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หนา ก 

คำนำ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค บรรลุเปาหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

สอดคลองกับกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ทั้งยังเปนการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการทำงานไปสูการปฏิบัติราชการใหเกิด

ประโยชนอยางชัดเจนเปนรูปธรรม มีความคุมคาและตอบสนองนโยบายในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดำเนินการ โดยยึดหลัก 

การมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ มีการจัดประชุมชี้แจงใหผูที่เก่ียวของเขาใจรับทราบและรวมระดมความคิด

วิเคราะหผลักดันใหการดำเนินการจนสำเร็จลุลวงดวยดี จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่ง 

วาแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ จะเปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

 

             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ 

                            มีนาคม  2564 
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สวนที่ 1 

บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

   

ความเปนมาและอำนาจหนาที ่

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 

2560, หนา 13 - 14 ใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีอำนาจหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ

หนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 

มาตรฐานการศกึษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความตองการของทองถิ่น 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย

งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 

4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดและ

พัฒนาการศกึษาในเขตพ้ืนที่การศกึษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10. ประสาน สงเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 

ดานการศึกษา   

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับ

มอบหมาย 
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สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ รับผิดชอบการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 โรงเรียน 

 

อาณาเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอตุรดิตถ 

จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางและอยูในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เรียกกันวา 

"เหนือลางกลางบน" หางจากกรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง 394 กิโลเมตร ทางตอนเหนือและตอนกลาง 

เปนเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง  ดังนี ้

 ทิศเหนือ     ติดตอกับ อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด (จังหวัดอุตรดิตถ) 

และแขวงไชยบุร ี(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

 ทิศใต       ติดตอกับ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารม ีอำเภอสามงาม และอำเภอสากเหล็ก 

                      (จังหวัดพิจิตร) 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อำเภอหลมสัก อำเภอเขาคอ อำเภอวังโปง (จังหวัดเพชรบูรณ) 

  อำเภอดานซาย และอำเภอนาแหว (จังหวัดเลย) 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอำเภอลานกระบือ 

                       (จังหวัดกำแพงเพชร) 

จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูทางใตสุดของภาคเหนือตอนลาง หางจากกรุงเทพมหานคร เปนระยะทาง 

491 กิโลเมตร โดยสภาพเปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและที่สูงสลับซับซอน มีอาณาเขตติดตอ

กับจังหวัดใกลเคียง ดังนี ้

 ทิศเหนือ   ติดตอกับ อำเภอเดนชัย (จังหวัดแพร) อำเภอนาหมื่น และอำเภอนานอย 

                                (จังหวัดนาน)           

 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ แขวงไชยบุรี (สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมภีูทุงแลง 

                                เปนเขตแนวพรมแดน ระยะทาง 120 กิโลเมตร และติดตอกับอำเภอชาติตระการ 

                                (จังหวัดพิษณุโลก)    

 ทิศใต    ติดตอกับ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ (จังหวัดพิษณุโลก)  

 ทิศตะวันตก   ติดตอกับ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย)  
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ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อตุรดิตถ 

 ตั ้งอยูที่ตำบลทาทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 57 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  1  แสดงที่ตั้ง และพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 

 

สปป.ลาว 

 
ทิศเหนือ 

พิษณุโลก อุตรดิตถ 
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 ตารางที่  1  แสดงจำนวนอำเภอ ตำบล หมูบาน และพ้ืนที่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ 

 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน 
เนื้อท่ี 

(ตารางกิโลเมตร)  

พิษณุโลก 9 93 1,032  10,816 

อุตรดิตถ 9 67 562 7,839 

รวมทั้งสิ้น 18 160 1,594 18,655 
 

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพิษณุโลก และ http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุตรดิตถ 

 

การจัดการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีหนาที่บริหารและจัดการศึกษา 

ขั้นพื ้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  

พ.ศ. 2562 มีแนวคิดและหลักการบริหารงาน โดยมุ งสงเสริมใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถและสถานศึกษาในสังกัดเปนองคกรที่มีความเขมแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา  

เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีแนวคิดและหลักการบริหารงาน ดังนี ้

 1.  บริหารงานเชิงยุทธศาสตร มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

 2.  นำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน ใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อน 

 3.  บริหารการศึกษาในรูปแบบเครือขาย 

 4.  กระจายอำนาจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวม 

 5.  ระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา 
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โครงสรางการบรหิาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามธัยมศึกษาพิษณุโลก อตุรดิตถ

กลุมอํานวยการ

กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมสงเสริมการจดัการศึกษา

กลุมบริหารการเงินและ

สินทรัพย

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

หนวยตรวจสอบภายใน กลุมกฎหมายและคดี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก  อุตรดิตถ

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศกึษา

เขตพ้ืนท่ีการศกึษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา 57 โรงเรียน

จังหวัดพิษณุโลก 39 โรงเรียน

จังหวัดอุตรดติถ 18 โรงเรียน

ศูนยประสานงาน

การจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 

จังหวดัอตุรดิตถ

- งานสารบรรณ
- งานชวยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานที่และสิ่งแวดลอม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกต้ังและสรรหากรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสวัสดิภาพครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพย

- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะหงบประมาณ
- งานตดิตามประเมินผลและรายงาน

- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  และกระบวนการเรียนรู
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
  และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานนิเทศติดตามและประเมินผล
  ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน
  คุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 - งานธุรการ
 - งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
 - งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง
 - งานบําเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ

 - งานอบรมพัฒนากอนและหลังแตงต้ัง
 - สงเสริมสนับสนุนยกยองเชิดชูเกียรติ
 - งานลาศึกษาตอ ฝกอบรม
 - ศกึษา วิเคราะห วิจัย สรางระบบเครือขาย

- งานสงเสริมการจัดการศกึษาในระบบ
   นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมการจัดการศกึษาบุคคล    
  ครอบครัว องคกร ชุมชน/วิชาชีพ 
  สถานประกอบการและสถาบันสังคม
- งานประสานและสงเสริม อปท.
- งานสงเสริมการจัดการศกึษาเด็กพิการ 
  ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
- งานสงเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามัย 
  กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี 
  ยุวกาชาด ฯ
- งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
  เพื่อการศึกษา
- งานสงเสริมงานกิจรรมพิเศษ งานโครงการ
  พระราชดําริ ประสานการปองกันและ
  แกไขปญหาการใชสารเสพติด
- งานวิเทศสัมพันธ ฯลฯ

- งานสงเสริมการศึกษาทางไกล
- งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
  เพื่อการบริหารและการจัดการศกึษา
- งานระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการส่ือสาร
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานตรวจสอบภายใน
- งานติดตาม ประเมินผล
- งานใหคําปรึกษา ดานระเบียบ กฎหมาย

- งานวินัย รองเรียน อุทธรณ และรองทุกข
- งานคดีและความรับผิดทางละเมดิ
- งานสงเสริมและพัฒนาการมีวินัย

 
รูปที่  2  แสดงโครงสรางการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

  

โครงสรางการบริหาร 

ศูนยประสานงาน 

จ.อุตรดิตถ 
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เครือขายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 

จังหวัดพิษณุโลก 

สหวิทยาเขต ประกอบดวย ตำบล อำเภอ 

 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ประธาน) ในเมือง เมือง 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ หัวรอ เมือง 

1. สหวิทยาเขตพุทธชินราช โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย พษิณุโลก 

มะขามสูง เมือง 

  โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทอง เมือง 

  โรงเรียนวังนำ้คูศึกษา วังน้ำคู เมือง 

 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ประธาน) ทาทอง เมือง 

 โรงเรียนทาทองพทิยาคม ทาทอง เมือง 

  โรงเรียนบานกรางวิทยาคม บานกราง เมือง 

2. สหวิทยาเขตนเรศวร 
โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ

อุปถัมภ" 

ชุมแสงสงคราม บางระกำ 

 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา บางระกำ บางระกำ 

  โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา หนองกุลา บางระกำ 

  

  

3. สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 

  

  

  

โรงเรียนวังทองพิทยาคม (ประธาน) ชัยนาม วังทอง 

โรงเรียนหนองพระพิทยา หนองพระ วังทอง 

โรงเรียนบานกลางพิทยาคม บานกลาง วังทอง 

โรงเรียนน้ำรนิพิทยาคม บานกลาง วังทอง 

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วังพิกุล วังทอง 

โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม วังนกแอน วังทอง 

โรงเรียนทรพัยไพรวัลยวิทยาคม แกงโสภา วังทอง 

โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ทาหมื่นราม วังทอง 
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เครือขายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ (ตอ) 

 

จังหวัดพิษณุโลก (ตอ) 

สหวิทยาเขต ประกอบดวย ตำบล อำเภอ 

 

 4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 

  

  

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ประธาน) ในเมือง เมือง 

โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม บางกระทุม บางกระทุม 

โรงเรียนเนินกุมวิทยา เนินกุม บางกระทุม 

โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม ไทรยอย เนินมะปราง 

โรงเรียนวังโพรงพทิยาคม วังโพรง เนินมะปราง 

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา บานนอยซุมขี้เหล็ก เนินมะปราง 

 
โรงเรียนจานกรอง (ประธาน) ในเมือง เมือง 

 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม 

 5. สหวิทยาเขตวังจันทน โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม วงฆอง พรหมพิราม 

 
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ดงประคำ พรหมพิราม 

  โรงเรียนคันโชงพิทยาคม คันโชง วัดโบสถ 

  โรงเรียนวัดโบสถศึกษา วัดโบสถ วัดโบสถ 

 
โรงเรียนนครไทย (ประธาน) นครไทย นครไทย 

 โรงเรียนชาตติระการวิทยา ปาแดง ชาติตระการ 

  โรงเรียนสวนเมี่ยงวทิยา สวนเมี่ยง ชาติตระการ 

  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บานแยง นครไทย 

6. สหวิทยาเขตบางกลางทาว โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา บอโพธิ ์ นครไทย 

  
โรงเรียนนครชุมพิทยา  

รัชมังคลาภิเษก 

นครชุม นครไทย 

  โรงเรยีนยางโกลนวทิยา ยางโกลน นครไทย 

 
โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัว นครไทย 
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เครือขายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ (ตอ) 

 
จังหวัดอุตรดิตถ 

สหวิทยาเขต ประกอบดวย ตำบล อำเภอ 

 โรงเรียนอุตรดิตถ (ประธาน) ทาอิฐ เมือง 

 โรงเรียนแสนตอวิทยา แสนตอ เมือง 

 7. สหวิทยาเขตหลวงพอเพ็ชร โรงเรยีนบานโคกวิทยาคม บานโคก บานโคก 

 
โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ ทาปลา ทาปลา 

  โรงเรียนฟากทาวิทยา ฟากทา ฟากทา 

  โรงเรียนน้ำปาดชนปูถัมภ แสนตอ น้ำปาด 

 
โรงเรียนพิชัย (ประธาน) ในเมือง พิชัย 

 โรงเรียนดาราพทิยาคม บานดารา พิชัย 

 8. สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก โรงเรียนบานโคนพิทยา บานโคน พิชัย 

 
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ บานแกง ตรอน 

  โรงเรียนดานแมคำมันพทิยาคม ดานแมคำมนั ลับแล 

  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา บอทอง ทองแสนขัน 

 
โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี (ประธาน) ทาอิฐ เมือง 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

อุตรดติถ 

ผาจุก เมือง 

 9. สหวิทยาเขตพระแทนศิลาอาสน โรงเรียนทุงกะโลวิทยา ปาเซา เมือง 

  โรงเรียนน้ำริดวทิยา น้ำริด เมือง 

 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ฝายหลวง ลับแล 

 
โรงเรียนลับแลศรวีทิยา ไผลอม ลับแล 
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ขอมูลพื้นฐาน 

 

ตารางที่  2  แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน (ขอมูล ณ วันที ่10 ธันวาคม 2563) 
 

ขนาดโรงเรียน 

จังหวัด

พิษณุโลก 

(โรงเรียน) 

จังหวัด

อุตรดิตถ 

(โรงเรียน) 

รวม 

(โรงเรียน) 

ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต 1 – 500 คน) 25 9 34 

ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 501 – 1500 คน) 10 6 16 

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

ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 2,501 ขึ้นไป) 2 2 4 

รวมทั้งสิ้น 39 18 57 

 

ตารางที่  3  แสดงภาพรวมจำนวนโรงเรียน นักเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563)  

               แสดงขอมูลคร ู(ขอมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 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 

จังหวัดอุตรดิตถ 18 6,048 8,042 14,090 250 538 788 

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

 

 

ตารางที่  4  แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามการจัดการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
 

ระดับท่ีเปดทำการสอน 
จังหวัด

พิษณุโลก 

จังหวัด

อุตรดิตถ 
รวม 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศกึษาปที่ 6 38 17 55 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงระดับมัธยมศกึษาปที่ 6 1 0 1 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับ ปวช. 0 1 1 

รวมทั้งสิ้น 39 18 57 
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ตารางที่  5  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
 

จังหวัด  
มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ปวช. รวม 

จังหวัดพิษณุโลก 13,323 13,446 - 26,769 

จังหวัดอุตรดิตถ 7,816 6,244 30 14,090 

รวมทั้งสิ้น 21,139 19,690 30 40,859 

 

ขอมูลโรงเรียนจำแนกประเภทตามกิจกรรม 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (จำนวน 28 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนดอนทองวิทยา 

2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 

3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 

4. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 

5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 

6. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 

7. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 

8. โรงเรียนนาบัววิทยา 

9. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

10. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

11. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 

12. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

13. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 

14. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

15. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

16. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 

3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 

4. โรงเรียนบานโคนพิทยา 

5. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

6. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 

8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

9. โรงเรียนฟากทาวิทยา 

10. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

11. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

12. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ 

 

โรงเรียนสีเขยีว (จำนวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

   พิษณุโลก 

2. โรงเรียนนครไทย 

3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

2. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข (จำนวน 31 โรงเรียน) 

จังหวัดพษิณุโลก  จังหวัดอตุรดิตถ 

ระดับเพชร ระดับเพชร 

1. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดิตถ 

2. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

3. โรงเรียนหนองพระพิทยา 3. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

ระดับทอง 4. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

1. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 5. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ 

2. โรงเรียนนครไทย 6. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 7. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม“อุดรคณารักษอุปถัมภ” 8. โรงเรียนบานโคนพิทยา 

5. โรงเรียนวังน้ำคูศึกษา ระดับทอง 

6. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

7. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

ระดับเงิน 3. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

1. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 4. โรงเรียนพิชัย 

2. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ระดับเงิน 

3. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 1. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 

4. โรงเรียนดอนทองวิทยา 2. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

5. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 

6. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา  
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โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” (จำนวน 57 โรงเรียน)  

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

3. โรงเรียนจานกรอง 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  

5. โรงเรียนวังน้ำคูศึกษา 

6. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 

7. โรงเรียนดอนทองวิทยา 

8. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 

9. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

10. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก 

11. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

12. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 

13. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 

14. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 

15. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 

16. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

17. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 

18. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

19. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม 

20. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 

21. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

22. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 

23. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศกึษา 

24. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

25. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

26. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 

27. โรงเรียนนครไทย 

28. โรงเรียนนาบัววิทยา 

29. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

30. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ 

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

4. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 

5. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

6. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

7. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 

8. โรงเรียนบานโคนพิทยา 

9.  โรงเรียนดาราพิทยาคม 

10. โรงเรียนพิชัย 

11. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

12. โรงเรียนดานแมคำมันพิทยาคม 

13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 

14. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

15. โรงเรียนฟากทาวิทยา 

16. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

17. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

18. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ 
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โรงเรียนท่ัวไปท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวม (จำนวน 27 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนวังน้ำคูศึกษา 

2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 

5. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 

6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

8. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 

9. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

10. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 

11. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 

12. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

13. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา 

14. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

15. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 

16. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 

3. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

4. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 

6. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

7. โรงเรียนพิชัย 

8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

9. โรงเรียนดานแมคำมันพิทยาคม 

10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทศิ 

 

 

  

โครงการ “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู” (จำนวน 57 โรงเรียน) (ตอ)        

       จังหวัดพิษณุโลก 

31. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา 

32. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 

33. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

34. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 

35. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

36. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 

37. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

38. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

39. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 
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โรงเรียนวิถีพุทธ (จำนวน 36 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนวังน้ำคูศึกษา 

2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 

4. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 

6. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 

7. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

8. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม 

9. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 

10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

13. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 

14. โรงเรียนนครไทย 

15. โรงเรียนนาบัววิทยา 

16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

18. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา 

19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 

20. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

21. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 

22. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

23. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 

4. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 

6. โรงเรียนบานโคนพิทยา 

7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

8. โรงเรียนพิชัย 

9. โรงเรียนดานแมคำมันพิทยาคม 

10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

11. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

12. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

13. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ 

 

 

โรงเรียนตนแบบการเรียนรวม (จำนวน 6 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนจานกรอง 

2. โรงเรียนนาบัววิทยา 

3. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

1. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

2. โรงเรียนฟากทาวิทยา 

3. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
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โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสติและสมาธิเปนฐาน (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนนครไทย 1. โรงเรียนพิชัย  

 

 โรงเรียนในฝน (จำนวน 28 โรงเรียน) 

โรงเรียนในฝน รุนที ่1 (จำนวน 16 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

2. โรงเรียนนครไทย       

3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา      

4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม   

5. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา       

6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม                       

7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา              

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 

3. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

4. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ 

5. โรงเรียนฟากทาวิทยา 

6. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

9. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

โรงเรียนในฝน รุนท่ี 2 (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    

1. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา   

2. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 
 

โรงเรียนในฝน รุนท่ี 3 (จำนวน 10 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนวังน้ำคูศึกษา 

2. โรงเรียนนาบัววิทยา 

3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

4. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 

5. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา    

6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา          

7. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

1. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
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โรงเรียนประชารัฐ (จำนวน 9 โรงเรียน) 

โรงเรียนประชารัฐ รุนท่ี 1 (จำนวน 8 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม                        

2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม                           

4. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

โรงเรียนประชารัฐ รุนท่ี 3 (จำนวน 1 โรงเรียน) 

1. โรงเรียนบานโคนพิทยา                               

2. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

3. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา                                

4. โรงเรียนดานแมคำมันพิทยาคม 

 

จังหวัดพษิณุโลก    

1. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม                
 

โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเหนือตอนลาง (จำนวน 3 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    

 1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                ศูนยสะเต็มศึกษา 

 2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                     เครือขาย 1 

 3. โรงเรียนจานกรอง                           เครือขาย 2 

 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (จำนวน 25 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

3. โรงเรียนจานกรอง 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  

5. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

6. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

7. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 

8. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 

9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

10. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 

11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

12. โรงเรียนนครไทย 

13. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

14. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

15. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ 

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

4. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 

5. โรงเรียนพิชัย 

6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

7. โรงเรียนฟากทาวิทยา 

8. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

9. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

10. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ 
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โรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคำปรึกษาหลักสูตรฝกอบรม (STEM Education) (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอตุรดิตถ 

1.  โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. โรงเรียนอุตรดิตถ 

  

โรงเรียนขบัเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

(จำนวน 10 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอตุรดิตถ 

1. โรงเรียนทาทองพิทยาคม           1. โรงเรียนดานแมคำมันพิทยาคม         

 2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม   2. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 

3. โรงเรียนหนองพระพิทยา             3. โรงเรียนบานโคนพิทยา                         

4. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

6. โรงเรียนนครไทย     

              

โครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาภูมิภาค (Education Hub) (จำนวน 1 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก     

1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี 

 

โรงเรียนตนแบบโครงการสงเสริมการพัฒนาทักษะดานโคดดิ้ง ผานพื้นท่ีพัฒนานักประดิษฐดิจิทัล  

(จำนวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอตุรดิตถ  

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  1. โรงเรียนอุตรดิตถ 

2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

3. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   

4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

 

โครงการหองเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 8 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอตุรดิตถ  

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (EP/วิทย-คณิตฯ/จีน) 1. โรงเรียนอุตรดิตถ (IEP/วิทย-คณิตฯ) 

2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี(EP/IEP/วิทย-คณิตฯ) 2. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณ ี(MEP/IEP/วิทย-คณิตฯ) 

3. โรงเรียนจานกรอง (วิทย-คณิตฯ) 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

4. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (วิทย-คณิตฯ)                   (วิทย-คณิตฯ) 

   4. โรงเรียนพิชัย (วิทย-คณิตฯ) 
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ศูนยพัฒนาศักยภาพบคุคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

(จำนวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอตุรดิตถ  

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม  2. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ 

3. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

 

ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา (จำนวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอตุรดิตถ  

1. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม  1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

3. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

4. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

 

ศูนยเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอตุรดิตถ 

1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี   1. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

 

สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก     

1. โรงเรียนนาบัววิทยา 

2. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม    
 

สถานศึกษาในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ) (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก     

1. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก    

2. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  
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โรงเรียนโครงการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

(จำนวน 19 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนจานกรอง 

2. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 

4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 

5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

6. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

8. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 

9. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

10. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

11. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

12. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 

13. โรงเรียนนครไทย 

14. โรงเรียนนาบัววิทยา 

15. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

16. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

17. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

1. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

2. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

 

