศกึษาทีอ่ยูใ่นการกำกบั ดแูล รบัผดิชอบของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศการศกึษา 

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในฐานะบทบาท “ผูเ้ชือ่มโยง” จงึเหน็ความสำคญัของการสง่เสรมิการดำเนนิงาน ของคณะ

กรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศการศกึษา ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ซึง่เปน็เรือ่งสำคญัและมี

ความจำเปน็อยา่งยิง่ในการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพการศกึษา  

        ผลการดำเนินงาน 

1 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบ Application Line มีการกำหนดแผนการนิเทศ ติดตาม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอความเห็นชอบในการดำเนินงาน 

2. คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ

ประเมนิผลและนเิทศการศกึษา ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(ก.ต.ป.น.) ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศ 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) รว่มกบัคณะศกึษานเิทศก ์รบัทราบ

ปัญหาอุปสรรคและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้

โรงเรยีนสามารถจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ

ที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของนักเรียน

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 

ดว้ยยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้

กำหนดวสิยัทศันว์า่  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติา้นทจุรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand)”    

มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน      

แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมี

เปา้ประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์คอื ประเทศไทยไดร้บัการประเมนิดชันกีารรบัรูก้ารทจุรติ (Corruption Perceptions 

Index : CPI) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 นอกจากนี ้ทศิทางการพฒันายทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัปราบปราม

การทจุรติระยะที ่ 3 ยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่ 12 

(ยทุธศาสตรท์ี ่ 6 ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั) และทศิทางยทุธศาสตรช์าต ิ 20 ป ี

(ยทุธศาสตรก์ารปลกูฝงั “คนไทยไมโ่กง” และยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัดว้ยการเสรมิสรา้งสงัคมธรรมาภบิาล) ทัง้นี ้

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 12 มแีผนงานและโครงการสำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำเนนิงานของสำนกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน คอื ยทุธศาสตรท์ี ่ 6 ดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั แผนงานที ่ 5.9 

การสรา้งกลไก “ยบัยัง้” และ “สรา้งความตระหนกัรู”้ เพือ่ปอ้งกนัการทจุรติ ทีก่ลา่วถงึการเสรมิสรา้งคณุธรรม 

จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา ภายใตก้รอบแนวคดิ “โรงเรยีนสจุรติ” เพือ่สรา้งองคค์วามรูแ้ละ

กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่ทา่ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง  ปลกูจติสำนกึ ทกัษะกระบวนการคดิ  มวีนิยั  ซือ่สตัย ์ อยูอ่ยา่ง

พอเพยีง จติสาธารณะ  ซึง่ตรงกบัคณุลกัษณะ  5  ประการของโรงเรยีนสจุรติ  และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

    
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

หน้า 66



ตระหนกัถงึความสำคญัของการเตรยีมการดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ  ไดร้ว่มเปน็สว่นหนึง่ในการ

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิ และแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ ประเดน็การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

เพือ่รว่มสรา้งจติสำนกึและคา่นยิมใหท้กุภาคสว่นตืน่ตวั ละอายตอ่การทจุรติประพฤตมิชิอบทกุรปูแบบ เพือ่วางรากฐาน 

การปลกูจติสำนกึ อนัเปน็กลไกในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติของประเทศชาต ิ

ผลการดำเนินงาน 

1. สถานศกึษาในสงักดั มกีารจดั

กจิกรรมการเรยีนการสอนดา้นการปอ้งกนัการทจุรติ 

สรา้งความตระหนกัรูใ้นการปอ้งกนัและปราบปราม 

การทจุรติใหก้บันกัเรยีน คร ูและผูบ้รหิาร มทีศันคต ิ

และค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง  ทั้งในระดับ

สถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

2. สง่เสรมิสนบัสนนุการดำเนนิงาน

บรษิทัสรา้งการดสีู ่ Marketing 4.0 การสรา้งจติสำนกึ

พลเมอืง (Project Citizen) และสร้างค่านิยมความ

ซื่อสัตย์สุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  มีการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับ

ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงาน มกีลไกและกระบวนการปอ้งกนัการทจุรติทีเ่ขม้แขง็ 

และเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

4. นกัเรยีน  คร ู  ผูบ้รหิาร  และบคุลากรทางการศกึษา  มฐีานความคดิในการแยกแยะระหวา่ง

ผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม ยดึมัน่ความซือ่สตัยส์จุรติ มพีฤตกิรรมรว่มตา้นการทจุรติในวงกวา้ง 

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 

เปน็แนวทางในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏริปู 

ประเทศดา้นการศกึษา แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศกึษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึง่มนีโยบายทีส่ำคญัไดแ้ก ่ นโยบายที ่ 6 ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิาร

จดัการศกึษา สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถานศกึษา ผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากรทางการศกึษา จะตอ้ง ปฏบิตัิ

หนา้ทีร่าชการดว้ยความโปรง่ใส ปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล และ

บุคลากรทางการศึกษาจะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 ดว้ย 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  

ใหแ้กบ่คุลากรสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จำนวน 65 คน  

และครผููช้ว่ยในสงักดั จำนวน  100  คน  สามารถนำความรู ้

ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ ป้องกันมิให้เกดิความเสยีหายตอ่ทางราชการ 

การกระทำผดิวนิยัและการรอ้งเรยีนลดลง ตลอดจนเปน็การ

สนบัสนนุมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

แนวทางพัฒนา 

1. สง่เสรมิการพฒันาความรูด้า้นกฎหมายระเบยีบ

และวนิยัใหแ้กข่า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาให้มี 

ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 

2. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน

การเผยแพร่ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

6.10 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารอตัรากำลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

และการสรรหาบุคลากรทดแทนอัตรากำลังในสถานศึกษาที่ขาดแคลน 

ความเป็นมา 

การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริม

สนบัสนนุใหข้า้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ปฏบิตังิานเพือ่ตอบสนองภารกจิของหนว่ยงานโดยยดึหลกั 

การกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความ

อิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ 

มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะ

สง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษาของผูเ้รยีน การจดัทำขอ้มลูความตอ้งการอตัรากำลงัครทูกุปกีารศกึษา ของสำนกังาน 

เขตพื้นที่การศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่ละปีการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล เช่น 

จำนวนนกัเรยีน จำนวนคร ู เนือ่งจากมนีกัเรยีนทีจ่บการศกึษาเมือ่สิน้ปกีารศกึษา และมนีกัเรยีนเขา้ใหมใ่นตน้ป ี

การศึกษา ข้าราชการครูสว่นหนึง่เกษยีณอายรุาชการหรอืเกษยีณอายรุาชการกอ่นกำหนด  จงึเปน็เหตใุหม้กีารเกลีย่
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อตัรากำลงัคร ู การตดัโอนอตัรากำลงัขา้ราชการครไูปกำหนดยงัสถานศกึษาทีข่าดแคลนอตัรากำลงัคร ู รวมไปถงึการ

สรรหาและบรรจแุตง่ตัง้  ดังนั้น  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลต้องถูกต้อง  ชัดเจน  เปน็ปจัจบุนั สามารถสบืคน้ได้

สะดวก รวดเรว็ และใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการพจิารณาขององคค์ณะบคุคลตา่ง ๆ  ใหเ้กดิความเปน็ธรรม โปรง่ใส  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  และส่งผลต่อการบริหารอัตรากำลังและสรรหาบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ          

ผลการดำเนินงาน 

1. สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มขีอ้มลูวางแผนอตัรากำลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาในสงักดั จำนวน 57 โรงเรียน  โดยสามารถจัดการเรียนการสอนครบทุกห้อง และตรง

วิชาเอก  และนำข้อมูลไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สามารถบรหิารอตัรากำลงัขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

พนกังานราชการ ลกูจา้งชัว่คราว ทกุตำแหนง่ทีไ่ดร้บัจดัสรร เปน็ไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารที ่ก.ค.ศ กำหนด และ

เปน็ไปตามหลกัธรรมาภบิาล 

แนวทางการพฒันา 

1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำมาตรฐานวิชาเอกของสถานศึกษา