 

โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จำนวน 56 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตร ี

3. โรงเรียนจานกรอง 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

5. โรงเรียนวังน้ำคูศึกษา 

6. โรงเรียนทาทองพิทยาคม 

7. โรงเรียนดอนทองวิทยา 

8. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม 

9. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

10. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

พิษณุโลก 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ 

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ 

3. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี 

4. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา 

5. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

6. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

7. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ 

8. โรงเรียนบานโคนพิทยา 

9. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

10. โรงเรียนพิชัย 

11. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
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โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จำนวน 56 โรงเรียน) (ตอ) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ 

11. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอุปถัมภ” 

12. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา 

13. โรงเรียนเนินกุมวิทยา 

14. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม 

15. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

16. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 

17. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

18. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคตม 

19. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม 

20. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

21. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 

22. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

23. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

24. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

25. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม 

26. โรงเรียนนครไทย 

27. โรงเรียนนาบัววิทยา 

28. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

29. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

30. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา 

31. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 

32. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

33. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 

34. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

35. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม 

36. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

37. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา 

38. โรงเรียนคันโชงพิทยาคม 

12. โรงเรียนดานแมคำมันพิทยาคม 

13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 

14. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

15. โรงเรียนฟากทาวิทยา 

16. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 

17. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม 

18. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ 
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ตารางที่  6  แสดงจำนวนนักเรียนและหองเรียน จำแนกตามระดับชั้น (ขอมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
 

ระดับการศึกษา จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดอตุรดิตถ 

 ชาย หญิง หองเรียน ชาย หญิง หองเรียน 

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.ตน 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 

รวมทั้งสิ้น 12,099 14,670 847 6,048 8,042 445 

 

 

ตารางที่  7  แสดงจำนวนขาราชการครู (ขอมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564)/ ขอมูลบุคลากรทางการศึกษา             

               (ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564) 
 

ที ่ ตำแหนง จำนวน 

1 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 1 

2 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 3 

3 ผูอำนวยการสถานศึกษา   57 

4 รองผูอำนวยการสถานศึกษา    60 

5 ครูผูสอน 2,130 

6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศก) 11 

7 บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (2)  31 

8 ลูกจางประจำ 3 

9 ลูกจางชั่วคราว 8 

10 พนักงานราชการ    9 

รวมทั้งสิ้น 2,313 

 



   
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

หนา 22 

 

ผลการดำเนินงานที่ผานมา  

1.  ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 

  1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  กลุมสาระหลัก ไดแก รายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปรียบเทียบ

ระหวางปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษา 

ปที่ 6 ดังนี ้
 

ตารางที่ 8  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดอตุรดิตถ 

2561 2562 2561 2562 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 53.68 53.64 52.04 53.01 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร 28.97 25.85 27.71 24.63 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร 35.38 29.57 34.46 29.06 

รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ 27.63 30.91 27.56 30.77 

เฉลี่ย 4 กลุมสาระฯ 36.42 34.99 35.44 34.37 
 

ตารางที่ 9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ดังนี้ 

กลุมสาระการเรียนรู 
จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดอตุรดิตถ 

2561 2562 2561 2562 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 42.83 39.24 42.45 37.54 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร 25.12 20.48 24.19 20.19 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร 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 กลุมสาระฯ 31.11 29.04 30.62 28.27 
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1.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดพัฒนานักเรียนในดานคุณธรรม

จริยธรรม โดยมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆ สงเสริมใหโรงเรียนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา

นักเรียนใหไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ เชน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผูเรียน ดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมพัฒนาหองเรียนนาอยูการเรียนรูกาวไกล โครงการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนคุณธรรม โครงการยกระดับกิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด ในสถานศึกษา โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ซึ่งการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตางๆ 

เหลานี้สงผลใหนักเรียนในสังกัดเปนคนดีมีคุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รักความเปนไทย 

หางไกลยาเสพติด และปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และดำรงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 

2.  ดานโอกาสทางการศึกษา 

ในการดูแลเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพรอง/พิการในพื ้นที่บริการการศึกษาที่จบชั้นประถมศึกษา 

ปที่ 6 และชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โดยประสานงานดานขอมูลนักเรียนรายบุคคลกับหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของ

ในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใชในการวางแผนการรับนักเรียน นอกจากนี้ ไดดำเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการดูแล

และชวยเหลือนักเรียน เพื่อสงเสริมใหมีการเพิ่มอัตราการเรียนตอและลดอัตรานักเรียนในการออกกลางคัน ซึ่งใน 

ปการศกึษา 2562 มีจำนวนนักเรียนออกกลางคนั  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 10 แสดงจำนวนนักเรยีนท่ีออกกลางคัน ปการศกึษา 2562 
 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 

จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดอตุรดิตถ 

ม.1 5 0 

ม.2 16 0 

ม.3 13 0 

นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ตน 34 0 

ม.4 36 1 

ม.5 19 0 

ม.6 8 0 

นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ปลาย 63 1 

รวม นร. ออกกลางคันตอ นร. ทั้งหมด 97 1 

 

หมายเหตุ ขอมูลเปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2562 - 2563  
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ตารางท่ี 11 แสดงขอมูลนักเรียนดอยโอกาส ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
 

ประเภท 
ม.ตน ม.ปลาย 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

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

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

2. เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน เด็กที่อยู 

ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง  

เด็กในสถานพินิจและคุมครองเยาวชน  

เด็กเรรอน ผลกระทบจากเอดส  

ชนกลุมนอย เด็กที่ถูกทำรายทารุณ  

เด็กที่มีปญหาเก่ียวกับยาเสพติด 

3 1 - - 4 

3. อ่ืนๆ เชน กำพรา ทำงานรับผิดชอบ 

ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑ เปนตน 

8 11 8 11 38 

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

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

2. เด็กถูกบังคับใหขายแรงงาน เด็กที่อยู 

ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดทิ้ง  

เด็กในสถานพินิจและคุมครองเยาวชน  

เด็กเรรอน ผลกระทบจากเอดส  

ชนกลุมนอย เด็กที่ถูกทำรายทารุณ  

เด็กที่มีปญหาเก่ียวกับยาเสพติด 

- - - - - 

3. อ่ืนๆ เชน กำพรา ทำงานรับผิดชอบ 

ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑ เปนตน 

3 10 1 8 22 

รวมทั้งสิ้น 4,028 4,349 2,057 2,933 13,367 
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ตารางที่ 12 แสดงจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแตละประเภท ปการศึกษา 2563  

(ขอมูล ณ วันที ่6 มกราคม  2564) 

 

ประเภท 
จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดอตุรดิตถ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ความพิการทางการมองเห็น 1 0 1 2 0 2 

ความพิการทางการไดยิน 0 0 0 1 0 1 

ความพิการทางสติปญญา 9 4 13 3 4 7 

ความพิการทางรางกายหรือ 

การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

7 4 11 4 8 12 

ความพิการทางการเรียนรู 133 29 162 126 43 169 

ความพิการทางการพูดและภาษา 0 1 1 0 0 0 

ความพิการทางพฤติกรรมหรือ

อารมณ 

5 1 6 8 0 8 

ความพิการทางออทิสติก 3 0 3 2 0 2 

ความพิการซ้ำซอน 0 0 0 0 0 0 

นักเรียนพิการทั้งหมด 158 39 197 146 55 201 

 

ตารางที่  13  แสดงขอมูลนักเรียนพักนอน ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563) 

 

ประเภท 

จังหวัดพษิณุโลก จังหวัดอตุรดิตถ 

รวมทั้งสิ้น 
ม.ตน 

ม.ปลายและ

เทียบเทา 
ม.ตน 

ม.ปลายและ

เทียบเทา 

บานพักนักเรียน/หอนอน 317 503 3 39 862 

บานพักครู 1 6 1 1 9 

พักรวมกับชุมชน/อื่นๆ  - - - 1 1 

นักเรียนพักนอนท้ังหมด 318 509 4 41 872 
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3.  ดานการบริหารจัดการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการศึกษา โดยไดกำหนดเปาหมายใหสถานศึกษาทุกแหงไดรับการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือให 

มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงาน เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความพรอมและ 

ความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอยางมีธรรมาภิบาล 

สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ มีผลการดำเนินงานดานการบริหารจัดการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการประเมินผล ดังนี้ 

3.1  การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถ ตามเกณฑมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีผลการติดตามและประเมินผล 

การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ภาพรวมอยู ในระดับดีมาก โดยมีกระบวนการบริหารจัดการองคการและ 

การจัดการศึกษาสอดคลองกับสภาพและบริบทของพ้ืนที่ จำแนกรายมาตรฐานได ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถ มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับดีมาก โดยมีแนวทางหรือวิธีการดำเนินงานบริหารจัดการ

องคกร เปนขั้นตอนชัดเจนเปนระบบผานกระบวนการวิจัย และการมีสวนรวมจากผู เกี่ยวของ มีการนำขอมูล

สารสนเทศมาใชในการจัดทำแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนางานภายในองคกร นำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการจัด

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับดีมาก โดยการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ            

ใหเกิดประสิทธิภาพ ตามภารกิจทั้ง 4 ดาน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการจัด

การศึกษาท่ีมีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน 

มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน    

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีผลการดำเนินงานภาพรวมในระดับดีมาก  แสดงใหเห็นถึง 

การบริหาร  และการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

3.2  ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษา ตามตัวชี ้วัดแผนปฎิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัด

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 

นโยบาย 17 ตัวชี้วัด จำแนกเปนตัวชี้วัดที่ตัดสินผลการดำเนินงานเปนระดับคุณภาพ จำนวน 14 ตัวชี้วัด และ

ตัวชี้วัดที่ตัดสินผลการดำเนินงานเทียบคาเปาหมายตัวช้ีวัด จำนวน 3 ตัวช้ีวัด อยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ดังนี้ 
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1. ตัวชี ้ว ัดที ่ตัดสินระดับคุณภาพ โดยใชเกณฑ 5 ระดับ จำนวน 14 ตัวชี้วัด พบวา มีคะแนน      

เฉลี่ยรวม 4.27 อยูในระดับคุณภาพดีเย่ียม    

2. ตัวชี้วัดท่ีประเมินโดยเทียบคาเปาหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายทั้ง 3 ตัวชี้วัด    

3.3 ผลการประเมินตัวชี ้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ       

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีผลคะแนนการประเมินตัวชี ้วัด 

ตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการรายงาน

ผลการดำเนินงาน ผานระบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ (KRS : KPI Report System) ดังนี ้

1. คะแนน 4.66481 

2. รอยละ   93.30 

3. ระดับ    คุณภาพ 

ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินอยู ในอันดับที่ 3 จากผลการประเมินสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศกึษาทั่วประเทศ จำนวน 42 เขต 
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สวนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวของกบัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อตุรดิตถ  
 

พระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรีไดบันทึกไว เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 

วาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชประสงคที่จะเห็นลูกหลานไทยมีการศึกษาที่ดี 

โดยเปนการศึกษาทีมุ่งสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน ไดแก 

1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง  

1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 

2) ยึดมั่นศาสนา 

3) มั่นคงในสถาบันกษัตริย 

4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 

1) รูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ด ี

2) ปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 

3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

4) ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง 

3. มีงานทำ - มีอาชีพ  

1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็กและเยาวชน  

รักงาน สูงาน ทำจนงานสำเร็จ 

2) การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทำงานเปนและ 

มีงานทำในที่สุด 

3) ตองสนับสนุนผูสำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

4. เปนพลเมืองทีด่ ี 

1) การเปนพลเมืองดี เปนหนาที ่ของทุกคนครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทำหนาที่เปนพลเมืองด ี

2) การเปนพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื ่อบานเมืองไดก็ตองทำ” เชน งานอาสาสมัคร  

งานบำเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศลใหทำดวยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แหงราชวงศจักรี พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแกพสกนิกร

ชาวไทยมาโดยตลอดและไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดำรงอยู ไดอยางมั ่นคงและ 

ยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
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เปนปรัชญาที่ชี้ใหเห็นถึงแนวทางในการดำรงอยูและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต 

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน มีความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบใดๆ อันเกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่ง 

ในการนำวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสราง

พื ้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที ่ของรัฐ รวมถึงคนในทุกระดับ ใหมีจิตสำนึกในคุณธรรม  

ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที ่เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และ

ความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดวยคณุสมบัติ ดังนี้ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคำนงึถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทำนั้นๆ อยางรอบคอบ 

3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึน 

โดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี ้

1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี ่ยวของรอบดาน ความรอบคอบ 

ที่จะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย

สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต 

 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)   

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดดำเนินการจัดทำยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใชเปน

กรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้  

วิสัยทัศน  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 

ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมี

การปกครองระบบประชาธิปไตยที ่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

มีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นำไปสู 
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การบริหารประเทศที่ต อเนื ่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี  

สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 

มีงานและรายไดที่มั ่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน  

และน้ำ มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความมั ่งค ั ่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื ่องและมีความยั ่งยืน  

จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชน 

จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ

องคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกัน

ตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสราง

รายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับ 

กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม

ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ 

ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือ

เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ใหเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง ซึ ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที ่อยู บนหลักการใช การรักษา และการฟ นฟู 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั ่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ ตอสิ ่งแวดลอม 

จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอม 

มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย

ที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม

ยดึถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 

อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน

สวนรวม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 

มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและ 

มีความสงบเรียบรอยในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ

ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับ

ความรุนแรง ควบคู ไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที ่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น 

ในอนาคตใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ 
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รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน 

ตอการดำเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอ่ืนๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กำหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที ่มุ งเนน 

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  

 1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 

และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่นๆ 

นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 

 2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ 

ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอม

ใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

 3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผู ประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง  

ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของ

การตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐาน

รายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและ 

การกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา 

ที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ 

สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 

มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะ 

ที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู

และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 

เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา 

ที่ใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน  

โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการรวมคิดร วมทำเพื ่อส วนรวม การกระจายอำนาจและ 

ความรับผิดชอบไปสู กลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ ่น การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน 

ในการจัดการตนเองและการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั ้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ

สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย 

การพัฒนาที ่สำคัญเพื ่อนำไปสู การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั ้งมิติดาน สังคม เศรษฐกิจ 

สิ ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุ นสวนความรวมมือระหวางกันทั ้งภายในและภายนอกประเทศ 

อยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี ่ยวของไดเขามา 

มีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะ
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เปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั ้ง 3 ดาน อันจะนำไปสู 

ความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย 

การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” 

โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทำหนาที่ในการกำกับ

หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม 

การทำงานใหมุ งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชนส วนรวมมีความทันสมัยและพรอมที ่จะปรับตัวให ท ันตอ 

การเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ  

ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี

ลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตย

สุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น 

กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปนมีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู 

การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม  

ไมเลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 ตามทีพ่ระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 กำหนด เมื่อมีพระบรมราชโองการ

ประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติแตละดานจัดทำแผนแมบทเพื่อบรรลุ

เปาหมายตามที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติเสนอตอคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาใหความเห็นชอบกอน

เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยแผนแมบทที่ครม. ใหความเห็นชอบใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับ 

ตอไป ครม. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามที่คณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาติเสนอ จึงใหประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565) ในราชกิจจานุเบกษา 

เพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนที่จัดทําไวเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามยุทธศาสตรชาติ      

โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ จะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ซึ่งประกอบดวย 23 ประเด็น ไดแก           
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1. ประเด็นความมั่นคง  

2. ประเด็นการตางประเทศ  

3. ประเด็นการเกษตร 

4. ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  

5. ประเด็นการทองเที่ยว  

6. ประเด็นพื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ  

7. ประเด็นโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล  

8. ประเด็นผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม  

9. ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม  

11. ประเด็นการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู  

13. ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี  

14. ประเด็นศักยภาพการกีฬา  

15. ประเด็นพลังทางสังคม  

16. ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก  

17. ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม   

18. ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน  

19. ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 

20. ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

21. ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

22. ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

23. ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ประเด็นดานการศึกษา ไดแก ประเด็นที่ 

11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการเสริมสรางสภาพแวดลอม

ตั ้งแตระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศใหเอื ้อตอการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดชวงชีวิต เพื ่อให         

เปนทรัพยากรมนุษยที่สามารถพัฒนาตนและเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนาคน

เชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยรุน วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสราง

ทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรู

ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและ

ความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคาและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
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เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

   2.2  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 

  ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

   2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคณุภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  

   2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   2.1 สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาต ิ  

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

   4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 

    4.5.1 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 

  ยุทธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

   4.2.1 ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 

   4.2.2 ชวงวัยเรียน/วัยรุน 

   4.2.3 ชวงวัยแรงงาน 

   4.2.4 ชวงวัยผูสูงอาย ุ

4.4  การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

 4.4.3 การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศ

ใหมาสรางและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ 

4.6  การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  4.6.1 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

  4.6.2 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

  4.6.3 การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน 

  4.6.4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิต ิ

 4.1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและ 

ความริเริ่มสรางสรรค มีความปลอดภัยในการทำงาน 
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แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ 

การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพมนุษยและการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย  

วัยเรียน วัยรุน วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

มนุษยและสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย  

มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัย 

และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคณุคา โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 แผนยอย ดังนี้ 

1. แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ จำเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ

และในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาได

อยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจำเปนตองมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. แผนยอยการพฒันาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 

ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ สงเสริม

อนามัย แมและเด็กตั้งแตเริ ่มตั ้งครรภ สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม  

การสงเสริมการใหสารอาหารที่จำเปนตอสมองเด็ก และใหมีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ

ที่สมวัยในทุกดาน ซึ่งปจจัยสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพและความรอบรู ดานอนามัยเจริญพันธุแกพอแม  

มีการออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมแกกลุมเด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 

3. แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที ่ซับซอน  

มีภูมิคุ มกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตางๆ มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการทำงานรวมกับผู อื่น  

มีความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และไดรับ 

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู

เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนำไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะ

ชีวิต สามารถอยูรวมและทำงานกับผูอื ่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการ

เรียนรู และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือตอทักษะชีวิต มีการเสริมสรางประสบการณชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ

ในหลักสูตร และสรางการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุน จะชวยใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได 
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4. แผนยอยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

ชวงวัยแรงงาน เนนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่อง 

สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งทักษะฝมือ ทักษะดานเทคโนโลยี 

ทักษะภาษา มีการทำงานตามหลักการทำงานที่มีคุณคาเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศมีวัฒนธรรมการทำงาน

ที่พึงประสงค มีความรูความเขาใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อใหสามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและ

ครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพอแมตอครอบครัว มีการพัฒนาระบบ 

การพัฒนาทักษะ และการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู ทักษะฝมือ ความชำนาญ

พิเศษ การเปนผูประกอบการใหม และการพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหมๆ รวมทั้งมาตรการขยาย

อายุการทำงาน ตลอดจนการดึงดูดกลุมผูเชี ่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในตางประเทศ 

ในดานตางๆ ใหมาสรางและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบการทำงานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสมของ

เปาหมายการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาตางๆ รวมถึงผูมีความสามารถที่มีศักยภาพสูงดานตางๆ ลูกหลาน

ชาวตางชาติที่กำเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ 

จากทั่วโลก และผูเชี ่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาตางๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ  

ควบคูกับการรักษาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนตางชาติที่กำเนิดในประเทศไทยไดแสดง

ศักยภาพและใชความสามารถในการทำประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ นอกจากนี้ ยังตองคำนึงถึง

การพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสรางศักยภาพใหผูที่เคยกระทำผิดสามารถประกอบอาชีพ เปนกำลัง 

ในการพัฒนาประเทศ และอยูในสังคมอยางสงบสุข 

5. แผนยอยการสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ สงเสริมใหมีการทำงาน

หลังเกษียณผานการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ  

มีการสรางเสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรคใหแกผูสูงอายุ พรอมกับจัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตร 

กับผูสูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจำเปนพื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีสวนรวมของ

ผูสูงอายุในสังคม ซึ่งหากมีการจัดทำกลุมอาชีพและตลาดงานที่เหมาะสมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีการเตรียม

บุคลากรสูงวัยเขาสูงาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและสงเสริมโอกาสการทำงานของผูสูงวัยภายหลัง 

การเกษียณอายุการทำงาน การสงเสริมภูมิปญญาชุมชน มีมาตรการจูงใจผูประกอบการภาคเอกชนเพ่ือสงเสริม

การออมของพนักงานในกองทุนประกันสังคม และการสรางความตระหนักในการเรื่องการรอบรูดานสุขภาพ

ใหแกผูสูงอายุ รวมทั้งไดรับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง รวมถึงมีระบบการดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาวที่มีความชัดเจนและบูรณาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จะชวยใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดและ

สามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสมไดอยางมีคณุภาพและมาตรฐาน 

ประเด็นที ่12 การพฒันาการเรียนรู 

การพัฒนาการเรียนรู มุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบ

ระบบการเรียนรู ใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา 

ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบ

การศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังใหความสำคัญกับการสงเสริมการพัฒนาคนไทย 
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ตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบ

อาชีพไดอยางมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุมผูมีความสามารถพิเศษ 

ในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาเพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยในการสรางสรรค

นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของประเทศ 

  เปาหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

2.1 คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคณุภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 

2.2  สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 

ประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 

4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่21 

4.3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ใหเปนครูยุคใหม 

4.3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.3.5 การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ 

การวางตำแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก 

4.3.6 การวางพ้ืนฐานระบบรองรบัการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 

  4.3.7 การสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 

  4.4.1 การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม 

รวมทั้งสื่อ 

  4.4.2 การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม

สำหรับผูมีความสามารถพิเศษผานกลไกตางๆ  

  แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

  ทิศทางการพัฒนาการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ภาษาที่ 3 และภาษาทองถ่ิน ทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม 

การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 

การวางพื ้นฐานระบบรองรับการเรียนรู โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม การสรางระบบการศึกษาเพื ่อเปนเลิศ 

ทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยคำนึงถึงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 

ของพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร ดานทัศนะและมิติดนตรี กีฬา 

และการเคลื ่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ รวมถึงผู มีความสามารถอันโดดเดน 

ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมุงเนนการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญา 

แตละประเภทการสรางสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา การสรางเสริม
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ศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง เพื่อบรรลุเปาหมายสูคนไทย 

ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

โดยมีแผนยอย 2 แผนยอย ดังนี ้

1. แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

การปรับเปลี ่ยนระบบการเรียนรู สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู ใน 

ทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะ

สหวิทยาการ อาทิ ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคำถาม ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ความรูทางวิศวกรรมศาสตรและการคิดเพื่อหาทางแกปญหา ความรูและทักษะทางศิลปะและความรูดานคณิตศาสตร

และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ  

มีการสะทอนความคิด ทบทวนไตรตรอง การสรางผูเรียนใหสามารถกำกับการเรียนรูของตนได การหลอหลอมทักษะ

การเรียนรูและความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนสามารถนำองคความรูไปใชในการสรางรายไดหลายชองทาง รวมทั้ง 

การเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

2. แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที ่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร  

ดานทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื ่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ รวมถึงผู มี

ความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมุงเนนการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษ

ของพหุปญญาแตละประเภท การสรางสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา 

การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั ่นคงที ่ครอบคลุม  

ทั้งการพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ ตั้งแตระดับปฐมวัย 

เพ่ือสรางเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใชศักยภาพพหุปญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพ

บนฐานพหุปญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ รวมทั ้งมีกลไกคัดกรองและสงเสริมเด็กและเยาวชน 

ที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ การมีสวนรวมของภาคเอกชน  ตลอดจนสรางมาตรการ

จูงใจ เพ่ือพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทเดน ในประชาคมโลก ทั้งดานกีฬา ภาษาและ

วรรณกรรม สุนทรียศิลป ตลอดจนการวิจัย และการสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทำงาน และระบบ

สนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู มีความสามารถพิเศษผานกลไกตางๆ โดยจัดใหมีโครงสรางพื ้นฐาน เครื ่องมือ 

การทำงานที่เหมาะสม การสรางระบบเชื่อมโยงเครือขายวิจัยกับศูนยความเปนเลิศที่มีอยู ในปจจุบันในรูปแบบ 

การรวมมือ การมีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ มคนในหลายสาขาวิชา เพื ่อรวมนักวิจัยและ 

นักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือ

และเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอ่ืนๆ ทั่วโลก  เพ่ือสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปด

พ้ืนที่ในการสรางเสริมศักยภาพ ผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง 
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แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทําขึ้นเพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในดานตางๆ 

โดยการปฏิรูปประเทศตองดําเนินการเพื ่อใหบรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญ ประกอบดวย 

ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน 

เพื ่อขจัดความเหลื ่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที ่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั ้งนี้ การปฏิรูปประเทศ 

ตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาต ิประกอบดวย 12 ดาน ไดแก  

1. ดานการเมือง  

2. ดานการบริหารราชการแผนดิน  

3. ดานกฎหมาย  

4. ดานกระบวนการยุติธรรม   

5. ดานเศรษฐกิจ            

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

7. ดานสาธารณสุข  

8. ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

9. ดานสังคม  

10. ดานพลังงาน  

11. ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

12. ดานการศึกษา  

แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ไดแก  

เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ 

การศกึษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก  

(1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำแกไขและปรับปรุง

กฎหมายที่เก่ียวของ 

(2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

(3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู ตลอดชีวิต

เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

(4) การทบทวนและปรับปรุงแผนการศกึษาแหงชาต ิ

(5) การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศกึษาแหงชาต ิ

เรื่องที ่2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น ไดแก 

(1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา 

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 

(2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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เรื่องที ่3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 

ไดแก 

(1) การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

(2) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความตองการ

การดูแลเปนพิเศษ 

(3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือในสถานศึกษาที่ตองมีการยกระดับ

คุณภาพอยางเรงดวน 

เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและ 

อาจารย ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก 

(1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของประเทศ 

และมีจิตวิญญาณของความเปนคร ู

(2) การพัฒนาวิชาชีพครู 

(3) เสนทางวิชาชีพคร ูเพ่ือใหครูมีความกาวหนา ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 

(4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

(5) องคกรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ 

เรื่องที ่5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ไดแก 

(1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

(2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

(3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 

(4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศกึษา 

(5) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 

(6) การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

(7) การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

(8) การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ (National Institute of Curriculum and 

Learning) 

เรื่องท่ี 6 : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 

ไดแก 

(1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

(2) พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

(3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 
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เรื่องที ่7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล (Digitalization 

for Educational and Learning Reform) ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก 

(1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรู ดวยดิจิทัลแหงชาติ (Digital 

Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP)) 

(2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศกึษา (Big Data for Education) 

(3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (Digital 

Literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (Information Literacy) ความฉลาดรูสื ่อ (Media Literacy) เพื่อการรู

วิธีการเรียนรู (Learning How to Learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะทอนการรู

กติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565)  

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เปนนโยบายและแผนหลัก 

ของชาติที่เปนกรอบหรือทิศทางการดําเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธํารงไว 

ซึ่งความมั่นคงแหงชาต ิโดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทาง หรือดําเนินการ 

ตามอํานาจหนาที่ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนนิติบัญญัติ การกําหนดยุทธศาสตร หรือ

แผนดานความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพรอมแหงชาติ แผนบริหารวิกฤตการณที่เกี่ยวของ กับความมั่นคง

แหงชาติ หรือกําหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยความมั่นคงแหงชาติ

หรือการปฏิบัติราชการอื่นใดใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ซึ ่งมี 

แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ 19 แผน ไดแก  

1. การเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย  

2. การขาวกรองและการประเมินสถานการณดานความมั่นคง  

3. การเสริมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

4. การพัฒนาระบบ การเตรียมความพรอมแหงชาต ิ 

5. การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ  

6. การสรางความสามัคคีปรองดอง  

7. การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

8. การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง  

9. การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย  

10. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

11. การเสริมสราง ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  

12. การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  

13. การรักษาความมั่นคงทางทะเล  

14. การปองกันและแกปญหาภัยคุกคามขามชาติ  
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15. การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร     

16. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ  

17. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน  

18. การรักษา ความมั่นคงดานอาหารและน้ำ  

19. การรักษาความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปน

การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและวางรากฐาน 

ในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

โดยมยีุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร  

  ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสำคัญกับการวางรากฐาน

การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 

ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี 

มีสุขภาวะที่ด ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และความสามารถ

ปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็งทั้งสถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่รวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง 

อีกทั้งยังเปนทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ใหความสำคัญกับ             

การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข 

รวมทั้งการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดำเนินงานตอเนื่อง และมุงเนนมากขึ้น

ในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสราง

รายไดสูงขึ้น และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสราง

อาชีพ รายได และใหความชวยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพสำหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ำสุด 

ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอาย ุอาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน

และวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพและการสนับสนุน 

การเขาถึงปจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใช

งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำ 

  ยุทธศาสตรที่  3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เนนให

เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไก

สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชน 

มีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษี 
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มากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจ

รายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน  

มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเที่ยวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และใชวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพของกำลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมและ 

การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอม 

ของภาคบริการ ใหสามารถรองรับการแขงขันท่ีเสรีขึ้น  

  ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงเนน 

การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ การสรางความมั่นคงดานน้ำ และการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ำใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน

และระบบนิเวศ การเพิ ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวตอ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ ่มประสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดข้ึนจากสาธารณ  

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่ง

และยั่งยืน ใหความสำคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู ร วมกันในสังคมอยางสันติของผู มีความเห็นตางทางความคิด 

และอุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและ 

การเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เปนชวงเวลาสำคัญที ่ตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

อยางจริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสำเร็จ

บรรลุเปาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมและ

ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและ

ทองถ่ิน และวางพ้ืนฐานเพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579 

ยุทธศาสตรที ่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยาย                

ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก     

และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและ 

ในอาเซียนอยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง

เศรษฐกิจตางๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทฺธิภาพ การดำเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภค  

การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการ  

ในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทำธุรกิจในตางประเทศ 
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ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสำคัญ 

กับการใชองคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด

สรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสำคัญกับการพัฒนาสภาวะ

แวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสราง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสู

เปาหมาย  

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยตองใชประโยชนจาก

ศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัด

ในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง จะเปนโอกาส 

ในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพ 

ในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลาง

ไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจ

ใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย 

ยุทธศาสตรที ่ 10 ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื ่อการพัฒนา การพัฒนา 

ความรวมมือระหวางประเทศ โดยยึดหลักคิดเสรี เปดเสรี และเปดโอกาส โดยมุ งเนนการพัฒนาและขยาย 

ความรวมมือทั ้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเปนการชับเคลื ่อนตอเนื ่อง  

กำหนดเปนแนวทางการดำเนินนโยบายการคาและการลงทุนที่เสรี เปดกวางและเปนธรรม ดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุก

ในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือ 

เพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทัง้ประเทศนอกภมูิภาค 

 

นโยบายหลักและนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตอรัฐสภา     

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน จําแนกเปน

นโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ดังนี ้

นโยบายหลัก 12 ดาน ประกอบดวย  

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  

3. การทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก  

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  

6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  

7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

9. การพัฒนาระบบ สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
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10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน  

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม  

และ นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ไดแก  

1. การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน  

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  

7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21  

8. การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา  

9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต  

10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน  

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย  

12. การสนับสนุนใหมีการศึกษา การรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแกไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ป 2564 

เปาหมายการพัฒนา 

 “ศูนยกลางความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน” 

พันธกิจ 

1. ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจบนฐานการสรางมูลคาเพิ่มจากนวัตกรรม 

2. การอนุรักษ พื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน เพื่อเปนรากฐาน 

ในการพัฒนา 

3. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและยกระดับความเปนอยู เพื ่อหนุนเสริมการเติบโต 

อยางยั่งยืน 

4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการจัดการทองเที่ยวที่หลากหลายบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรมูลคาสูงใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดภายใต

มาตรฐานความปลอดภัยและมีความยั่งยืน 

2. สรางแหลงทองเที่ยวใหม และพัฒนาการทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนมีมูลคาสูง 

บนฐานนิเวศ ประวัติศาสตร และกิจกรรมสันทนาการ 
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3. เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงโครงขายการขนสงคมนาคมและระบบโลจิสติกสจากกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 1 สูภูมิภาคและอาเซียน 

4. อนุรักษพื ้นฟูและจัดการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอมและพลังงานอยางยั ่งยืน 

บนฐานความสมบูรณของระบบนิเวศ 

5. เปนศูนยกลางเสริมสรางเศรษฐกิจฐานความรูและเศรษฐกิจดิจ ิทัล เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ 

ในการแขงขันและเพิ่มรายไดของภาคเหนือตอนลาง 

6. เปนเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาขนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี แบบบูรณาการอยูรวมกันอยางมีดุลยภาพ

และยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม

สรางสรรค เพ่ิมมูลคาและยกระดับสูมาตรฐานระดับสากล 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง โลจิสติกสและระบบโซอุปทานสูศูนยกลาง   

อินโดจีนและภูมิภาค RCEP 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพลังงานสะอาด 

ตลอดจนอนุรักษ ฟนฟูอยางเปนระบบและยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน บนฐาน     

การพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนยกลางการทองเที่ยวการบริการฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ

มรดกโลก 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 นอมนำศาสตรพระราชาพัฒนาคนทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา 

สาธารณสุข สรางสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 

 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด

การศึกษาของประเทศ โดยมุ งจ ัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค 

ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ 

ในการทำงานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา 

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 

(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกท้ัง 

ยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ 

(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำ 

ของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำ

แผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี ้
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วิสัยทัศน  

คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ 

 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ 

ผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

ลดลง 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาต ิ

เปาหมาย 

1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและ

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว

ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ 

และแรงงานตางดาว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรม

และความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

เปาหมาย 

1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

หนา 48 

 

2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

แนวทางการพัฒนา 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

เปาหมาย 

 1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเปน 

ในศตวรรษที่ 21 

 2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 

 4. แหลงเรียนรู สื ่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื ่อการเรียนรู มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที ่

 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

 6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 

 7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

 1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางเหมาะสม เต็มตามศกัยภาพในแตละชวงวัย 

 2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู  สื ่อตำราเรียน และสื ่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่ 

 3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค 

 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

 5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

เปาหมาย 

 1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศกึษาที่มีคุณภาพ 

 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 
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 3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน 

การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

แนวทางการพัฒนา 

 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 

 3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย 

 1. คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ

 2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม 

จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

 1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

 2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของ 

กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เปาหมาย 

 1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 

 2. ระบบการบริหารจัดการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที ่

 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน 

สถานศกึษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 

 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ 

และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

 1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 

 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
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 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 

 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กระทรวงศึกษาธิการมุ งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรูและ

แผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานการศกึษา และนโยบาย

รัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัยและ

นโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) นโยบายและ

แผนระดับชาติวาดวยความมั ่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตางๆ ที ่เกี ่ยวของ  

โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอม 

รวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวง 

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้    

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและ

บุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถ 

ลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวย

ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล     

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ

แบบรวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งกระบวนการจัดทำ

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 

เชื่อมั่นและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน   

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยมุ งบริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคกร รวมทั ้งพัฒนาสมรรถนะและความรู

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุมถึงการจัด

การศกึษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย       

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒ ิ        

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจำเปน

ของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที ่

- พัฒนาผู เร ียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอย างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจำลอง

ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น 

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสรางอาชีพ 

อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคตทิี่ดีตอการดูแลสุขภาพ   

1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต         

- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

(English for All)           

- สงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ

สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักการดูแลผู สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเนนการมี 

สวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลนเพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธสินคา

ออนไลนระดับตำบล 

- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกง ชายฝง

ทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู  และความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจ ิทัล ปญญาประดิษฐ  

และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุผล

เปนขั้นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวะศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) 

เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตร

การพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

- พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถชองบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการใหมีความพรอม 

ในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ระดับจังหวัดทั่วประเทศ          
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2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง         

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการ      

- เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ ้นกับผูเร ียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย         

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื ่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที ่ที ่ใชภาษา 

อยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ 

ใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด       

3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแตละ

สถาบันและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต  

- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน 

ดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data 

Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ        

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา       

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และการใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 

- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลอง 

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

- ระดมสรรพกำลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรยีนนำรองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562    

5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชวีิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม     

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคณุลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม          

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ  

และสรางรายได            

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ       

- ปฏิรูปองคการเพื ่อลดความทับซอน เพิ ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงาน 

ที่มีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน

ของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)  
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- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับ 

การปฏิรูปองคการ 

- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางอิสระ

และมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศกึษาธิการ 

- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บุคลากรของกระทรวงศกึษาธิการ  

- สงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรม และจิตรสาธารณะ   

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัต ิ        

1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนนเปนกรอบแนวทาง

มาใชในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 

 4 ขอ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณได ดังนี้ (1) งดดูงาน

ตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีที่มีความจำเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม

สัมมนาขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณที่มี 

ความซ้ำซอน   

2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ

ระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน

ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาท

ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและดำเนินการ

แกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอคณะกรรมการ

ติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ ตามลำดับ  

อนึ ่ง สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที ่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่ 

(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดำเนินการอยูกอนเมื่อรัฐบาล

หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมี

ความสอดคลองกับหลักนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงาน  

ที่เกี่ยวของตองเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปน

รูปธรรมดวยเชนกัน 

 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น      
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 เนื่องจาก ในหวงสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได

กำหนดมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให

สังคมไทยตองปรับเปลี่ยนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ New Normal จึงมีความจำเปนตองปรับเปลี่ยน

รูปแบบการดำเนินการใหมีความปลอดภัยทั้งตอตัวผูเรียน ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) 

เปนการศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” ดังกลาว     

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี ้   

 หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)    

 “5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ที่เปนเงื่อนไขตางๆ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที ่เขาใจ Supply และ 

ตอบโจทย Demand” โดย           

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตางๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดำเนินการที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดอยางรวดเร็ว รวมถึง 

การบริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือใหครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเอง

ไดตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือสงตอความรูไปยังผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนที่มีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 

รวมประเมินผลการเรียนรู ของผูเรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

ใหครอบคลุมผูเรียนทัว่ประเทศ 

ทั ้งนี ้ เพื ่อนำไปสู น ักเรียนยกกำลังสอง ที ่เนนเรียนเพื ่อร ู  พัฒนาทักษะเพื ่อทำ ครูยกกำลังสอง 

ที ่เนนเพิ ่มคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกำลังสองที ่ เนนเรียนที ่บ าน ถามที ่โรงเร ียน  

หลักสูตรยกกำลังสองที่เนนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สื ่อการเรียนรูยกกำลังสองที่เนนเรียนผานสื่อผสมผสานผาน

ชองทางที่หลากหลาย ไดแก One-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรมดานการศึกษา 

เพื ่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที ่ม ีเนื ้อหามาตรฐานจากผู ผลิตที ่ เปน

ภาคเอกชน On-Air เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมโดยเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิต 

ที่เปนเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ โรงเรียน 

ยกกำลังสองที่มุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเปนเลิศ

ทางภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เนนคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศและเชี่ยวชาญ 

ที่สามารถตอบโจทยทักษะและความรูที่เพิ่มความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
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จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)        

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรู ที ่จำเปน เพื ่อทำหนาที ่ว ิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเปนเล ิศ (Human Capital 

Excellence Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางใหภาคเอกชน

สามารถเขามาพัฒนาเนื ้อหา เพื ่อใหผู เร ียน ครู และผู บร ิหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเร ียนรู  

ที ่หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื ่อความเปนเล ิศ (Digital Education 

Excellence Platform : DEEP  

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนาบุคคลสูความเปนเลิศ 

(Excellence Individual Development Plan : EIDP)  

- จัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานที่จำเปน”  

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา

กำหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดานโดยการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู ที ่ตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษย 

ที่หลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที ่จำเปน 

ของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย 

ใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเปนพลเมืองที่รูสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื้นฐานใหเปน 

“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในการศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษา 

ที่มีคุณภาพเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี ้

1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี

สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 

2. ดานโอกาส 

2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีการพัฒนาที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 

สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 

2.2 ดำเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดร ับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน อยางมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 

ตรงตามศ ักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั ้งส งเสร ิมและพัฒนาผู  เร ียนที ่ม ีความสามารถพิเศษ 

สูความเปนเลิศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู ในการศึกษาขั้นพื ้นฐาน เพื่อปองกันไมให 

ออกจากระบบการศึกษา รวมทั ้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อยางเทาเทียมกัน 

2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผู ดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที ่มีคุณภาพมีท ักษะ 

ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดานคุณภาพ 

3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลก 

ในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

3.2 พัฒนาผู เรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการเลือก

ศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปนในแตละระดับ 

จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดาน สงเสริม 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสทิธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 

ที่สามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 

นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคณุภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง

ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม

ความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4.6 เพ่ิมประสทิธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สวนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  โดยยึดหลักของการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและ

จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 โดยกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และนโยบายพัฒนา

การศึกษาขั ้นพื้นฐานใหเปน “การศึกษาขั ้นพื้นฐานวิถีใหม  วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา 

สงเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ   

วิสัยทัศน   

 เปนองคกรตนแบบในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน 

ความเปนไทย 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

3. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู เร ียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

ในศตวรรษที่ 21  

4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

อยางทั่วถึงและเทาเทียม 

5. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนครูยุคใหมมืออาชีพ 

6. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

7. ปรับสมดุลและสงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและจัดการศึกษา 

โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนาสู Thailand 4.0 

เปาหมาย 

1. ผู เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ  
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มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ  

อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ  

ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ สรางความสามารถในการแขงขัน 

3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะ 

ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล 

นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

4. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่

หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูและจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถสถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการ 

เชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล 

อยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 

คานิยม 

 

 

 

 

  

 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อตุรดิตถ มีจำนวน 6 นโยบาย ดังนี ้

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาต ิ

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศกึษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบายที่ 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ  

  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5  ดานการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   G I V E  

     ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance) 

     สรางสรรคส่ิงใหม (Innovation Thoughts) 

     รวมใจทำงาน (Value Teamwork) 

     มบีริการเปนเลิศ (Excellent Services) 
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และขับเคลื่อนนโยบายใหบรรลุเปาหมาย “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” ใหเกิดคุณภาพกับผูเรียน  

คุณภาพบุคลากร และคุณภาพองคกร ภายใต 4 มิติการขับเคลื่อน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ 

และดานประสิทธิภาพ   

 

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม 

ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 

4. ผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร 

เชน พ้ืนที่สูง เปนตน ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

ตัวชี้วัด 

1. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตองเปน

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 

รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา

ศีลธรรม 

3. รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล

ทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

สอดคลองกับบริบทของพื้นที ่

5. จำนวนสถานศึกษาที่นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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6. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึง 

ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางดำเนินการ 

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ด ี

เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี

ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ 

มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม

อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 โดยมแีนวทางดำเนินการ ดังนี ้

 1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา 

ตามมาตรการที่กำหนด 

 1.2 สถานศึกษา  

(1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กำหนด 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู

และทักษะที่จำเปนของโลกในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 

เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ  

มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม 

โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

2. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี 

สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ  

เปนมาตรการในการพัฒนาระบบและกลไกการดูแลความปลอดภัยใหก ับผู เร ียน ครู บุคลากร 

ทางการศึกษา สถานศึกษา และพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคาม  

ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตางๆ เปนตน ควบคู ไปกับการปองกันและแกไขปญหา 

ที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษา 

ตามมาตรการที่กำหนด 
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2.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

ภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม ตลอดจนรูจักวิธีการปองกันและแกไข 

หากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

(3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความมั่นคงปลอดภัยและเอ้ือตอการมีสุขภาวะที่ดี

สามารถปรับตวัตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ  

(4) มีระบบกลไกการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาในการแกปญหา

ตางๆ ไดรับคำปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 

3. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ 

เปนมาตรการในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนที่อยูในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส

และกลุมที ่อยูในพื ้นที ่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ไดรับการบริการดานการศึกษาขั้นพื ้นฐานที่มีคุณภาพ 

และเหมาะสมตรงตามความตองการ 

โดยมแีนวทางดำเนินการ ดังนี ้

3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

และที่ดูแลหอพักนอนตามความจำเปนและเหมาะสมกับบริบท 

(2) จัดสรรงบประมาณเพิ ่มเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพื้นที ่สูงในถิ ่นทุรกันดารใหจัด 

การเรียนรูท่ีมีคณุภาพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

(3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพ

บริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร” ในรูปแบบตางๆ เชน จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสาร 

ผานชองทางออนไลน  

3.2 สถานศึกษา 

(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

สำหรับการพัฒนาศกัยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 

(3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

 

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาประสงค 

1. ผูเรียนมีความเปนเลิศ มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  
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2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด 

เปนผูสรางนวตักรรม เปนนวัตกร 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 

1. จำนวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรู ที ่สอดคลองกับทักษะที่จำเปน 

ในศตวรรษที่ 21  

2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะที่จำเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 

Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 

Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. รอยละของผูเรียนที่มีศกัยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ  

มาตรการและแนวทางดำเนินการ 

พัฒนาคุณภาพผู เร ียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู ความเปนเลิศดานวิชาการตามความสามารถ  

ความสนใจ มีทักษะที ่จำเปนในศตวรรษที่ 21 รวมทั ้งสงเสริมและพัฒนาผู เรียนที ่มีความสามารถพิเศษ 

สูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี ้

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหนวยงาน

ตางๆ ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน  

1.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีการดำเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวใหผูเรียนคนหาตนเอง นำไปสู 

การพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศดานทักษะอาชีพที่ตรงตามความตองการ

และความถนัดของผูเรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแตจำนวนงบประมาณ 

ในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู เรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการดานระบบบัญชี  

การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพื่อกระจายอำนาจใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 

1.4 สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผูเรียน

ตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ทั้งดานวิชาการ ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศกึษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.5  กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน 

ตอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
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2. สถานศึกษา  

2.1 พัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือก

การศกึษาตอเพ่ือการมีงานทำ 

2.2 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปนในระดับ

มัธยมศกึษา จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดาน 

2.3 ดำเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน

หรือบันได 5 ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรม

การเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

2.4 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผู เรียนมีความเปนเลิศ

ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขพลานามัย  

ใหเปนคนที่สมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

2.5  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเร ียน 

ใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.6 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดร ับการพัฒนาเพื ่อปรับเปลี ่ยน

กระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคลตามความตองการ  

และความถนัดของผูเรียน 

2.7 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ

ภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา 

2.8 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัดประเมินตามสมรรถนะ

รายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 

2.9 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ  

 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

เปาประสงค 

1. หลักสูตรของสถานศึกษา มีการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ  

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคลองกับ

ทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได ภายใตสังคม 

ที่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและ

นำไปปฏิบัติได 

3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
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4. ผู เร ียนไดร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื ่อมโยงสู อาช ีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพ 

ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ   

5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที ่ดี สามารถ

ดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู หรือ

ผูอำนวยการการเรียนรู 

7. ครูมีความรู ความสามารถในการจัดการเร ียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความรู

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู และเปนแบบอยางดานคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

2. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวา

รอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาที่ผานมา  

3. รอยละผูเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 มีทักษะการเรียนรู 

ที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความตองการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงนิท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได 

4. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

5. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต 

อยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

6. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษาขอเสนอแนะการเรียนรู

หรือผูอำนวยการการเรียนรู 

มาตรการและแนวทางดำเนนิการ 

1. พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคลอง 

กับทักษะที ่จำเปนในศตวรรษที่ 21 เอื ้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยางเหมาะสมทุกดาน 

ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   

มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้ง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ 

อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 
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(2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู  “ครูผู สอน” เปน “Coach” ผู อำนวยการ 

การเรียนรู ผู ใหคำปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ ์ผู เร ียน 

ใหสอดคลองกับหลักสูตร 

1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนนการพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการ

ของผูเรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 

เปนมาตรการใหผู เร ียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม  

และสติปญญา มีวินัย มีทักษะที ่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะ 

ดานภาษาไทยเพื่อใชในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูที ่เชื ่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทำ นำไปสูการมีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับ 

ความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงานรวมกับผูอื ่นได ภายใตสังคมที่เปน 

พหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี ้

2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัย 

ในทุกดานทั ้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีความยืดหยุ นทางดานความคิด  

สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ใหมีคุณลักษณะ 

 - เปนไปตามหลักสูตร  

 - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

 - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื ่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที ่ 3 เพื ่อใชเปน

เครื่องมือในการประกอบอาชีพ   

 - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนำไปสูการพัฒนานวัตกรรม 

 - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื ่องมือในการเรียนรู ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3      

(2) ประสานการดำเนินงานเพื ่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 วิเคราะหผลการประเมินเพื่อเปนฐานการพัฒนานักเรียน 

ทุกระดับชั้น 

(3) สงเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู 

เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงนิที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได 
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(4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามสมรรถนะ

รายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู เร ียนที ่มีความรู และท ักษะ 

ดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นำไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  

รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง 

ใหมีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

(6) กำกับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศกึษา 

2.2 สถานศึกษา    

(1) สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา  

(2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(3) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent 

Study : IS) 

(4) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและระบบ

ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 

- ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคำถาม 

- ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

- ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 

- ความรูและทักษะในดานศิลปะ 

- ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 

(5) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ  

นักประดิษฐ เปนนวัตกร นำไปสู การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย 

และสนับสนุนใหผู เร ียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะที ่ด ี สามารถดำรงชีวิต 

อยางมีความสุขทั ้งดานรางกายและจิตใจ เมื ่อถึงชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาตอ 

หรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 

(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional Learning : 

SEL)  

(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน 

เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู

ของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผู เรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู (Knowledge - Based 

Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

โดยมแีนวทางดำเนินการ ดังนี ้
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3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือแบบเรียน 

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกำหนด 

(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู ผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื ่อตอบสนอง 

ตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปนเครื่องมือในการเขาถึง

องคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 

(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเรียนรู

ดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  

3.2 สถานศึกษา 

(1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตางๆ หนังสือแบบเรียน 

ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกำหนด 

(2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองตอการพัฒนา 

การเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู เพื ่อพัฒนาผู เรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรู 

ผานระบบดิจิทัล 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เปนมาตรการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและ 

หนาที ่ของตน โดยพัฒนาใหปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  

ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” หรือ “ผูอำนวยการการเรียนรู” มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี  

มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณ

ความเปนคร ู

โดยมแีนวทางดำเนินการ ดังนี ้

4.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจำเปนในการพัฒนาตนเอง (Need 

Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 

(2) จัดใหมีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ 

(Career Path) 

(3) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอื่นๆ จัดทำ

หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 

(4) สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่กำหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
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(5) สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 

(6) สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล 

(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3 

สอดคลองกับภารกิจและหนาที่ของตน 

(7) สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับ 

การพัฒนาทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ

ที่กำหนด 

(8) สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ

การวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 

(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรู และทักษะในการจัดการเรียนรู สำหรับผู เร ียนที ่มี 

ความแตกตาง (Differentiated Instruction) 

(10) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผล 

การเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรู ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสำหรับผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ  

ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online  

และแบบ Face - to - Face Training 

(14) ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกำหนดดานคุณภาพ  

และแผนการศึกษาแหงชาต ิ

4.2 สถานศึกษา 

นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื ่องมือในการบริหารจัดการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแตการจัดทำฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

(1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

(2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เชน การพัฒนา

ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสำหรับผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง 

เปนตน 
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(3) ใหผู บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอยางตอเนื ่องผาน 

ระบบดิจิทัล 

(4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกประเภททั้งระบบ 

(5) พัฒนาครูใหมีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 

 

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

เปาประสงค 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals  

for Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ รวมมือ 

ในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่

4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง 

โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพื ่อเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพื่อใหสถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึงบริการ

ดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษา 

ที่มีคุณภาพของประชาชน 

ตัวชี้วัด 

1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพ

ขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั ้งของสถานศึกษา  

และความตองการจำเปนพิเศษสำหรับผูพิการ 

3. ผู เรียนไดร ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื ่อใชเปน

เครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 

4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใชเปนเครื่องมือ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 

5. สถานศกึษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท ขนาด และพ้ืนที ่



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

หนา 70 

6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใชในการวางแผนจัดการเรียนรู

ใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางดำเนินการ 

1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด

การศกึษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่

โดยมแีนวทางดำเนินการ ดังนี ้

 1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงาน 

ที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

(2) จัดทำฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื ่อเก็บรวบรวม เชื ่อมโยงขอมูล ศึกษา วิเคราะห  

เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

(3) พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน เพื่อปองกันนักเรียนออกกลางคัน 

 1.2 สถานศึกษา 

(1) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนวางแผน

และระดมทรัพยากรในการจัดการศกึษาใหสอดคลอง เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

(2)  ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนใหเขาถึงบริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึงครบถวน และ 

มีพัฒนาการท่ีดีทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ และสติปญญา สมกับวัย           

           (3) ดำเนินการใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 

ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง   

2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัด ใหมีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มแีนวทางดำเนินการ ดังนี ้

(1) จัดทำมาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตางๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งอำนวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานดานระบบความปลอดภัย

ของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เปนตน การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา

ดานตางๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสำคญั 

(2) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก 

และสถานศึกษาประเภทอื่น ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียน

ขนาดเล็กในพื้นที่หางไกล โรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

(3) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศกึษาในทุกมิติ 
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3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภท อยางเหมาะสม และเพียงพอ  

เปนมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อใหเด็กระดับมัธยมศึกษาทุกคนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง 

กับสภาพขอเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเปนตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั ้งของ

สถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจำเปนในการจัดการศึกษาสำหรับผูเรียน 

ที่มีความตองการจำเปนพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดำเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษา

อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา มแีนวทางดำเนินการ ดังนี ้

 (1) ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา 

อยางเหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนที ่

(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟง 

ความคิดเห็นของผูเก่ียวของในพ้ืนที่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 

(3) ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณให 

เด็กวัยเรียนกลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศกึษา 

(4) สงเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ 

และติดตาม กำกับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 

ของผูเรียน 

โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มแีนวทางดำเนินการ ดังนี ้

(1 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื ่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ  

และมีความปลอดภัยสูง 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณที ่ใชเปนเครื ่องมือ 

ในการพัฒนาทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนที่ประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 

(4) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผูเรียนมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองนำไปสูการสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 

Pedagogy) สำหรับครูอยางเหมาะสม เพื ่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื ่อพัฒนาผู เรียน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน (Distance Learning Technology: DLT) 
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นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค 

1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสำนึกดานการผลิตและบริโภค  

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู เรื ่อง ฉลาก 

สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิตและบริโภค  

สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ำสูชุมชนคารบอนต่ำ 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบ

สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อใหมีบริบทที่เปนแบบอยางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและ

ชุมชน 

6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายสงเสริมความรูและสรางจิตสำนึกและจัดการเรียนรูการผลิตและ

บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

7. สถานศึกษานำขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ  

8. มีสถานศกึษานวัตกรรมตนแบบในการนำ 3Rs มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  

9. การทำนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 

1. สถานศกึษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ที่ถูกตองและสรางจิตสำนึกดานการผลิต

และบริโภคที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมนำไปปฏิบัติใชที่บานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพื ่อลดปริมาณขยะและ 

สงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนำขยะมาใชประโยชน

รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูที่เก่ียวของ 

4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู  นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู 

ดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแหลงเรียนรู และตัวอยางรูปแบบ

ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต  

ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ  

QR Code และ Paper less  
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6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยดานการสราง

สำนึกดานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื ่อนวัตกรรมที ่ผ านกระบวนการคิดมาประยุกตใชในโรงเร ียน 

การจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจำวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและ

สถานที่ใหเปนสำนักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรยีนรู 

ของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางดำเนินการ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการใหองคความรูและสรางจิตสำนึกดานการผลิต

และบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. จัดทำคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR Code และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืนๆ 

3. จัดทำเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ำและชุมชนคารบอนต่ำและพัฒนาวิทยากรใหความรู

เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ำ 

4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทำหนวยการเรียนรู ในเรื่องการผลิตและบริโภค 

ที่เปนกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูล 

การลดกาซที่มีผลตอปรากฏการณภาวะเรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ 

การลดการปลอยคารบอนไดออกไซดในการดำเนินชีวิตประจำวัน Carbon Emission/Carbon Footprint  

ในสถานศึกษาสูชุมชน 

5. พัฒนาตอยอดและขยายผลการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรมเรื่องการผลิต 

และบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

7. จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการตอยอดขยายความรูและสรางเครือขาย

โรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

8. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซื้อจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

และยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษา 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office) 

9. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำรองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา ดานการผลิต 

และบริโภค ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระบบ เชน การเลือกซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 และผลิตภัณฑที่มีฉลากและ

สัญลกัษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา 

10. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง

การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
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11. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื ่อง การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ตอความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอมที่ดีและการเลือก

ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากที่แสดงสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

12. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใชประโยชน

ในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการเผาและลดการใชสารเคมี  

สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

13. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั ้งในระบบออนไลนและนิเทศ 

เชิงคณุภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ 

ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซตผลงานเพื่อเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 

 

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

เปาประสงค 

1.  สถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม  

ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 

2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปนหนวยงานใหมีความทันสมัย พรอมที ่จะ

ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ 

ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณ  

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

5.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยงานที ่ มี 

ความทันสมัย ยืดหยุ น คลองตัวส ูง พรอมที ่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา  

เปนหนวยงานที ่มีหนาที ่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื ่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได 

อยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology)มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติ

มิชอบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผู เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

สถานศกึษา หนวยงานในสังกัด 

7.  สถานศึกษาในสังกัดมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตางๆ นำไปสูการวิเคราะห

เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ

สนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศกึษา 

9. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

1. กระจายอำนาจใหสถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต 

เปนมาตรการกระจายอำนาจใหสถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตมีความเปนอิสระในการบริหารและ 

จัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและ 

ดานการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต อาจดำเนินการเปนรายดาน 

หรือทุกดานได 

โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(1) ศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ หนาที่ อำนาจ และโครงสรางการกำกับดูแลของสถานศึกษา 

หรือสหวิทยาเขต 

(2) ศึกษา วิเคราะห หนาที ่และอำนาจ องคประกอบ จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของสหวิทยาเขต  

โดยใหคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต ใหมีความหลากหลาย 

และความแตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการและขอจำกัดของแตละพ้ืนท่ี 

(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุน

งานดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพื่อมิใหงานดังกลาวเปนภาระ 

ที่เกินสมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาที่การจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 

(4) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติ ใหสอดคลองกับการกระจายอำนาจ 

ใหสถานศึกษา หรือสหวิทยาเขตมีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

 (5) จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต

ใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

 (6) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการที ่หลากหลาย เชน  

การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการคละชั้น เปนตน 
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 (7) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 

 (8) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตาม 

เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศกึษา 

 (9) ส งเสร ิม สนับสนุนใหมีการศึกษา ว ิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบระบบบร ิหาร 

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

 (10) จัดอบรม พัฒนาผู บริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติหนาที ่

  (11) ใหสถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต ไดรับการกระจายอำนาจอยางเปนอิสระในการบริหารและ 

จัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ 

ดานการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต อาจดำเนินการเปนรายดานหรือ 

ทุกดานได 

 (12) ใหสถานศึกษา หรือสหวิทยาเขต มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา เพื่อทำหนาที่

สงเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนหนวยงานมีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเปนหนวยงาน

ที่ทันสมัย พรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานที่มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 

เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี ้

(1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนหนวยงานที่ทันสมัย  

มีหนาที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) สงเสริม สนับสนุน ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนนคุณธรรม

และความโปรงใสในการทำงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(3) สงเสริม สนับสนุน ใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษานำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 

(4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-based Management)  

(5) สงเสริมการมีสวนรวมจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที ่

(6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขตกลุมโรงเรียน ฯลฯ 
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(7) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจและ 

มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศกึษา 

(8) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เปนดิจิทัล 

เขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

อยางเปนระบบ นำไปสูการนำเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยง

ขอมูลดานตางๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่นๆ ที่จำเปนมา

วิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด 

และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ 

ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เปนตน เพื่อเจาหนาที่สามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เชื่อมโยงกันทั้งองคกร โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห นำ Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของนักเรียนใน

ฐานขอมูลตางๆ เพ่ือนำมาวิเคราะห คณุภาพของผูเรียนในมิติตางๆ 

(2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยน

และบูรณาการขอมูลภาครัฐทั ้งภายในและนอกสังกัดอีกทั ้งยังเปนระบบกลางสำหรับใชในการพิสูจนยืนยัน 

ตัวตนเดียวและรองรับการทำงานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตางๆ 

(3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจ ิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรู ของผู เรียน และบุคลากร

ทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 

ตลอดจนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลที ่สามารถเชื ่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ 
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การขับเคล่ือนนโยบายใหบรรลุเปาหมาย  “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม  ไดวิถีคุณภาพ” 

 เพื่อใหการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม มีความสอดคลอง

กับยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เปาหมายแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/

วัยรุ น ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ทุกแผนยอย รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายและ

จุดเนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

เพื่อใหมีการนำนโยบายสูการปฏิบัติ และใหสถานศึกษาในสังกัดใชเปนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและ

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  พรอมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวย “การใชพื้นที่เปนฐาน ใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ตามแนวทางการขับเคลื่อน “สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ 

พัฒนาวิถีใหม ไดวิถีคุณภาพ” ดังนี้ 

1. ดานความปลอดภัย (Safety) 

1.1 พัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลความปลอดภัย ใหกับผูเรียน  

ครูและบุคลากรทางการศกึษา และสถานที่ จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม และโรคอุบัติซ้ำ  

และในภาวะวิถีชีวิตใหม (New Normal)  

1.3 ดูแลชวยเหลือ และปกปองคุมครองความปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ 

2. ดานโอกาส (Opportunity) 

2.1  สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพ 

และความถนัดของตนเอง 

2.2 สงเสริมและพัฒนาผู เรียนที ่มึความสามารถพิเศษสู ความเปนเลิศ เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเขมแข็ง เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

มีความสุข ไมออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน 

2.4 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ 

การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ดานคุณภาพ (Quality)    

 3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จำเปนในศตวรรษ 

ที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัยและความรับผิดชอบ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง 

 3.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถดานการอาน คณติศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการเลือกศึกษาตอ

เพ่ือการมีงานทำ และตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 

 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทและการเตรียมความพรอม 

ดานหลักสูตรฐานสมรรถนะ เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปนในแตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู 

ผานการปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้งสงเสริมการจัดการเรียนรูที่สรางสมดุลทุกดาน สงเสริมการจัด

การศกึษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับตามบริบทสถานศึกษา 

 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู 

4. ดานประสิทธิภาพ (Performance) 

   4.1 สงเสริมสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาระบบบริหาร

จัดการโดยใชพ้ืนที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาบนฐานขอมูล

สารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 4.2 พัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที ่

 4.3 นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล สูการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และตอเนื่อง 

 4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

 1. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน ใหสามารถวิเคราะห 

ประเมินสถานการณความเสี่ยง และเสริมสรางแนวทางปองกันและดูแลความปลอดภัย ทั้งดานรางกายและจิตใจ และ

เสรีภาพทางสังคม ภายใต “โครงการโรงเรียนปลอดภัย Safety School” 

 2. เสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง สังคมและประเทศชาติ ใหแกผู บริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ภายใต “โครงการเสริมสรางวินัยและ

ความรับผิดชอบ” 

 3. ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา ภายใต “โครงการหองเรียนนาอยู การเรียนรูกาวไกล พัฒนาวิถีใหม 

ไดวิถีคุณภาพ” โดยการสรางหองเรียนคุณภาพ เสริมสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีความรู ทันตอสภาวการณของโลก ใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในการจัดการเรียนการสอน 



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

หนา 80 

เปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1. คุณภาพผูเรียน 

 ผูเรียนมีทักษะที่จำเปนทางดานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการใชเทคโนโลยี มีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค และสุขภาวะกายและใจที่ด ี

 2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใชเทคโนโลยีและทักษะ

ดานภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 3. คุณภาพสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 สถานศึกษา/สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพดานการบริหารจัดการ การสรางบรรยากาศการเรียนรู 

หองเรียนคุณภาพ และสิ่งแวดลอมปลอดภัยนาเรียนรู 

 4. คุณภาพหลักสูตร 

 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราฃ 2551 มีคุณภาพ

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและทองถิ่น 

 5. คุณภาพเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 สถานศึกษามีการสรางความรวมมือในระดับสหวิทยาเขต และเครือขายความรวมมือ รวมพัฒนา 

ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัต ิ

 1. ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศกึษาในสังกัดทุกสถานศึกษานำนโยบาย

และจุดเนน เปนกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชพื้นที่เปนฐาน 

นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ตามแนวทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ พัฒนา 

วิถีใหม ไดวิถีคุณภาพ. 