2. การส่งเสริมผู้รับผิดชอบงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มี

ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งระเบยีบ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ก.ค.ศ.กำหนด และแนวทางการดำเนนิงาน เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
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ส่วนที่  3   

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่  3  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหาและอปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 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 

 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2561 2562 2561 2562 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 53.68 53.64 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 
 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2561 2562 2561 2562 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 42.83 39.24 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 
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1.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 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 และปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

2.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
ในการดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่อง/พิการในพื้นที่บริการการศึกษาที่จบชั ้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประสานงานด้านข้อมูลนักเรียนรายบุคคลกับหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใช้ในการวางแผนการรับนักเรียน นอกจากนี้ ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการดูแล
และช่วยเหลือนักเรียน เพื ่อส่งเสริมให้มีการเพิ ่มอัตราการเรียนต่อและลดอัตรานักเรียนในการออกกลางคัน  
โดยมีจำนวนนักเรียนออกกลางคัน  ดังนี้ 

 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทีอ่อกกลางคัน 
 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ม.1 5 0 
ม.2 16 0 
ม.3 13 0 

นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ต้น 34 0 
ม.4 36 1 
ม.5 19 0 
ม.6 8 0 

นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ปลาย 63 1 

รวม นร. ออกกลางคันต่อ นร. ทั้งหมด 97 1 

 
หมายเหตุ ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563  
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ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
 

ประเภท 
ม.ต้น ม.ปลาย 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

นักเรียนด้อยโอกาสจังหวัดพิษณุโลก 2,763 2,852 1,498 2,041 9,154 

1. เด็กยากจน 2,752 2,840 1,490 2,030 9,112 

2. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กท่ีอยู่ 
ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง  
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน  
เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากเอดส์  
ชนกลุ่มน้อย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ  
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

3 1 - - 4 

3. อ่ืนๆ เช่น กำพร้า ทำงานรับผิดชอบ 
ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑ์ เป็นต้น 

8 11 8 11 38 

นักเรียนด้อยโอกาสจังหวัดอุตรดิตถ์ 1,265 1,497 559 892 4,213 

1. เด็กยากจน 1,626 1,487 558 884 4,191 

2. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กท่ีอยู่ 
ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง  
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน  
เด็กเร่ร่อน ผลกระทบจากเอดส์  
ชนกลุ่มน้อย เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ  
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

- - - - - 

3. อ่ืนๆ เช่น กำพร้า ทำงานรับผิดชอบ 
ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑ์ เป็นต้น 

3 10 1 8 22 

รวมทั้งสิ้น 4,028 4,349 2,057 2,933 13,367 
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ตารางแสดงจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแต่ละประเภท ปีการศึกษา 2563  
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม  2564) 

 

ประเภท 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ความพิการทางการมองเห็น 1 0 1 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 

นักเรียนพิการทั้งหมด 158 39 197 146 55 201 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนพักนอน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
 

ประเภท 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รวมทั้งสิ้น 
ม.ต้น 

ม.ปลายและ
เทียบเท่า 

ม.ต้น 
ม.ปลายและ
เทียบเท่า 

บ้านพักนักเรียน/หอนอน 317 503 3 39 862 

บ้านพักครู 1 6 1 1 9 

พักรวมกับชุมชน/อ่ืนๆ  - - - 1 1 

นักเรียนพักนอนทั้งหมด 318 509 4 41 872 
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3.  ด้านการบริหารจัดการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการศึกษา โดยได้กำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้  
มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความพร้อมและ 
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างมีธรรมาภิบาล 
สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ ์มีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการประเมินผล ดังนี้ 