 2. ใหมีคณะติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติในระดับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษา ตลอดจนเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให 

การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม 

 โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัดเปาหมายที่เกี ่ยวของ ตามกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

ที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนการสรางภูมิคุมกัน  

พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

85 

2. รอยละของคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวชิาหลัก 

(O-NET) เพ่ิมขึ้น (เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เทานั้น) 

1 
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3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รอยะ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น (เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6 เทานั้น) 

3 

2. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศลิป ดนตรี กีฬา) 

80 

3.  รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร

ระดับดีข้ึนไป 

80 

4. รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 

10 

5. รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาและ

ยกระดับความรูภาษาอังกฤษโดยใชระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR)  

ตามเกณฑที่กำหนด 

80 

6. รอยละของสถานศึกษาที่อยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการเตรียม 

ความพรอม ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในการประเมิน 

ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 

7. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 

ในดานตางๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงอยูรวมกันในสังคมอยางสอดคลอง 

ตามสภาพความตองการและบริบทของแตละพื้นที่ ตลอดจนความทาทายท่ีเปน 

พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 

 

4. การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 

ที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษาตอประชากรกลุมอาย ุ

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

- ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

 

100 

78 

2. รอยละของผูเรียนที่เปนผูพิการ ดอยโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา

สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเปน 

80 

3. รอยละของนักเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 
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5. การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. รอยละของนักเรียนมีความรูความเขาใจและตระหนักในการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

80 

 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

1. จำนวนกระบวนงานที่ไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 2 

2. รอยละโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติเพ่ิมขึ้น 

100 

3. รอยละของคาเฉลี่ยการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน (ITA)  

มีคาไมนอยกวา 

85 

4. รอยละของนักเรียนในสังกัดมีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต 90 
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สวนที่  4 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณ  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ วางแผนการใชจายงบประมาณเพื ่อใช 

ในการบริหารจัดการสำนักงานและเพิ ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื ่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

ตามนโยบายบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำแผนปฏิบัติการมาใชเปน

แนวทางขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักธรรมาภิบาล  

โดยดำเนินการในรูปแบบขององคคณะบุคคลในการพิจารณากลั ่นกรองโครงการ/กิจกรรม จึงไดมีการกำหนด

งบประมาณเพื่อดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เปนคาใชจายในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ (งบประจำ

สำนักงานฯ)  จำนวน 2,400,000 บาท  ดังมรีายละเอียดตามตาราง 

ที่ รายการ งบประมาณ  

1 คาจางอัตราจางชั่วคราว  476,400 

2 คาสาธารณูปโภค 1,030,000 

3 คาใชจายไปราชการ  133,600 

4 คาวัสดุสำนักงาน 160,000 

5 คาซอมครภุณัฑ ยานพาหนะ 300,000 

6 คาน้ำมันเชื้อเพลิง 300,000 

รวมทั้งสิ้น 2,400,000 

2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยคำนึงถึง

ศักยภาพของเขตพื้นที ่ โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการบูรณาการในการใชทรัพยากรรวมกัน 

อยางเปนรูปธรรม เพื่อสงเสริมคุณภาพและศักยภาพของผูเรียน ใหมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทันตอกระแส 

การเปลี่ยนแปลงของโลก สงเสริมกิจกรรมสรางทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำในอนาคต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผูสอน

ใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกไขปญหาตาม

บริบทของพื้นที่ พรอมผลักดันแผนการดำเนินงานไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตอบสนองและสอดคลองกับ

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,165,000 บาท โดยสรุปเปนโครงการ/กิจกรรม ที่จำแนก

ตามกลยุทธของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี ้
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สรุปโครงการ/กิจกรรม   

กลยุทธ 
จำนวน 

โครงการ 

งบประมาณที่ใช 

สพท. สพฐ. รวมทั้งสิ้น 

1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ของมนุษยและของชาต ิ 

2 30,000 380,000 410,000 

3. ดานการพัฒนาและสรางเสริมศกัยภาพ 

ของทรัพยากรมนุษย 

5 1,060,000 15,000 1,075,000 

4. ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการ

การศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1 98,000 - 98,000 

5. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวติท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(รวมกับ 

นโยบาย 3) 

- - - 

6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการศึกษา 

9 1,412,000 170,000 1,582,000 

รวมทั้งสิ้น 17 2,600,000 565,000 3,165,000 

 

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและของชาต ิ(หนา 89) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช กลุมงาน 

ผูรับผดิชอบ สพท. สพฐ. 

1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิและอบายมุข 

ในสถานศึกษา (หนา 90) 

- 380,000 สงเสริม  

2 พัฒนาการดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 

(Safety School) (หนา 95) 

30,000 - อำนวยการ 

                         รวมทั้งสิ้น 30,000 380,000 410,000 

 

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย (หนา 101) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช กลุมงาน 

ผูรับผดิชอบ สพท. สพฐ. 

1 เสรมิสรางวนิัยและความรบัผิดชอบ (หนา 102) 10,000 - สงเสริม  

2 ยกระดับคุณภาพผูเรียน (หนา 106) 50,000 - นิเทศ 

3 รวมพลังครเูพื่อสรางศิษย (หนา 114) 175,000 - นิเทศ 

4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนา 127) 500,000 - พัฒน 

5 สงเสรมิและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (หนา 131) 325,000 15,000 นิเทศ 

                         รวมทั้งสิ้น 1,060,000 15,000 1,075,000 
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (หนา 143) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช กลุมงาน 

ผูรับผดิชอบ สพท. สพฐ. 

1 ยกระดับคณุภาพการสรางโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษา (หนา 144) 

98,000 - สงเสริม  

                         รวมทั้งสิ้น 98,000 - 98,000 

 

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช กลุมงาน 

ผูรับผดิชอบ สพท. สพฐ. 

1 สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

(บูรณาการรวมกับนโยบายท่ี 3) (หนา 131) 

- - นิเทศ 

                         รวมทั้งสิ้น - - - 

 

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (หนา 151) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช กลุมงาน 

ผูรับผดิชอบ สพท. สพฐ. 

1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพม.พล อต (หนา 152) 

200,000 - แผน  

2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สพม.พล อต 

(หนา 159) 

150,000 - บุคคล 

3 พัฒนาประสิทธภิาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

สูระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (หนา 170) 

152,000 - อำนวยการ 

4 พัฒนาประสิทธภิาพการตรวจสอบภายใน สพม.พล อต 

(หนา 176) 

50,000 - ตสน. 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (หนา 182) 

100,000 - ICT 

6 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตังิานดานการเงนิ 

บัญชี พัสด ุ(หนา 186) 

80,000  การเงิน 

7 เสรมิสรางประสิทธิภาพดานวินัยใหแกขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (หนา 190) 

30,000 - กฎหมาย 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช กลุมงาน 

ผูรับผดิชอบ สพท. สพฐ. 

8 ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคณุภาพ

การบริหารจัดการศึกษา ของ สพม.พล อต (หนา 194) 

650,000 - แผน 

9 บูรณาการการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) สพม.พล อต 

(หนา 198) 

- 170,000 อำนวยการ 

นิเทศ 

                         รวมทั้งสิ้น 1,412,000 170,000 1,582,000 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
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นโยบายที่ 1 

ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาต ิ

1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (หนา 90) 

2. โครงการพัฒนาการดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)  

(หนา 95) 
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โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

 
ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความมั่นคง 

แผนปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสราง

ความปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม 

แผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ                . 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

 จุดเนน การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

นโยบาย สพฐ. ดานความปลอดภัย 

กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 

2565) วาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยมีเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

คือการแพรระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด ทั ้งนี ้ ไดมอบหมายให

กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการปองกันเด็ก 

และเยาวชนวัยเสี่ยงสูงที ่มีชวงอายุตั้งแต 15 - 25 ป ที่ตองปองกันอยางเรงดวน เพื ่อตัดวงจรการแพรระบาด 

รายใหม นักเรียน นักศึกษา รูจักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด และใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อหลีกเลี่ยง 

การหมกมุ นมั ่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนมีการดูแลชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาที ่ไปเกี ่ยวของ 

กับยาเสพติด ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและระดับสถานศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนชาติ จึงไดจัดทำ

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา โดยมีกรอบการดำเนินการ 4 มาตรการสำคัญ 

ประกอบดวยมาตรการสรางการรับรูและการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด มาตรการสรางพื ้นที่ปลอดภัย มาตรการ

เสริมสรางความเขมแข็ง และมาตรการอำนวยการ โดยมุงเนนการบูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดเชิงพื ้นที่ 

ตามสภาพปญหาของสถานศกึษาที่มีบริบทที่แตกตางกัน    

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  

2. เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  

3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

ใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน และสามารถเปนแหลงศึกษาเรียนรูได 
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3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

โรงเรียนในสังกัด จำนวน  57  โรงเรียน ดำเนินการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับนักเรียนทุกคน 

ในสถานศึกษา 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. สถานศกึษาสรางการรับรูและการมีสวนรวมของกลไก “ประชารัฐ” ในระดับพ้ืนที่ตั้งแตระดับ

บริหารสถานศกึษา ครู นักเรียน ผูปกครอง ผูนำทองถิ่น/ชุมชน ผูนำทางศาสนา และผูนำเครือขายอ่ืนๆ ในชุมชน

เพ่ือปองกัน เฝาระวังไมใหมีการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา   

2. สถานศึกษาเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานการปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และอบายมุข 

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุข สามารถ

ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปลอดภัยและมีความสุข 

2. สัดสวนผูใช/ผูเสพยาเสพติดรายใหมของนักเรียน มีจำนวนลดลง 

3. โรงเรียนทุกแหงมีระบบการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข 

อยางเขมแข็งตอเนื่อง และยั่งยืน 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

1. รอยละของสถานศึกษามีระบบปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา    

2. รอยละของผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ และมีภูมิคุ มกันไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและ

อบายมุข 

เชิงคุณภาพ  

นักเรียนทุกคนไดรับการสรางภูมิคุมกัน และมีความรูความเขาใจปองกันตนเองใหหางไกล 

ยาเสพติด   

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ  

รายงานผลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศ ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูแลและ

ติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) และระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 

โครงการและกิจกรรมของ สพฐ. (E-MES) 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน 

4. พื้นท่ีดำเนินการ โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 57 โรงเรียน (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ) 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
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6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  สรางการรับรู รณรงค ประชาสัมพันธ

นโยบายสูในการปฏิบัติในการปองกันและ 

เฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ในหลากหลายชองทาง  

            

2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติด การดูแลชวยเหลือ   

ใหคำปรึกษา  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ในรปูแบบที่เหมาะสม 

            

3. สรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในสถานศกึษา  

โดยระดมความรวมมือจากทุกภาคสวน 

ที่เก่ียวของดำเนินการคนหา คัดกรอง  

(Re-X-ray) นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง อยางนอย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดทำขอมูลรายบุคคล

เพ่ือการดูแลชวยเหลือที่เหมาะสม 

            

4. เสริมสรางความเขมแข็งในสถานศึกษา 

ดวยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาว 

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการ/

กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตรดานการปองกัน 

            

5. สงเสริมสนับสนุน กำกบัติดตาม และ

รายงานผลการดำเนินงาน 

            

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 
 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ - 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 380,000.- 

รวมงบประมาณ 380,000.- 
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แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 จัดคายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิต

ปญหา” สรางภูมิคุมกัน เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมนักเรียนกลุมเฝาระวัง  

(กลุมเสี่ยง)  

  60,000  

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด   285,000  

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมขับเคลื่อนและประเมินผลงาน

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

  25,000  

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมณรณรงคปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และ 

การสรางกลไกภาคีเครือขาย 

    

กิจกรรมที ่ 5 สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน

โรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  10,000  

กิจกรรมท่ี 6 รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ

สารสนเทศ ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบดูแล

และติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา 

(CATAS) และระบบติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและ 

กิจกรรมของ สพฐ. (E-MES) 

    

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 380,000 บาท   380,000  

 

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 

 1. ยาเสพติดยังคงมีการแพรระบาดในกลุมเด็กและเยาวชน ชวงอายุ 15 - 25 ป ซึ่งเปนกลุมที่เขาไป

เก่ียวของกับการเสพ/ใชมากที่สุด 

 2. ผูรับผิดชอบในการดำเนินงานระดับสถานศึกษามีไมเพียงพอ และขาดความรูความเขาใจ 

 3. มีขอจำกัดดานการใชสื่อเทคโนโลยีรายงานผลการดำเนนิงานผานระบบออนไลน 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. ใชกลไก “ประชารัฐ” ประสานบูรณาการความรวมมือในพื้นที่เพื่อเฝาระวังไมใหยาเสพติดแพรระบาด 

ในสถานศึกษาและชุมชน 

 2. ใหสถานศึกษากำหนดผูรับผิดชอบงานยาเสพติดที่ชัดเจนและเหมาะสม และประชุมชี้แจงใหความรู

แกบุคลากรที่เก่ียวของดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3. จัดหาบุคลากรและเคร่ืองมือที่ทันสมัยรองรับการรายงานผานระบบออนไลน 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางชวนชม  นิ่มเจริญ    โทรศัพท 081-9953803 

E-mail Chuanchom30@hotmail.com   โทรสาร. 055-267234 
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โครงการพัฒนาการดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 

 

ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความมั่นคง 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื ่อง การปฏิรูปประเทศดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น ความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 

แผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

 จุดเนน การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

นโยบาย สพฐ. ดานความปลอดภัย 

กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมอำนวยการ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายดานการศึกษาในการมุงสราง

พื้นฐานใหแกผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีพื ้นฐานชีวิตที่มั ่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และ 

เปนพลเมืองที่ดี รวมถึงเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) ดานความมั่นคง ที่มีจุดมุงหมาย 

ใหประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข ปลอดภัย มีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคกุคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับ

ความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงจุดเนนประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง  ในการเฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 

ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย และนโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดานความปลอดภัยในการพัฒนาระบบและ

กลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผู เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและ 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและ

โรคอุบัติซ้ำ จึงเห็นไดวาประเด็นดานความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง 

ความปลอดภัยสถานศึกษาหรือโรงเรียน เปนสิ่งท่ีตองดำเนินการใหผูปกครองเกิดความมั่นใจในการท่ี 

จะนำบุตรหลานเขามาศึกษาในสถานศึกษา นอกจากใหการศึกษาทางดานวิชาการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา 

ผูเรียนแลว ยังจำเปนตองใหความปลอดภัยแกเด็กนักเรียนที่มาเรียนดวย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกำหนด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2556 บัญญัติไวในหมวดที่ 5 การรักษา

ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดกลาววาหัวหนาหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ ตองดำเนินการรักษา 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่โดยวางแผนกำหนดมาตรการแกที่สงวนอาคารและสถานที่ของหนวยงานของรัฐ

ตลอดจนวัสดุอุปกรณและขอมูลขาวสารและกำกับดูแลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรี

ตลอดจนคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของใหมีการสำรวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี 

ตามความเหมาะสมโดยขอคำแนะนำจากองคการรักษาความปลอดภัยใหคำนึงถึงภยันตรายที่เกิดจากธรรมชาติและ
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จากการกระทำของมนุษยเพื่อรักษาความปลอดภัยผลจากการจารกรรม โจรกรรม การกอวินาศกรรม การกอการราย 

หรือเหตุอื่นใดอันอาจทำใหเกิดความเสียหาย ดังนั้น ความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงเปนสิ่งที่สำคัญ ที่มีผลตอ 

การพัฒนาคณุภาพผูเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์จะประสบความสำเร็จเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับการเรียนรูอยางมีความสุข 

และการไดรับการปกปองคุมครองใหเกิดความปลอดภัย ผูปกครองจึงจะเกิดความเชื่อมั่นวาผูเรียนจะไดรับความรู

ทางสติปญญา อารมณอยางอบอุน และปลอดภัย ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนจึงไมสามารถจะละเลย

ได สถานศึกษาควรมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย โดยมีการปองกัน 

อุบัติเหตุ อุบัติภัย และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช หรือทรัพยากรอื่นๆ ใหอยูในสภาพที่ดี  

ใชการได และไมกอใหเกิดอันตรายแกผูเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษา  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมอบนโยบายการดูแลและรักษาความปลอดภัยใหกับ

นักเรียนท่ีเปนเยาวชนและเปนกำลังสำคัญของประเทศชาติ จึงกำหนดมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 

เพื่อปองกันและดูแลความปลอดภัยใหกับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการสรางขอตกลง แนวทางปฏิบัติ 

ในการยอมรับฟงความคิดเห็นที ่แตกตางจากการแสดงออกดานสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน โดยการสราง 

ความเขาใจในกลุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหนาที ่หลักในการจัดการเรียนการสอนควบคู 

กับการปองกันและสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกอยางเสรีอยู บนพื ้นฐานความเหมาะสมตามคุณลักษณะ 

ของนักเรียน โดยยึดถือความปลอดภัยของนักเรียนเปนที่ตั้ง ทั้งดานรางกาย จิตใจ และเสรีภาพทางสังคม ซึ่งจะทำให

ลดชองวางระหวางนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความคิดเห็นที่ขัดแยง และสงผลสูการจัดการเรียน 

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ความปลอดภัยเปนปจจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพการเรียนรูของ

ผูเรียน และประสิทธิภาพการทำงานดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบ

ผลสำเร็จหรือไม เพียงใด ขึ้นอยูกับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ

ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผล

กระทบตอตนเองและผูอื่น รูจักปองกันตนเองในสภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  

จึงเปนภารกิจสำคัญของสถานศึกษาที่จะตองมีการดำเนินงานตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)  
ซึ่งสถานศึกษาสวนใหญในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ดำเนินงานเรื่อง 

ความปลอดภัยของนักเรียนมาอยางตอเนื่อง แตยังอาจจะขาดมาตรการบังคับใชที่ชัดเจน ยังไมมีคูมือการปฏิบัติ  

ขาดการกำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินการอยางตอเนื่อง รวมทั้งครู บุคลากร และนักเรียน ยังขาดความเขาใจ 

เจตคติ และทักษะในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน จึงเสนอโครงการพัฒนาการดำเนินงานมาตรการโรงเรียน

ปลอดภัย (Safety School) เพื่อพัฒนามาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ อยางตอเนื่องเพ่ือดำเนินงานไดอยางยั่งยืนตอไป 
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2.  วัตถุประสงค   

2.1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  

2.2 เพื ่อสรางและพัฒนามาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ใหโรงเรียนไดใชเปนคู มือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในการปองกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากร การแกไขปญหาท่ี

ไดรับผลกระทบจากสถานการณความรุนแรงเฉพาะหนา การเยียวยาและติดตามใหความชวยเหลือ และการรายงาน

เหตุการณตอผูบังคบับัญชาอยางฉับไว 

2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาในการดำเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 

2.4 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

3.  เปาหมาย  

3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 57 

โรงเรียน ขาราชการครู บุคลากรทางการศกึษาและนักเรียนในสถานศึกษา 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. โรงเรียนมมีาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 

2. โรงเรียนมีคูมือในการดำเนินงานตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 

3. คร ูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจในการดำเนินการมาตรการโรงเร ียนปลอดภัย  

(Safety School) 

4.  โรงเรียนปลอดภัย นักเรียนมีความปลอดภัยระหวางศกึษาอยูในโรงเรียน 

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) บุคลากร

ทางการศึกษาดำเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดภัย นักเรียนไดรับการคุมครองความปลอดภัย ดานรางกาย 

จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม บรรยากาศในโรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 

ในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 

เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนมีคูมือในการดำเนินงานตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 

(Safety School) และสามารถปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน รอยละ 100 มีผลการประเมินมาตรการดำเนินการโรงเรียน

ปลอดภัยในระดับดีขึ้นไป 
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วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 

(Safety School) 

 3.5 กลุ มเปาหมาย/ผูที ่ไดรับผลประโยชน โรงเรียน ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ

นักเรียนในสถานศึกษา 

4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถและสถานศึกษา 

ในสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เมษายน - กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำคูมือ

การดำเนินงานมาตรการโรงเรียน

ปลอดภัย (Safety School) และ

กำหนดหลักเกณฑการประเมิน

โครงการ และกำหนดหลักเกณฑการ

ประเมินโครงการ 

            

2. จัดการอบรม/เผยแพร 

การดำเนินงานมาตรการโรงเรียน

ปลอดภัย (Safety School) 

            

3. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 

            

4. สรุปผลการดำเนินงานและมอบ

รางวัลผลการดำเนินงานให

สถานศึกษาในสังกัด 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 30,000 

รวมงบประมาณ 30,000 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชมุคณะทำงานเพื่อจัดทำคูมือ

การดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 

(Safety School) และกำหนดหลักเกณฑการ

ประเมินโครงการ และกำหนดหลักเกณฑการ

ประเมินโครงการ 

    

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4ม้ือx35บาทx15 

คน) 

  2,100  

- คาอาหารกลางวัน (2มื้อx100บาทx15คน)   3,000  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 5,100 บาท   5,100  

กิจกรรมที่ 2 จัดการอบรม/เผยแพรการ

ดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย 

(Safety School) 

    

- คาเอกสาร (60เลมx50บาท)   3,000  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2ม้ือx35บาทx60 

คน) 

  4,200  

- คาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx60คน)   6,000  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 13,200 บาท   13,200  

กิจกรรมที่ 3 กำกับ ติดตาม และประเมินผล

การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 

    

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง (เหมาจายสหวิทยาเขตละ 

1,000 บาท) 

   8,000 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 8,000 บาท    8,000 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานและ 

มอบรางวัลผลการดำเนินงานใหสถานศึกษา 

ในสังกัด 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2ม้ือx35บาทx15 

คน) 

   1,050 

- คาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx15คน)    1,500 

- กระดาษเกียรติบัตร (1รีมx150บาท)    150 

- กรอบรูป (10กรอบx100บาท)    1000 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 4 จำนวน 3,700 บาท    3,700 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 30,000 บาท   18,300 11,700 

 

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ปจจัยความเสี่ยง 

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการขางตนอาจเกิดภาวะแทรกซอนจากภารกิจสำคัญอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย

ดวยเหตุเปนเรื่องเรงดวน หรือสำคัญ ทำใหความเชื ่อมโยง ประสานสัมพันธ ทั ้งกิจกรรมและบุคคลในการ

ดำเนินงานไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

เรงประสานความรวมมือของบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อรวมคิด รวมทำ รวมรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ  

ใหสำเร็จลุลวง  

  

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางธันยรดา  พันธพุทธรัตน   โทรศัพท 062-592-2892 

E-mail address webmaster@secondary39.go.th โทรสาร 0552-267234  
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นโยบายที่ 3 

ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

1. โครงการเสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบ (หนา 102) 

2. โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียน (หนา 106) 

3. โครงการรวมพลังครูเพื่อสรางศิษย (หนา 114) 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา (หนา 127) 

5. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา (หนา 131) 
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โครงการเสริมสรางวินัยและความรับผดิชอบ 

 
ยุทธศาสตรชาต ิดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

 จุดเนน การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ 

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

สังคมไทยในปจจุบัน หากผูใดประพฤติปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบถือเปนสิ่งสำคัญ

โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ดำรงชีวิตประจำวัน อาทิเชน การเรียน การทำงาน ถาขาดวินัยและความรับผิดชอบ

อาจจะเปนจุดเริ่มตนของความลมเหลวในชีวิตของตนเองได ทำใหตนเองขาดความกาวหนาในชีวิตและสังคม      

และเกิดความวุ นวายไมเรียบรอยตั ้งแตสังคมครอบครัว สูสังคมภายนอก ชุมชน โรงเรียน หนวยงานและ

ประเทศชาติ  อนึ่ง สังคมไทยสวนใหญในยุค Social  Media จะดำเนินชีวิตแบบสังคมกมหนา ไมถาม ไมพูดคุย    

ไมสนใจผูอื ่นหรือคนรอบขาง สนใจแตสิ่งที่ชวยอำนวยความสะดวก มีความเชื่อมั่นตัวเองสูง ไมลงมือทำดวย

ตนเองอาศัยผูอื่นจนเคยชิน เมื่ออยูในสังคมจะใชชีวิตแบบที่ตนเองเคยปฏิบัติมาทำใหเกิดปญหากับสังคมและ

ประเทศชาต ิ

วินัย และความรับผิดชอบ ถือเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ดังนั้น

การปลูกฝงและเสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบใหแกคนในสถาบันครอบครัว โรงเรียน หนวยงานและ

ประเทศชาติ จึงตองดำเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องและไมปลอยใหเปนภาระหนาที่ของผูบริหารบานเมือง     

แตเพียงอยางเดียวแตเปนหนาที่ของชนในชาติทุกฝายจะตองชวยเหลือและรวมมือกันโดยเริ่มตนจากสถาบัน

ครอบครัว โรงเรียน หนวยงาน เปนตน คนที่มีวินัยและความรับผิดชอบจะประพฤติปฏิบัติตนไปตามลักษณะนิสัย  

ที ่ส ังคมยอมรับและเกิดความสำนึกวาเปนคน มีคานิยมที ่ด ี มีความซื ่อสัตย สุจริต การเสริมสรางวินัยและ 

ความรับผิดชอบนอกจากจะเปนประโยชนตอตนเองแลว มีสวนชวยชักนำประชาชนทั่วไปในสังคมใหประพฤติตามดวย 

วินัยและความรับผิดชอบจึงเปนสิ่งสำคัญและมีความจำเปนสำหรับทุกคนในประเทศชาติ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสราง

วินัยและความรับผิดชอบ เพื่อใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนทุกคนในสังกัด 

ไดเรียนรูผานกระบวนการลูกเสือที่สามารถนำมาปรับใชกับการปฏิบัติตน ทำใหรูจักตนเองในทางที่ดี มีคุณคา

มากขึ้น มองเห็นการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง คำนึงถึงสวนรวมมีวินัยและความรับผิดชอบ 
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ตอตนเองและผูอื ่นและมีวิธีดำเนินชีวิตและการทำงานที ่เปนแบบอยางที ่ดี จึงไดจัดทำโครงการเสริมสรางวินัย 

และความรับผิดชอบขึ้น 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมการมีวินัยและความรับผิดชอบใหกับผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

2. เพื่อสงเสริมการมีวินัยและความรับผิดชอบใหกับผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

3. เพ่ือนำกระบวนการทางการลูกเสือมามีสวนในการขับเคลื่อนกิจกรรมสูการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 70 คน 

2. ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ จำนวน 57 โรงเรียน 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ มีวินัย สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 

สังคมและประเทศชาต ิ

2. ผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีวินัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและ 

มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง สังคม และประเทศชาต ิและมีผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางได 

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

ผูบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง สังคม และประเทศชาติ

สามารถดำเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

รอยละของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ดำเนินการตามแนวทางคูมือการเสริมสราง

วินัยและความรับผิดชอบและมีวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
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เชิงคุณภาพ  

ผู บริหารการศึกษา ผู บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีวินัย และความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 

สังคม ประเทศชาต ิและมีผลงานเปนแบบอยางที่ด ี

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา

และนักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และโรงเรียนในสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม – กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทาง คูมือ และ

ตัวชี้วัด 

            

2. ประชุมประธานสหวิทยาเขตและผูเก่ียวของ

พิจารณาแนวทางดำเนินกิจกรรม คูมือและ

ตัวชี้วัด 

            

3. กำกับติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม             

4. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและรายงานผล             

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 10,000.- 

รวมงบประมาณ 10,000.- 
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แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชมุคณะทำงานจัดทำแนวทาง 

คูมือ และตัวชี้วัด 
    

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4มื้อxมื้อละ35x10คน)  1,400   

คาอาหารกลางวัน (2มื้อxมื้อละ100x10คน)  2,000   

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 3,400 บาท  3,400   

กิจกรรมที่ 2 ประชมุประธานสหวิทยาเขตและ

ผูเกี่ยวของพิจารณาแนวทางดำเนินกิจกรรม คูมือ

และตัวชี้วัด 

    

คาอาหารและเครื่องดื่ม (4มื้อx มื้อละ35x20คน)   2,800  

คาอาหารกลางวัน (2มื้อxมื้อละ100x10คน)   2,000  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 4,800 บาท   4,800  

กิจกรรมที่ 3 กำกับติดตาม ประเมินผลการจัด

กิจกรรม 
    

คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาจางเหมาดำเนินการ    1,800  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 1,800 บาท   1,800  

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 10,000 บาท  3,400 6,600  

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางโชติกา  กุลจู     โทรศัพท  089-8562366 

E-mail address Chotika2366@gmail.com   โทรสาร  055-267234 
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โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียน 

 
ยุทธศาสตรชาต ิดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

แผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

จุดเนน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ 

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาผู เร ียนใหมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551  

มีจุดมุงหมายเพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทางการศึกษาในระดับ  

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย  

เมื่อพิจารณาผลการจัดกลุมคุณภาพสถานศึกษาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ปการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถพบวา 

สถานศึกษาสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปการศึกษาที่ผานมา เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

พบวา คะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาสวนใหญยังต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคะแนน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผูเรียนรายบุคคล พบวา ผูเรียนสวนใหญยังมีคะแนน

นอยกวารอยละ 50 ทุกกลุมสาระการเรียนรู ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจึงยังไมเปนที่นาพึงพอใจ 

ของผูเก่ียวของกับการจัดการศกึษา         

โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมหนาไปอยางรวดเร็วเพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทำใหโลกแหงการเรียนรูเปดกวางและงายตอการเขาถึง สังคมโลกจะกาวไปสูสังคมแหงความรู ความรูจะกลายเปน 

สิ่งที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดหมด การจัดการเรียนรูในระดับมัธยมศึกษาจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง โดยสอดคลองกับ

บริบทของผูเรียนและสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีในปจจุบัน แนวทางการจัดการเรียนรูแบบใหมที่นาสนใจเปน 

การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนยอนกลับ โดยมีหลักการสำคญัคือการเปลี่ยนวิธีการสอนจากแบบเดิมที่ครูเปนผูสอน

ในหองเรียนและใหผู เรียนกลับไปทำการบานมาเปนผู เรียนเปนผูคนควาหาความรูดวยตนเองผานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ครูจัดหาใหทั้งกอนเขาชั้นเรียน ขณะเดินทางหรือในเวลาวางโดยใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ เชน 

คอมพิวเตอร แท็บเล็ต สมารทโฟน หรือแล็บท็อป เปนตน รวมทั้งผูเรียนที่ขาดเรียนหรือผูที่เรียนรูชาก็สามารถเขาไป

ทบทวนเรียนซ้ำไดตามตองการโดยที่ครูไมตองเสียเวลาไปสอนซำ้ในหองเรียน และสอดคลองกับสถานการณการแพร

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน สวนในหองเรียนตามปกติ
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จะเนนการทำกิจกรรมที ่ผู เรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองโดยมีครูคอยใหคำแนะนำ ชวยเหลือดูแลและอำนวย 

ความสะดวกในการเรียนรูของผูเรียนและศึกษานิเทศกเปนผูสอนงาน (Coach) และเปนพี่เลี้ยง (Mentor) ใหกับ

ครูผู สอนเพื่อใหการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียนเปนไปตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี ้วัด คุณลักษณะ 

อันพึงประสงคและสมรรถนะสำคญัของผูเรียนที่กำหนดไวในหลักสูตร   

ดังนั้น รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูที ่เหมาะสมกับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาจึงควรมีลักษณะ 

ที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยเนนกิจกรรมกลุมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งการพัฒนา

รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผู เรียนในศตวรรษที่ 21 มีการบูรณาการหลักการจัด 

การเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนแบบยอนกลับ (Flip Classroom) การตรวจสอบความสอดคลองของแผนการจัด 

การเรียนรูโดยใชหลักการจัดการเรียนรู (OLE) การนิเทศการจัดการเรียนรูโดยใชหลักการนิเทศแบบมีสวนรวมและ

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) การประยุกตใชโมเดลโครงสรางความสามารถทางการเรียนรูในการพัฒนา

เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูและคลังขอสอบ การพัฒนาระบบการเรียนรู การใชกรณีศึกษาในการอภิปราย

ทั้งแบบกลุมและรายบุคคล การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือตอบสนองความเปลี ่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา และการคัดเลือกและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สามารถยกระดับคุณภาพผูเรียนไดสำเร็จและ

ผูเรียนที่มีคะแนนเปนไปตามเกณฑที่กำหนด ตลอดจนเปนแบบอยางในการยกระดับคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา

อ่ืน ๆ ในสังกัด ทั้งนี้คาดหวังวาจะเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผล

ตามเปาหมายที่กำหนด   

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดเปนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากำลังคนใหสอดคลอง 

กับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุ งพัฒนากำลังคนใหม ีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความตองการของตลาดแรงงาน

ภายในประเทศ เรียนจบแลวตองมีงานทำ  รองรับการเปนศูนยพัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

และโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล ใหมีความเพียงพอและตรงความตองการของสถานประกอบการมีขีด

ความสามารถแขงขันไดในระดับสากล และไดกำหนดกรอบวิธีการที่ตองจัดทำฐานขอมูลความตองการแรงงานรวมกับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยที ่สถานศึกษาจะตองมีฐานขอมูลการผลิตและพัฒนาผู เร ียนใหเช ื ่อมโยง 

กับความตองการจำเปนในพื้นที่ของจังหวัดและอำเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะตองใหภาคประชาชน

ในสังคม ไดแก สถานประกอบการ และกลุมอาชีพอิสระเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการ 

การเรียนรูคู ไปกับการทำงานและรวมกับสถานประกอบการหรือกลุ มอาชีพอิสระ โดยสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไดกำหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัด

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตามบริบทของสถานศกึษา 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

2. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษ       

ที่ 21 
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3. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติและสรางขวัญกำลังแกผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียนของ

สถานศึกษาที่มีความสำเร็จในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตามเกณฑที่กำหนด 

  4. เพื่อขับเคลื ่อนการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู เรียนสู ทักษะอาชีพและการมีงานทำของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ 

  5. เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโดยการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการจัด

การศกึษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการมีงานทำ   

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียนของสถานศึกษา 57 แหง เขารวมโครงการ 

2. สถานศึกษาทุกแหงดำเนินการตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และสถานศึกษามีระบบ 

การนิเทศการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 18 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทำตามบริบทของตนเอง 

5. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถจำนวน 18 โรงเรียน มีการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อน 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำ   

 3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ สามารถนำรูปแบบการนิเทศ 

การจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ไปใชและบรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับการยกระดับคุณภาพผูเรียนของหนวยงานทุกระดับ 

   2. ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียนของสถานศึกษาที่มีความสำเร็จในการยกระดับ

คุณภาพผูเรียนไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง 

   3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จังหวัดพิษณุโลก 

จำนวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถจำนวน 18 โรงเรียน มีทักษะอาชีพในการทำงานหลังจากจบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
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3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

1. ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละวิชาเพิ่มขึ ้นจากปการศึกษาที่ผานมาภายหลัง 

ไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบและมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู  

เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และโรงเรียนในสังกัดมีการกำหนด 

กลยุทธและแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย จุดเนน และเปาหมายของหนวยงาน 

ตนสังกัด 

 3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และโรงเรียนในสังกัดมีระบบ 

การนิเทศ การจัดการเรียนรู  เพื ่อยกระดับคุณภาพผู เร ียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีหลักสูตร 

ที่สอดคลองกับความตองการ ศักยภาพ ความถนัดของผูเรียนในการประกอบอาชีพและการศกึษาตอ 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 เชิงปริมาณ  

 1. รอยละ 80 ของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของ

การยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21    

 2. รอยละ 60 ของสถานศึกษาที ่มีผู เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละวิชาเพิ่มข้ึน 

จากปการศกึษาที่ผานมา   

3. รอยละ 80 ของครูผูสอนมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับคุณภาพ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

   4. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  

มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนสูทักษาอาชีพและการมีงานทำตามบริบท 

ของตนเอง 

เชิงคุณภาพ  

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของผูเรียน

สูงขึ้น  

   2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และโรงเรียนในสังกัดมีขอมูล 

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนำไปใช

ในการกำหนดกลยุทธและแนวทางการยกระดับคุณภาพผู เร ียนใหเปนไปตามนโยบาย จุดเนนและเปาหมาย 

ของหนวยงานตนสังกัด 

   3. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และโรงเรียนในสังกัดมีระบบ 

การนิเทศการจัดการเรียนรู เพื ่อยกระดับคุณภาพผู เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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   4. นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดมีแนวทางในการเชื ่อมโยง 

ดานอาชีพเพ่ือการศึกษาตอ 

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ 

 1. แบบรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 2. ผลการทดสอบวัดความรูและสมรรถนะตางๆ ของผูเรียน  

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน เขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน 

ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

4. พื้นที่ดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน  

57 โรงเรียน 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม – กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการ

เรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน ในศตวรรษ

ที่ 21 

            

1.1 ศ ึกษาสภาพ ป ญหาและความต องการ 

จำเปนในการพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการ

เรียนรู เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน ในศตวรรษ

ที่ 21 

            

1.2 พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู

เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

            

1.3 นำรูปแบบการนิเทศการจ ัดการเรียนรู 

เพื่อยกระดับคุณภาพผู เรียนในศตวรรษที่ 21  

ไปใช 

            

1.4 สร างเคร ือข ายออนไลน กล ุ มผ ู บร ิหาร

สถานศึกษา คร ูผ ู สอน และศ ึกษาน ิ เทศก  

เพ ื ่อส งเสร ิมสนับสนุน แลกเปลี ่ยนเร ียนรู

ประชาสัมพันธ แจงขาวสารและอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

เก ี ่ ย วก ั บการยกระด ับค ุณภาพผ ู  เ ร ี ยน 

ในศตวรรษที่ 21 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.5 น ิ เทศ กำก ับ ต ิดตามและประเม ินผล         

การใช ร ูปแบบการนิเทศการจ ัดการเร ียนรู       

เพื ่อยกระดับคุณภาพผู เรียนในศตวรรษที่ 21 

ของสถานศึกษาที ่ม ีคะแนนผลส ัมฤทธ ิ ์ทาง 

การเรียนและผลการทดสอบ O-NET ชั ้น ม.3 

และ ม.6 ปการศกึษา 2562 ต่ำกวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศอยางตอเนื่อง 2-5 ครั้ง/ภาคเรียน 

โดยใช  งบประมาณของ สพม.พล อต และ 

บูรณาการกับโครงการ Coaching Teams และ

โครงการ Teams For Education (TFE) ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

            

1.6 ประเม ินผลการใช  ร ูปแบบการน ิ เทศ 

การจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน 

ในศตวรรษที่ 21 

            

1.7 คัดเลือกและยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา

และนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับ

คุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

            

1.8 สร ุป รายงานผล และเผยแพร รายงาน       

ผลการดำเนินโครงการใหแกผูที่เกี่ยวของ 

            

2. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ผูเรียนสูทักษะอาชพีและการมีงานทำ 

            

2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยวิเคราะห

บริบทของแตละโรงเรียนจากโครงสรางหลักสูตร 

และแนวทาง จุดเนน ในการจัดการศึกษาตาม

บริบทของโรงเรียน 

            