3.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลคะแนนการประเมินตัวชี ้วัด 
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 
ซึ ่งมีผลคะแนนการประเมินอยู ่ในอันดับที ่ 3 จากผลการประเมินสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 42 เขต  
3.2 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการติดตามและประเมินผล 
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีกระบวนการบริหารจัดการองค์การและ 
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพและบริบทของพ้ืนที่ จำแนกรายมาตรฐานได้ ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับดีมาก โดยมีแนวทางหรือวิธีการดำเนินงานบริหารจัดการ
องค์กร เป็นขั้นตอนชัดเจนเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย และการมีส่วนร่วมจากผู้เกี ่ยวข้อง มีการนำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนางานภายในองค์กร นำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับดีมาก โดยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ            
ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการจัดการศึกษา
ที่มีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับดีมาก  แสดงให้เห็นถึง 
การบริหาร  และการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวชี ้วัดแผนปฎิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด
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 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตา่งๆ 
ตามภาระงานและเพื ่อการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย + ผูกพัน คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 
1. งบบุคลากร 15,577,600.00 14,576,921.97 1,000,678.03 93.58 
2. งบดำเนินงาน 35,932,334.00 34,395,088.07 1,537,245.93 95.72 
3. งบลงทุน 34,579,270.00 34,444,920.00 134,350.00 99.61 
4. งบอุดหนุน 238,089,019.00 238,055,079.00 33,940.00 99.99 
5. งบรายจ่ายอ่ืน 8,236,703.00 8,235,566.48 1,136.52 99.99 

รวมทั้งสิ้น 332,414,926.00 329,707,575.52 2,707,350.48 99.19 

ภายใต้สถานการณ์การโรคระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื ่อให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้เร่งรัด
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมกำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษากับโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการรายงานต่อสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ปฏิบัติตามมาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด  
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ปัญหาและอุปสรรค 
 1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในบางโครงการไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการเปลี ่ยนแปลง 
การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความล่าช้าในการโอนเงินงบประมาณ 
ทีไ่ด้รับในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

2. การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องอาศัยความชัดเจน
และต่อเนื่องของนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนนโยบาย
บ่อยครั้ง อาจทำให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

 3. ผู้ปกครองมีทัศนคติและค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและแข่งขันสูง  
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนรอบนอกมีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดเงื่อนไขที่ละเอียดอ่อน
ในการทำงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 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 
เพ่ือให้ยังคงสามารถท่ีจะขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน 

2. การวางแผนจัดทำนโยบายที่มีความชัดเจน เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถนำนโยบายถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง ส่งผลถึงทิศทางการพัฒนา 
ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

 3. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รองรับนักเรียนไม่ให้เข้าสู่โรงเรียนแข่งขันสูง ลดระยะทาง 
ระยะเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดทำและเผยแพร่คู่มือแนวทางการดำเนินงาน 
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   
 เป็นองค์กรต้นแบบในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน 

ความเป็นไทย 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที่ 21  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหมม่ืออาชีพ 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและจัดการศึกษา 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
เป้าหมาย 

1. ผู ้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
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 มีความสามารถในการพ่ึงพา
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 มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล 
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
ค่านิยม 
 
 
 
 

 
  
 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีจำนวน 6 นโยบาย ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

และขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียน  
คุณภาพบุคลากร และคุณภาพองค์กร ภายใต้ 4 มิติการขับเคลื่อน ได้แก ่ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ 
และด้านประสิทธิภาพ   
  

   G I V E  
     ยึดม่ันธรรมาภิบาล (Good Governance) 
     สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation Thoughts) 
     ร่วมใจทำงาน (Value Teamwork) 
     มีบริการเป็นเลิศ (Excellent Services) 
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
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 พ้ืนที่สูง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 
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 และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนแสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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มาตรการและแนวทางดำเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี 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
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนด 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน 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 รวมถึงการการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  

เป็นมาตรการในการพัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยให้ก ับผู ้ เร ียน ครู บุคลากร  
ทางการศึกษา สถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ควบคู ่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยมแีนวทางดำเนินการ 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) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี

สามารถปรับตวัต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  
(4) มีระบบกลไกการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาในการแก้ปัญหา

ต่างๆ ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
3. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 
เป็นมาตรการในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจำเป็นและเหมาะสมกับบริบท 

(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 และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 
(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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ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที ่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น  

ในศตวรรษท่ี 21  
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
มาตรการและแนวทางดำเนินการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู ่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ  