2.2 จัดเตร ียมขอมูลผลการว ิเคราะหบร ิบท    

เพื่อจัดทำเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทำ 

            

2.3 พัฒนา ID Plan และ Portfolio ของนักเรียน

รายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูทักษะ

อาชีพ การมีงานทำ และการศกึษาตอ 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.4 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทำ 

            

2.5 จัดทำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผูเรียนสูอาชีพและการมีงานทำ   

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 50,000.- 

รวมงบประมาณ 50,000.- 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที ่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการ

จัดการเร ียนร ู เพื ่อยกระดับคุณภาพผู  เร ียนใน

ศตวรรษที่ 21 

    

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ TOR  การพัฒนา

โปรแกรมการนิเทศการจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับ

คุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

    

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (4มื้อx35บาทx14คน)   1,960  

- คาอาหารกลางวัน (2มื้อx100บาทx14คน)   2,800  

- คาเอกสารการประชุม     240  

1.2 พัฒนารูปแบบการน ิเทศการจัดการเร ียนรู     

เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
    

-  คาจางเหมาดำเนินการจัดทำโปรแกรมฯ   20,000  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 25,000 บาท   25,000  

กิจกรรมที ่ 2  การจัดการศึกษาเพื ่อการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนสูทักษะอาชีพและการมีงานทำ 
    

2.1 ประชุมจัดทำ ID Plan และและหลักสูตรการ

พัฒนาศักยภาพของผู เรียนสู ทักษะและหลักสูตร               

การมีงานทำ 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx70คน)   4,900  

- คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx70คน)   7,000  

-  คาเอกสารการประชุม     600  

2.2 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียนสูอาชีพและการมีงานทำ   

- นำเสนองานในระดับสหวิทยาเขต 

- คัดเลือกผลงานระดับสหวิทยาเขต สูระดับเขตพ้ืนที่

การศกึษา 

    

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx70คน)   4,900  

- คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx70คน)   7,000  

-  คาเอกสารการประชุม     600  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 25,000 บาท   25,000  

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 50,000 บาท   50,000  

 

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 

 สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที ่ยังไมยุติ อาจทำใหการดำเนินงานเรื่องตางๆ  

ที่กำหนดไวมีปญหา อุปสรรค ลาชา หรืออาจไมสามารถดำเนินการใดๆ ได เพราะตองนำงบประมาณไปใช 

เพ่ือปองกันการแพรระบาดโรคดังกลาว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 เมื่อไดรับอนุมัติใหดำเนินโครงการ จำเปนตองเรงดำเนินการตามขั้นตอนตางๆ ที่กำหนดไวทันที 

โดยอนาคตหากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ควรปรับวิธีการดำเนินงานตามบริบทนั้นๆ 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 

ชื่อ-สกุล นายอิทธิพงษ  ตั้งสกุลเรืองไล   โทรศัพท 090-147-5849 

E-mail address itti6323@gmail.com   โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมที่ 2 

ชื่อ-สกุล นายสมเจตน  พันธพรม    โทรศัพท 064-359-5192 

E-mail address krukook.phd@gmail.com  โทรสาร 055-267234 
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โครงการรวมพลังครูเพื่อสรางศิษย 

 
ยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลีย่นแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู  

จุดเนน การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และการสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน 

นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ 

กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู โดยการเปลี่ยน

บทบาทครูจาก “ผูสอน” มาเปน “ผูอำนวยการเรียนรู” ทำหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีการ

เรียนรูและวิธีการจัดระเบียบการสรางความรู  ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรู ใหผู เรียน  

มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน มุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิด

ในลักษณะสหวิทยาการ เชน ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคำถาม ความเขาใจและความสามารถในการใช

เทคโนโลยี ความรูทางวิศวกรรมศาสตรและการคิดเพื่อหาทางแกปญหา ความรูและทักษะทางศิลปะ และความรู

ทางดานคณติศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ การพัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการ

ที่เนนการลงมือปฏบัติ มีการสะทอนความคิด ทบทวน ไตรตรอง การสรางผูเรียนใหสามารถกำกับการเรียนรู 

ของตนเองได การหลอหลอมทักษะการเรียนรู และความคิดสรางสรรคที ่ผู เรียนสามารถนำองคความรูไปใช 

ในการสรางรายได รวมทั้งการเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะ

ความรู เปนคนดี มีวินัย มีทักษะความสามารถในการเรียนรูที่สอดรับกับทักษะศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ

ดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน มีภูมิคุ มกันตอปญหา มีความคิด

สรางสรรค มีความสามารถในการทำงานรวมกันกับผูอื ่น มีความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา 

ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับความสามารถ 

ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู เพื่อการวางแผนชีวิตที่สามารถนำไปปฏิบัติได  

มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกันและทำงานกับผูอื ่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกของการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จึงไดจัดทำโครงการรวมพลังครู 

เพ่ือสรางศิษย เพ่ือเปาหมายในการพัฒนาทักษะความรูความสามารถในดานตางๆ ใหแกผูเรียน ไดแก การพัฒนา

ทักษะการคิดสรางสรรค ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย เนนกระบวนการคิดวิเคราะหแกปญหา

อยางเปนขั้นตอน และเปนระบบ ผานการเรียนรูวิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science” การพัฒนา
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ทักษะความสามารถดาน ICT ของครูในการพัฒนาเครื ่องมือการจัดการเรียนการสอนบนดิจิทัลแพลตฟอรม  

คิดคนนวัตกรรมโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงยกระดับทักษะการจัดการเรียนการสอน Online ที่สอดคลอง 

กับบริบทของสถานศึกษา มุงพัฒนาการเรียนรูของครูไปสูการเรียนรู ICT ของผูเรียนผาน การพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยสรางเครือขายครูผูสอนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง 

Boot Camp Turbo เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ผานการพัฒนาครู 

แกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค การพัฒนาทักษะชีวิต การสรางความตระหนักใหความสำคัญกับเพศวิถี

ศึกษา การเตรียมเยาวชนใหมีชีวิตที่สมบูรณ ปลอดภัย พัฒนาความรู ทักษะ คุณคาทางจริยธรรม และทัศนคติ 

ที่จำเปนสำหรับเยาวชนในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ เพศสัมพันธ  และการเจริญพันธุ อยางรอบคอบและ

เคารพซึ่งกันและกัน การพัฒนาทักษะในการอาน การปลูกฝงและชักชวนใหเกิดความสนใจการอานอยางตอเนื่อง

และสม่ำเสมอ เพราะการอานเปนสวนหนึ่งในการเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีศักยภาพหรือความสามารถ

พื้นฐานที ่จำเปนตอการดำรงชีวิตในโลกที ่มีการเปลี ่ยนแปลง รวมถึง การพัฒนาเครื ่องมือในการวัดและ

ประเมินผลกระบวนการเรียนรูที ่มีมาตรฐาน ซึ ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการเรียน 

การสอน และใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาของผูเรียนใหสูงขึ้น  

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื ่อสื่อสารสรางความรู ความเขาใจใหกับครูผู สอนและพัฒนาครูผู สอนดานการสรางขอสอบวัด

สมรรถนะฉลาดรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

2. เพื ่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ในมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี ้วัด และวิธีการจัด 

การเรียนรูวิชาวิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science” ใหครูผูสอนมีความพรอม และจัดการเรียนรู  

วิชาวิทยาการคำนวณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรในสังกัดใหมีความรูความสามารถและทักษะการใชเครื่องมือ

สรางเว็บไซตและแอพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

5. เพ่ือยกระดับความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนและคิดคนนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  

6. เพ่ือยกระดับความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน online ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. เพื่อสรางเครือขายและขยายผลในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาครู 

แกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ดวยกระบวนการเสวนาวิชาการ, แลกเปลี่ยนเรียนรูดวยรูปแบบ 

PLC สังเกตการสอนในหองเรียนดวยรูปแบบออนไลน 

8. เพื ่อส งเสร ิมและพัฒนาศักยภาพผู บร ิหารและครูผ ู สอนดานการพัฒนานวัตกรรมและจัดให มี 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู นำเสนอผลงาน ยกยองชมเชย เผยแพรสูสาธารณชน 

9. เพื่อพัฒนาและสงเสริมนิสัยรักการอานของนักเรียน และนิเทศ ติดตาม โครงการสงเสริมการอาน 

ตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
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10. เพื่อพัฒนาทักษะการรูเรื ่องการอานตามแนว PISA ของนักเรียนสู การจัดการเรียนรูในหองเรียน 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาไทย ไดพัฒนาความสามารถ

ของตนเองในดานการสรางขอสอบวัดสมรรถนะฉลาดรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

2. จำนวนผูเรียนกลุ มเปาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที ่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ 

ตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA style  

3. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดพัฒนาความสามารถของตนเอง

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดานวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science”  

4. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีฐานขอมูลครูเพศวิถีศึกษา 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ท่ีผานการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา  

6. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผู สอนกลุ มสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษาและ/หรือ

ครูผูสอนที่สนใจ ไดรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยการอบรมทางไกล/อบรมออนไลนหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา การนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning  เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และแนวทางการเปลี ่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน  

7. ผูที่เขารับการยกระดับทักษะการสรางเว็บไซตและแอพลิเคชัน เพื่อการประยุกตใชในการจัด 

การเรียนการสอน สามารถสรางเว็บไซตและใชแอพลิเคชันประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได รอยละ 100 

8. ผูเขารับการยกระดับทักษะการออกแบบการเรียน คิดคนนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถออกแบบการเรียนไดเหมาะสมกับผูเรียนไดตามบริบท และสราง

นวัตกรรมรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสได รอยละ 80 

9. ครูผู สอนไดร ับการยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน Online ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รอยละ 100 

10. รอยละ 85 ของเครือขายครูผูสอนภาษาอังกฤษครูผูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียน สามารถนำ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจากกิจกรรมจากประสบการณการสังเกตการสอนในหองเรียนและแลกเปลี่ยน

เรียนรู ดวยรูปแบบ PLC ลงสูหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตามบริบท 

11. บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ทั้งหมด 57 โรงเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

12. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาดานการสงเสริมนิสัยรักการอานท่ีหลากหลาย 
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13. นักเรียนรอยละ 100 ของนักเรียนตามเกณฑการทดสอบ PISA ไดร ับการสงเสริมและ

พัฒนาการรูเรื่องการอานตามแนว PISA  

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. ครูมีความรูความเขาใจการสรางขอสอบวัดสมรรถนะฉลาดรูเรื่อง (Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมิน PISA  

2. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือ 

การพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA style 

3. นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดรับการพัฒนา

สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA style 

4. ครูมีความรูความเขาใจการจัดการเรียนการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดานวิทยาการ

คำนวณ “Coding & Computing Science”  

5. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดานวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science”           

6. นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดรับการพัฒนา

ทกัษะดานวิทยาการคำนวณอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ครูเพศวิถีศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การจัดกระบวนการ

เรียนรูสุขภาวะ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน รวมทั้งให

นักเรียนไดมีความฉลาดรูเรือ่งสุขภาพอยางตอเนื่อง      

8. ผูเรียนทุกคนมีแนวทางในการปองกันการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค 

การทองไมพรอม มีภูมิคุ มกันทางสังคม  มีแนวทางในการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ มีทักษะชีวิตและ 

สามารถวางแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตไดตามสภาพความพรอมของตนเอง   

9. ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับศตวรรษ 

ที่ 21 

10. ครูผูสอนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมสื่อประเภทวิธีการในการออกแบบการเรียน

การสอนที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

11. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เกิดทักษะดานการเรียนรู และนวัตกรรม  

ไดแก ความคิดริเริ ่มสรางสรรคและนวัตกรรมการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสารและ 

ความรวมมือ 

12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบวิธีการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับ

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 

13. ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ผานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) และครูที่เปนเครือขาย มีความรูความเขาใจ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ตามแนวทางของ Boot Camp Turbo  
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14. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ที่เขารวมกิจกรรมเสวนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยรูปแบบ PLC 

สังเกตการสอนในหองเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางของ Boot Camp และสามารถ

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ Boot Camp ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

15. บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ

สามารถพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน พัฒนา

สมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

16. ครูมีการสงเสริมนิสัยรักการอาน และการอานตามรอยพระราชจริยวัตรฯ สงผลใหผูเรียน 

เปนผูท่ีมีนิสัยรักการอาน และมีเวทีในการแขงขันทักษะภาษาไทยและการอาน 

17. รูปแบบการอานตามแนวทาง PISA ถูกขับเคลื่อนสูการจัดกิจกรรมการเรียนรูระดับหองเรียน 

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

1. ครูผู สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถสรางขอสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู เรื ่อง 

(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ไดเปนอยางดี และสามารถนำขอสอบที่สรางขึ ้นไปใชในการประเมิน

ผูเรียนไดอยางแทจริง เพื่อใหผูเรียนไดรับการประเมินสมรรถนะฉลาดรูเรื่องของตนเองตามแนวทางการประเมิน 

PISA สูการเตรียมความพรอมในการพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้นตอไป 

2. ครูผูสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  สามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรดานวิทยาการ

คำนวณ “Coding & Computing Science” ใหกับผู เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื ่อการเตรียมความพรอม 

ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหสูงข้ึนตอไป 

3. ครูผู สอนสามารถจัดการเรียนรู เพศวิถ ีศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู สุขภาวะเพ่ือ 

การพัฒนาคุณภาพผู เรียนในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชนและ

สถานการณของสังคมยุคปจจุบัน 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบวิธีการสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สอดคลองกับผูเรยีน

ในศตวรรษที่ 21 ครูผูสอนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรมสื่อประเภทวิธีการในการออกแบบการเรียนการสอน

ที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ  ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดการเรียน 

การสอนที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เกิดทักษะดานการเรียนรูและ

นวัตกรรม ไดแก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรมการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา การสื่อสาร

และความรวมมือ 

5. ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ผานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) และครูที ่เปนเครือขาย มีความรู ความเขาใจ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ตามแนวทางของ Boot Camp Turbo  

6. ครูสามารถจัดการเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรางนวัตกรรมที ่ส งผลใหนักเรียน 

เกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมทีักษะดานการคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
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3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

1. รอยละ 100 ของครูที่เขารับการประชุมสามารถสรางขอสอบวัดสมรรถนะฉลาดรูเรื่อง (Literacy) 

ตามแนวทางการประเมิน PISA 

2. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตาม 

แนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA Style ตั้งแตรอยละ 90 ขึ้นไป 

3. รอยละ 100 ของครูที่เขารับการอบรมพัฒนาความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรดานวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science”  

4. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานวิทยาการ

คำนวณตั้งแตรอยละ 90 ข้ึนไป 

5. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีฐานขอมูลครูเพศวิถีศึกษา 

ในสังกัดที่ผานการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน  

6. รอยละ 80 ครูเพศวิถีศึกษา มีความรู ความเขาใจและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู 

แบบ Active Learning และนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได  

7. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดไดร ับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ               

จัดกิจกรรมการเรียนรู เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และ 

แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพของนักเรียน รวมทั้งใหนักเรียนไดมีความฉลาดรูเรื่องสุขภาพ  

8. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและแนวทางการเปลี ่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน  

9. ครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถที ่สมัครใจเขารวมการยกระดับความสามารถดาน ICT ปการศึกษา 2564 จำนวน 50 คน  

จากโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง จำนวน 50 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาทักษะดาน ICT เพื่อยกระดับความสามารถ 

และทักษะการใชเครื่องมือสรางเว็บไซตและแอพลิเคชัน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

10. ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ ที่สมัครใจเขารวม สามารถออกแบบการเรียน และคิดคนนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสได รอยละ 80 

11. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 57 คน เขารวมกิจกรรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค

โดยกระบวนการเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยรูปแบบ PLC สังเกตการสอนในหองเรียน      

12. รอยละ 80 ของบุคลากร ผู บริหารและครูผู สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถ สามารถพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

พัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

13. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับการพัฒนาดานการสงเสริมนิสัยรักการอานที่หลากหลาย 
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14. นักเรียนรอยละ 100 ของนักเรียนตามเกณฑการทดสอบ PISA ไดรับการสงเสริมและพัฒนาการรู

เรื่องการอานตามแนว PISA 

เชิงคุณภาพ  

1. ครูมีความรู ความเขาใจการสรางขอสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู เร ื ่อง (Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมิน PISA อยูในระดับดี 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA style 

3. นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดร ับการพัฒนา

สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ดวยชุดฝกสมรรถนะและขอสอบ PISA style 

4. ครูมีความรูความเขาใจการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดานวิทยาการคำนวณ “Coding & 

Computing Science” อยูในระดับดี 

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีขอมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรดานวิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science”           

6. นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดรับการพัฒนาทักษะ

ดานวิทยาการคำนวณ 

7. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีฐานขอมูลครูเพศวิถีศึกษา 

ในสังกัดที่ผานการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน 

8. ครูเพศวิถีศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู แบบ Active 

Learning และนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9. สถานศึกษาในสังกัดไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและแนวทางการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน รวมทั้งใหนักเรียนไดมีความฉลาดรูเรื่องสุขภาพ  

10. สถานศกึษาในสังกัดไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และแนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

ของนักเรียน  

11. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใชเครื่องมือสรางเว็บไซตและแอพลิเคชั่นในการจัด 

การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกส, คิดคนนวัตกรรมรปูแบบการจัดการเรียนการสอน และสามารถเขียนรายงานการใชสื่อตามหลักวิชาการ

ไดถูกตองและสามารถนำไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

13. ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ผานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) และครูที่เปนเครือขายสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใชในการสอนได

อยางเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และมีผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนแบบอยางได  
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14.  ผูบริหารโรงเรียนหรือหัวหนางานวิชาการ และครูผูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียน จำนวน 114 คน 

เขารวมกิจกรรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคโดยกระบวนการเสวนาวิชาการ แลกเปลี ่ยนเรียนรู  

ดวยรูปแบบ PLC สังเกตการสอนในหองเรียน สามารถเปนเครือขายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง

ของ Boot Camp Turbo และดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ของ Boot Camp Turbo 

15. บุคลากร ผูบริหารและครูผูสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

สามารถพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะ 

ที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ  

1. แบบรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

2. แบบประเมินผลการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การทดสอบวัดความรูและสมรรถนะตางๆ ของผูเรียน 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 57 แหง  

3. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผูมีสวนเกี่ยวของ 

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ และสถานศึกษาในสังกัด  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม – กันยายน 2564 
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6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาความสามารถครูในดานการสราง

ขอสอบวัดสมรรถนะฉลาดรูเรื ่อง (Literacy) 

ตามแนวทางการประเมิน PISA 

            

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรดานวิทยาการคำนวณ 

“Coding & Computing Science” 

            

3. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

            

4. ยกระดับทักษะการใช เครื่องมือสราง

เว็บไซตและแอพลิเคชัน เพ่ือการประยุกตใช 

ในการจัดการเรียนการสอน   

            

5. นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู นวัตกรรม 

การเรียนรูของครูสูหองเรียนยุค 4.0  

            

6. การยกระดับทักษะการจัดการเรียนการ

สอน Online ที่สอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา 

            

7. โรงเรียนแหงนวัตกรสูการสรางสรรค

นวัตกรรม 

            

8. สงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรมหองสมุด 

และการรูเรื่องการอานตามแนวทาง PISA 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ 

ทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 175,000.- 

รวมงบประมาณ 175,000.- 
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แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความสามารถครูในดานการ

สรางขอสอบวัดสมรรถนะฉลาดรูเรื่อง (Literacy) 

ตามแนวทางการประเมิน PISA 

    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ผูเขารับการอบรม จำนวน 57 คน 

(100บาทx57คนx1วัน)  

วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 13 คน 

(100บาทx13คนx1วัน) 

   

5,700 

 

1,300 

 

- คาเอกสารประกอบการประชุมประมาณ 100 หนา 

และเขาเลมเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60  

ชุด 

  5,300  

- คาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน  

ชั่วโมงละ 600 บาท (600x2คนx6 ชม.) 

  7,200  

- คาพาหนะวิทยากร   3,000  

-  คาวัสดุประกอบการประชุม   500  

- คาที่พัก   2,000  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 25,000 บาท   25,000  

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรดานวิทยาการคำนวณ “Coding & 

Computing Science” 

    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ผูเขารับการอบรม จำนวน 57 คน 

(100บาทx57คนx1วัน) 

วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 13 คน 

(100บาทx13คนx1วัน) 

   

5,700 

 

1,300 

 

- คาเอกสารประกอบการประชุมประมาณ  

100 หนา และเขาเลมเอกสารประกอบการประชุม 

จำนวน 60  ชุด 

  5,300  

- คาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน  

ชั่วโมงละ 600 บาท (600x2คนx6 ชม.) 