ความสนใจ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษ 
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่่งขันของประเทศ  

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหาตนเอง นำไปสู่  
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณ 
ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี  
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียน
ตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.5  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน  
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. สถานศึกษา  
2.1 พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
การศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
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2.2 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในระดับ
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 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.4 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย  
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.5  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการพัฒนาเพื ่อปรับเปลี ่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ  
และความถนัดของผู้เรียน 

2.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.8 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.9 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรของสถานศึกษา มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได ้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู ้เร ียนได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ  

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

7. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
3. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้  

ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีค วามสุข  
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

5. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต  
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางดำเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 
เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้อง 

กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้าน 
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี ่ยนการจัดการเรียนรู ้ “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู ้อำนวยการ 
การเรียนรู้ ผู ้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู ้เร ียน  
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
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2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
เป็นมาตรการให้ผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะ 
ด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ นำไปสู่การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น 
พหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัย  
ในทุกด้านทั ้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ ่นทางด้านความคิด  
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 
 - เป็นไปตามหลักสูตร  
 - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื ่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เพื ่อใช้เป็น
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
 - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      

(2) ประสานการดำเนินงานเพื ่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียน  
ทุกระดับชั้น 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู้  
เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ ่มศักยภาพผู ้เร ียนที ่มีความรู ้และทักษะ  
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง 
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

    
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

หน้า 88



    
 

 

 
 
 

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
2.2 สถานศึกษา    

(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา  
(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(3) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent 

Study : IS) 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
- ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 

(5) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ  
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู ่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย 
และสนับสนุนให้ผู ้เร ียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที ่ด ี สามารถดำรงชีวิต  
อย่างมีความสุขทั ้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื ่อถึงชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อ  
หรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : 
SEL)  

(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู้

ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge - Based 
Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
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3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียน 

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนอง 

ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึง

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) จัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู ้เรียนเรียนรู ้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้  
ผ่านระบบดิจิทัล 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นมาตรการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและ 

หน้าที ่ของตน โดยพัฒนาให้ป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  
ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
4.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(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) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู ้และทักษะในการจัดการเรียนรู ้สำหรับผู ้เรียนที ่มี  
ความแตกต่าง (Differentiated Instruction) 

(10) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมนิผล  
การเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 

(14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ  
และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

4.2 สถานศึกษา 
นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการครูและ 

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) ให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน 
ระบบดิจิทัล 

(4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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 และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา  

ที่มีคุณภาพของประชาชน 
ตัวชี้วัด 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั ้งของสถานศึกษา  
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

3. ผู ้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื ่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

    
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

หน้า 92



    
 

 

 
 
 

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้

ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการและแนวทางดำเนินการ 
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
 1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื ่อเก็บรวบรวม เชื ่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์  
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

(3) พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพ่ือป้องกันนักเรียนออกกลางคัน 
 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 และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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 โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียน
ขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

(3) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาในทุกมิติ 
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม และเพียงพอ  
เป็นมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กระดับมัธยมศึกษาทุกคนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง 
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั ้งของ
สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน  
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษา
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา 

อย่างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟัง  

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
(3) ประสานความร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให้  

เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ 

และติดตาม กำกับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 

ของผู้เรียน 
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

(1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื ่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  
และมีความปลอดภัยสูง 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที ่ใช้เป็นเครื ่องมือ  
ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาผู้ เร ียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค  

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก 

สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค  

สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ

สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ชุมชน 

6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

7. สถานศึกษานำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
8. มีสถานศกึษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
9. การทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื ่อลดปริมาณขยะและ 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้  
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์   
ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ  
QR Code และ Paper less  
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6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้าง
สำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื ่อนวัตกรรมที่ผ ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและ
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางดำเนินการ 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืนๆ 
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้

เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื ่องการผลิตและบริโภค  

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 พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษา 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 

9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

10. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

    
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

หน้า 96



    
 

 

 
 
 

11. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ต่อความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

12. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการเผาและลดการใช้สารเคมี  
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ 
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ผลงานเพ่ือเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
1.  สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม  

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณ  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

5.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดได้ร ับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที ่มี  

ความทันสมัย ยืดหยุ ่น คล่องตัวสูง พร้อมที ่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ่ตลอดเวลา  
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที ่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื ่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้  
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 ผู ้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7.  สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต 
เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตมีความเป็นอิสระในการบริหารและ  

จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและ  
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต อาจดำเนินการเป็นรายด้าน 
หรือทุกด้านได ้

โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา 

หรือสหวิทยาเขต 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที ่และอำนาจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  

และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของสหวิทยาเขต  
โดยให้คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต ให้มีความหลากหลาย 
และความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน
งานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื ่อมิให้งานดังกล่าวเป็นภาระ 
ที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจ 
ให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตมีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 (5) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต
ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 (6) ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที ่หลากหลาย เช่น  
การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการคละชั้น เป็นต้น 

    
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

หน้า 98



    
 

 

 
 
 

 (7) ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
 (8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 (9) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบระบบบริหาร 
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 (10) จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 
  (11) ให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต ได้รับการกระจายอำนาจอย่างเป็นอิสระในการบริหารและ 
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือ 
ทุกด้านได ้
 (12) ให้สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงาน

ที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย  

มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงาน 

(4) ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based Management)  
(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(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) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล 

เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นมา
วิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด 
และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ 
ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื ่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่างๆ 

(2) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยน
และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั ้งภายในและนอกสังกัดอีกทั ้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยัน 
ตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู ้ของผู ้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
ไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรด้านการศึกษาของประเทศ 
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การขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย  “การศึกษาขั้นพืน้ฐานวิถีใหม่  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  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพ 
และความถนัดของตนเอง 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู ้เรียนที ่มึความสามารถพิเศษสู ่ความเป็นเลิศ เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
มีความสุข ไม่ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

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
เพ่ือการมีงานทำ และตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและการเตรียมความพร้อม  
ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้  
ผ่านการปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับตามบริบทสถานศึกษา 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. ด้านประสิทธิภาพ (Performance) 
   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาบนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล สู่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 
 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และเสริมสร้างแนวทางป้องกันและดูแลความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และ
เสรีภาพทางสังคม ภายใต้ “โครงการโรงเรียนปลอดภัย Safety School” 
 2. เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง สังคมและประเทศชาติ ให้แก่ผู ้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างวินัยและ
ความรับผิดชอบ” 
 3. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ภายใต้ “โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล พัฒนาวิถีใหม่ 
ได้วิถีคุณภาพ” โดยการสร้างห้องเรียนคุณภาพ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีความรู้ทันต่อสภาวการณ์ของโลก ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในการจัดการเรียนการสอน 
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เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1. คุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และสุขภาวะกายและใจที่ด ี
 2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะ
ด้านภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 3. คุณภาพสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 สถานศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ห้องเรียนคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยน่าเรียนรู้ 
 4. คุณภาพหลักสูตร 
 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราฃ 2551 มีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 
 5. คุณภาพเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือในระดับสหวิทยาเขต และเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมพัฒนา 
ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
 1. ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์
นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
ว่าทึ่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
 
ผู้สนับสนุนข้อมูล 
นายสุรศักดิ์  กรไพร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
นางชวนชม  นิ่มเจริญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
นายคณิน  อุดมความสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
นายกฤษฎา  พรหมอินทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
นางสุวณ ี น้อยผา  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
นางเปรมฤด ี เกลาพิมาย  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
นางธันย์รดา  พันธ์พุทธรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ    
ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสวุรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี      
นายสมเจตน์  พันธ์พรม  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ    
นางอำพา  สุขสบาย  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ   
และบุคลากรทุกท่านในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์
 
รวบรวมข้อมูลและจัดทำรูปเล่ม   
นางเปรมฤดี  เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นายวรศักดิ์  กันสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวจำนงจิต  วิทยานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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