  7,200  

- คาพาหนะวิทยากร   3,000  
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คาวัสดุประกอบการประชุม   500  

- คาที่พัก   2,000  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 25,000 บาท   25,000  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู             

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

    

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 

ผูเขารับการอบรม จำนวน 57 คน 

(100บาทx57คนx1วัน)  

วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 13 คน 

(100บาทx13คนx1วัน) 

   

5,700 

 

1,300 

 

- คาเอกสารประกอบการประชุมประมาณ 100 

หนา และเขาเลมเอกสารประกอบการประชุม 

จำนวน 60  ชุด 

  6,000  

- คาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน  

ชั่วโมงละ 600 บาท (600x2คนx6 ชม.) 

  7,200  

- คาพาหนะวิทยากร   1,500  

- คาวัสดุประกอบการประชุม   3,300  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 25,000 บาท   25,000  

กิจกรรมที่ 4 ยกระดับทักษะการใช เครื่องมือสราง

เว็บไซตและแอพลิเคชัน เพื่อการประยุกต 

ใชในการจัดการเรียนการสอน   

    

- คาอาหารกลางวัน (100บาทx50คนx1มื้อ)    5,000  

- คาเอกสารประกอบการอบรม ใบงาน/ใบกิจกรรม 

(50เลมx90บาท) 

  4,500  

- คาเกียรติบัตร (50แผนx15บาท)   750  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 4 จำนวน 10,250 บาท   10,250  

กิจกรรมที่ 5 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู 

นวัตกรรมการเรียนรูของครูสูหองเรียนยุค 4.0 

    

- คาอาหารกลางวัน (100บาทx40คนx1มื้อ)     4,000 

- คาโลรางวัล (10ชิ้นx1000บาท )    10,000 

- คาเกียรติบัตร (50แผนx15บาท)    750 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 5 จำนวน 14,750 บาท    14,750 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 6 การยกระดับทักษะการจัดการเรียน

การสอน Online ที่สอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา 

    

- คาอาหารกลางวัน (2มื้อx100บาทx50คน)   10,000  

- คาเอกสารประกอบการจัดอบรม (ใบงาน/ใบ

กิจกรรม) (60บาทx150บาท) 

  9,000  

- คาโลรางวัล (6ชิ้นx1,000บาท)    6,000  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 6 จำนวน 25,000 บาท   25,000  

กิจกรรมที่ 7 โรงเรียนแหงนวัตกรสูการสรางสรรค

นวัตกรรม 

    

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มกรรมการ (1มื้อx35บาท

x250คน) 

   8,750 

- คาโลรางวลั (30หนวยx500บาท)     15,000 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิงในการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practice) ของ”โรงเรียนแหงนวตักรสู 

การสรางสรรคนวัตกรรม”  

   1,250 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 7 จำนวน 25,000 บาท    25,000 

กิจกรรมที่ 8 สงเสริมนิสัยรักการอานกิจกรรม

หองสมุด และการรูเรื่องการอานตามแนวทาง PISA 

    

- คาอาหาร อาหารวางและเครือ่งด่ืม การประชุม

พัฒนารูปแบบการสงเสริมนิสัยรักการอาน และ

หองสมุดมีชีวิต และนิเทศ ติดตาม โครงการสงเสริม

การอานตามรอยพระราชจริยวัตร (1วันx170x120คน) 

   20,400 

- คาจัดการประกวดแขงขันกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก

การอาน สงเสริมการพัฒนาการรูเรื่องการอานตาม

แนว PISA จำนวน 57 โรงเรียน 

   4,600 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 8 จำนวน 25,000 บาท    25,000 

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 175,000 บาท   110,250 64,750 
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8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 

1. ระยะเวลาในการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาแลว บางรายอาจจะไมนำความรูท่ีไดรับไปใช                   

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. บูรณาการนิเทศรวมกับการนิเทศปกติ หรือการนิเทศโดยผานการรายงานผลการดำเนินงานของ

โรงเรียน 

2. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา 

3. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ 

4. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษาอยางสม่ำเสมอ 

5. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ ผานชองทางที่หลากหลาย เชน นิเทศออนไลน, Sites Supervision เปนตน 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 
 

กิจกรรมที่ 1 และ 2 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุทธิลักษณ ภูริชัยพัฒน      โทรศัพท 086-394-1915 

E-mail address suttiluk@secondary39.go.th  โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมที่ 3  

ชื่อ-สกุล นางสาววีรยา  โพยมรัตน       โทรศัพท 086-203-1412 

E-mail address Weeraya39@esdc.go.th  โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมที่ 4 - 6 

ชื่อ-สกุล นางสาวณภัทร  จุลพงษ      โทรศัพท 095-641-9249 

E-mail address Napat.6728@gmail.com      โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมที่ 7  

ชื่อ-สกุล นางมาราศรี   มีโชค       โทรศัพท 084-048-2948 

E-mail address meechok2211@gmail.com  โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมที่ 8 

ชื่อ-สกุล นายสมเจตน  พันธพรม    โทรศัพท 064-359-5192 

E-mail address krukook.phd@gmail.com  โทรสาร 055-267234 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตรชาต ิดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

แผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและเรียนรู 

จุดเนน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

นโยบาย สพฐ.  ดานคุณภาพ 

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไข

เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562  กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป โดยใหสอดคลอง 

กับยุทธศาสตร แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบกับแผนยอย 

ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู มุงเนนการแกไขปญหาในปจจุบันและ 

การเสริมสราง การยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูทั้งในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 

การเรียนรู ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการมเรียนรู ที ่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม  การเปลี่ยนบทบาทครู  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา

และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถกำกับการเรียนรูที ่เหมาะสมกับตนเอง 

ไดอยางตอเนื่อง  แมจะออกจากระบบการศึกษาแลว  ควบคูกับการสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญา 

ใหเต็มตามศักยภาพ  รวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพ

ไดอยางมั่นคง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ในฐานะที่เปนสวนราชการในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  มีหนาที ่ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ  ตลอดจนการขับเคลื ่อนนโยบายสู การปฏิบัติและเพิ ่มประสิทธิภาพ 

ดานการศึกษาของพื้นที่ ตามบทบาท ภารกิจดานการศึกษาในพื้นที่รวมกับหนวยงานและภาคีเครือขายในระดับพื้นที่ 

ซึ่งสอดคลองกับแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องที่ 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย จากเหตุผลดังกลาวที่กลาวมาขางตน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
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อุตรดิตถ  ไดจัดทำโครงการนี้ดวยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหมีนิสัยใฝรู  มีความคิดริเริ่ม 

สรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21   

มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 

การเปนพลเมืองโลกที่ดี พรอมกาวสูสากล  
 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมาย และมีทักษะ

ความสามารถที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทำงาน

รวมกับผู อื ่นได ภายใตสังคมที ่เปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื ้นฐานการเรียนรู เพื ่อการวางแผนชีวิต 

ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ สามารถดำรงชีวิตอยางมีความสุขทั้งดานรางกายและจิตใจ 

2. เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนำไปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

3. เพื่อใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายและมีทักษะความสามารถ

ที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 

2. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดรับ

การพัฒนาใหมีความรูและทักษะนำไปสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ 

3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู ไดรับการพัฒนาศักยภาพตาม

สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. สถานศึกษาในสังกัด มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน 

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

1. ผู บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ไดรับการสงเสริมสมรรถนะ 

วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. นักเรยีนในสังกัด มีการยกระดับคุณภาพการศกึษาไดมาตรฐาน 
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3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

1. รอยละ 100 ของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมาย  

และมีทักษะความสามารถที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  

2. รอยละ 100 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ไดรับการพัฒนาใหมีความรูตามมาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ  

1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมาย และมีทักษะความสามารถ

ที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  

2. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดรับ

การพัฒนาใหมีความรูตามมาตรฐาน  

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ  

นิเทศติดตามประเมินผล/แบบสอบถาม  แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม – กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา 

            

2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

            

3. อบรมส ัมมนาและศ ึกษาด ูงานของบ ุคลากร 

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก 

อุตรดิตถ 

            

4. พัฒนาคุณภาพครูดานการจัดการเรียนการสอน

วิทยฐานะ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  

            

5. เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหนาที ่

            

6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาดวย

กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. ขับเคลื่อนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล 

เพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence 

Center : HCEC) 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 500,000.- 

รวมงบประมาณ 500,000.- 
 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

เรียนรูทางวิชาการ ผูบริหารสถานศึกษา 
  20,000 20,000 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและยกระดับคณุภาพของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
200,000 100,000  

กิจกรรมท่ี 3 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 
 30,000 30,000 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาคุณภาพครดูานการจัดการเรียนการ

สอนวิทยฐานะ สงเสรมิสนับสนุนใหบุคลากรของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดติถ 

  

10,000 10,000 

กิจกรรมท่ี 5 เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และประเมินสัมฤทธิผลในการปฏบิัติหนาที ่

  
30,000 30,000 

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย

กระบวนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 

  

5,000 5,000 

กิจกรรมท่ี 7 ขับเคลื่อนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence center : 

HCEC) 

  

5,000 5,000 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 500,000 บาท  200,000 200,000 100,000 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางสุภรีย  หอมสะอาด    โทรศัพท 081-042-4997 

E-mail address sec39pl@hotmail.com  โทรสาร 055-267234 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย และดานการสรางการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาการเรียนรู  

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

แผนการศึกษาแหงชาต ิยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู และ

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

และยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

 จุดเนน การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย และการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นโยบาย สพฐ. ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ 

กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลเห็นความสำคัญของการศึกษาที่เปนรากฐานการสรางสังคมที่เขมแข็ง มีคุณภาพและคุณธรรม 

และยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย กำหนดใหคนไทยในอนาคต

ตองเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมทั้งกาย จิตใจ สติปญญา สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนักนวัตกรรม นักคิด และผูประกอบการบนฐานการรูคุณคาความเปน

ไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบตอสังคม และมีสุขภาวะที่ดี โดยเนนการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต และกำหนดใหมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

รวมถึงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร แผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงตอรัฐสภา  และแผนอื่นๆ ที่เกี ่ยวของ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

(พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา กำหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมี

สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที ่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู มุงเนนการแกไขปญหาในปจจุบัน และการเสริมสราง การยกระดับ 

การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูทั ้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนา 

ระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
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ผูเรียนใหสามารถกำกับการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่อง  แมจะออกจากระบบการศึกษาแลว  ควบคู

กับการสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพุทธปญญาใหเต็มตามศักยภาพ  รวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถ

พิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะที่เปนสวนราชการ 

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีหนาที่ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ  ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพดานการศึกษา

ของพื้นที่ ตามบทบาท ภารกิจดานการศึกษาในพื้นที่รวมกับหนวยงานและภาคีเครือขายในระดับพื้นที่  ซึ่งสอดคลอง

กับแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ  3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องที่ 3 การพัฒนา

ศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู สอดคลองกับจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยและสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 

3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  เรื ่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย จากเหตุผลดังที่กลาวมาขางตน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ จึงจัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือขับเคลื่อนการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติที่ยั่งยืน 

3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. 2561 

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดใหมีทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิถตถ ไดรับการนิเทศ 

ติดตาม ใหคำปรึกษา ชวยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และนำนโยบาย 

สูการปฏิบัติไดตามสภาพและบริบท  

2. โรงเรียนในสังกัดท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนในสังกัด ไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. โรงเรียนในสังกัด มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พรอมรับการประเมินคุณภาพ

การศกึษาทั้งภายในและภายนอก 

2. โรงเรียนในสังกัดท่ีเขารวมกิจกรรมสามารถนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ

ที่ยั่งยืน 
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3. โรงเรียนในสังกัด ไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง สงผล 

ตอคุณภาพของผูเรียนเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปาหมายที่สถานศึกษา ชุมชน และหนวยงาน 

ตนสังกัดคาดหวังไว  

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน เปนไปตามที่สถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานตนสังกัดคาดหวังไว 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีผูบริหาร ครู บุคลากรและ

นักเรียนที่สามารถเปนแบบอยางในการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตไดอยางยั่งยืน 

3. โรงเรียนในสังกัด มีแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนไป

ตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ผูเรียนในสังกัด ไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จำนวน  500 คน 

3. ผูบริหารสถานศกึษาและครูไดรับการพัฒนาใหเปนผูนำการขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาดานคุณธรรม 

จริยธรรมและนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200 คน 

เชิงคุณภาพ  

1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถมีรูปแบบและแนวทางในการสงเสริม

และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที ่มีความเหมาะสมกับสภาพบริบทสงผล 

ตอคุณภาพของผูเรียนที่เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถไดรับการประเมิน

การเปนสถานศกึษาพอเพียงตนแบบระดับเขตพื้นที่ และขยายผลการดำเนินงานเปนศูนยการเรียนรูฯ ในปการศึกษา 

2564   

4. ผูบริหาร ครู เปนผูนำ และเปนแบบอยางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ การนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผล/รายงานผลการดำเนินงาน 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ 

4. พื้นท่ีการดำเนินการ โรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม - กันยายน 2564 
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6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  

            

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล             

2.1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศกึษา 

            

2.2 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนมาตรฐานสากล             

3. พัฒนาเครือขายคุณภาพการบริหาร 

จัดการศึกษา รูปแบบสหวิทยาเขต  

            

4. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก             

5. พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล             

5.1 ประชุมคณะกรรมการ             

5.2 ประชุมขับเคลื่อนใหแกโรงเรียนใน

เปาหมาย 

            

6. เตรียมความพรอมและขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

            

7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน             

7.1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

-  จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน 

(13ชุดx 50บาท) 

            

7.2 การสื่อสารสรางความเขาใจใหกับ

สถานศึกษาในสังกัดในการดำเนินการตาม

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2561 และการประเมินคุณภาพภายนอก  

            

7.3 การคดัเลือกสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือรับ

รางวัล IQA AWARD ประจำปการศึกษา 2563 

- เอกสารประกอบการดำเนินงาน (13ชุดx50

บาท) 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.4 การนิเทศ กำกับติดตาม ใหคำปรึกษา 

ชวยเหลือและแนะนำเก่ียวกับ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถานศึกษาในสังกัด 

            

7.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินการสงเสริม

และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

            

8. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)             

8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูล

ฝอยภายในสถานศึกษา เพ่ือมุงสูการเปนโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero Waste School) 

            

8.2 คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  

(Best Practice) 

            

9. ยกระดับคุณภาพหองเรียนนาอยู การเรียนรู

กาวไกล วิถีใหม New Normal 

            

9.1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง

หลักเกณฑ การประเมินโครงการฯ เพื่อให 

สอดรับกับสถานการณปจจุบัน 

            

9.2 อบรมยกระดับคุณภาพหองเรียนนาอยู  

การเรียนรูกาวไกล วิถีใหม New Normal  

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

            

9.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงาน 

            

9.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและ 

สรางขวัญกำลังใจ 

            

10. สรางความเขมแข็งเครือขายโรงเรียนดีตอง

มีที่ยืนเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง   

            

10.1 เสนอขอเพื่อขออนุมัติโครงการ/แตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/ประชุม

ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10.2 จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงาน 

การสรางความเขมแข็งเครือขายโรงเรียนด ี

ตองมีที่ยืน                     

            

10.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน

เครือขายโรงเรียนดีตองมีที่ยืน โดยใชเอกสาร

แนวทางการดำเนินงานฯ 

            

10.4 สรุป ประเมินผลโครงการ รายงานผล                     

การประเมินผลโครงการ 

            

กิจกรรมที่ 11 การขับเคลื่อน การติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

            

11.1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่

การศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

            

11.2 ประชุม สรุปผล และรายงานผล 

การดำเนินงานขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  340,000 บาท (สามแสนสีห่มื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  325,000.- 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15,000.- 

รวมงบประมาณ 340,000.- 
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แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชมุคณะกรรมการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา (4 ครั้ง) 
    

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (8มื้อx35บาทx 

30คน) 
 4,200 4,200  

- คาอาหารกลางวัน (4มื้อx100บาทx30คน)  6,000 6,000  

-  คาจางเหมาดำเนินการตางๆ  1,500 1,500 4,800 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 28,200 บาท  11,700 11,700 4,800 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล     

2.1 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา (2 ครั้ง) 
    

- คาเบี้ยเลี้ยง   15,000 15,000  

-  คาที่พัก   2,000 2,000  

-  คาน้ำมันเชื้อเพลิง  20,000 20,000  

-  คาจางเหมาดำเนินการตางๆ  5,000 5,000  

-  คาวัสด ุ  1,500 1,500  

2.2 การนิเทศติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เบี้ยเลี้ยงการนิเทศติดตาม (4คนx5วันx240บาท) 

  4,800  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 91,800 บาท  43,500 48,300  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเครือขายคุณภาพการบริหาร

จัดการศึกษา รูปแบบสหวิทยาเขต (9 สหวิทยา

เขต) 

   25,000 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน

ขนาดเล็ก (34 โรงเรียน) 
   20,000 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล      

5.1 ประชุมคณะกรรมการ (15 คน)     

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx10คน)  700   

- คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx10คน)  1,000   

- คาเอกสารคูมือการประเมิน  1,000   

5.2 ประชุมขับเคลื่อนใหแกโรงเรียนในเปาหมาย

ประมาณ 20 โรงเรียน จำนวนคนประมาณ 80 คน 

โรงเรียนละ 3 คน คณะทำงาน 20 คน 
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-  คาตอบแทนวิทยากร (3คนx1,200บาทx1ชม.)  3,600   

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx75คน)  5,250   

- คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx75คน)  7,500   

-  ชุดเอกสารแนวทางในการฝกเขียนรายงาน   5,950   

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 5 จำนวน 25,000 บาท  25,000   

กิจกรรมที่ 6 เตรียมความพรอมและขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

 15,000 10,000  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 6 จำนวน 25,000 บาท  15,000 10,000  

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน 
  

 
 

7.1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

-  จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน (13ชุดx 

50บาท) 

  

650 

 

7.2 การสื่อสารสรางความเขาใจใหกับสถานศึกษา

ในสังกัดในการดำเนินการตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ 

การประเมินคุณภาพภายนอก  

    

- คาเบี้ยเลี้ยง (4คนx240บาทx1วัน)  960   

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx80คน)  5,600   

- คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx80คน)  8,000   

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง  1,000   

- เอกสารประกอบการดำเนินงาน (80ชุดx83บาท)  6,640   

7.3 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือรับรางวัล 

IQA AWARD ประจำปการศึกษา 2563 

- เอกสารประกอบการดำเนินงาน (13ชุดx50บาท) 

  

650 

 

7.4 การนิเทศ กำกับติดตาม ใหคำปรึกษา 

ชวยเหลือและแนะนำ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
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7.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินการสงเสริมและ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

- เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน (3ชุดx500บาท) 

   1,500 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 7 จำนวน 25,000 บาท  22,200 1,300 1,500 

กิจกรรมที่ 8 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 

School)  

    

8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย

ภายในสถานศึกษา เพ่ือมุงสูการเปนโรงเรียนปลอด

ขยะ (Zero Waste School) 

 

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม

จำนวน 65 คน  (100บาทx65คนx1วัน) 

6,500 

- คาเอกสารประกอบการประชุม และเขาเลม

เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60  ชุด  

4,800 

- คาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน  

ชั่วโมงละ 600 บาท (600x2คนx6ชม.)  

7,200 

- คาพาหนะวิทยากร 3,000 

- คาวัสดุประกอบการประชุม  

- คาที่พัก 2,000 

8.2 คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  

(Best Practice) 

1,500 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 8 จำนวน 25,000 บาท  25,000   

กิจกรรมที่ 9 ยกระดับคุณภาพหองเรียนนาอยู 

การเรียนรูกาวไกล วิถีใหม New Normal 

    

9.1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง

หลักเกณฑ การประเมินโครงการฯ เพ่ือใหสอดรับ

กับสถานการณปจจุบัน 

    

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx15คน)  1,050   

- คาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx15คน)  1,500   

- จัดทำคูมือแนวทาง/หลักเกณฑการดำเนินงาน 

โครงการยกระดับคุณภาพหองเรียนนาอยู  

การเรียนรูกาวไกล วิถีใหม New Normal  

ปการศึกษา 2564 (15เลมx100บาท) 

 1,500   
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9.2 อบรมยกระดับคุณภาพหองเรียนนาอยู  

การเรียนรูกาวไกล วิถีใหม New Normal  

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  17,400  

9.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน     

9.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและ 

สรางขวัญกำลังใจ  

    

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx15คน)    1,050 

- คาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx15คน)    1,500 

- มอบรางวัลผลการดำเนินงาน และ 

ผลการประเมินใหกับสถานศึกษา เกียรติบัตร 

(60ใบx15บาท) โลรางวัล (9อันx1,500บาท) 

(ใชงบประมาณสำนักงาน) 

    

- เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

(5เลมx200บาท) 

   1,000 

รวมคาใชจายกิจกรรมที ่9 จำนวน 25,000 บาท                         4,050 17,400 3,550 

กิจกรรมที่ 10 สรางความเขมแข็งเครือขาย

โรงเรียนดีตองมีที่ยืนเพื่อสรางคนดีใหบานเมือง   
   

 

10.1 เสนอขอเพื่อขออนุมัติโครงการ/แตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/ประชุมชี้แจง

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 

    

10.2 จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินการสราง

ความเขมแข็งเครือขายโรงเรียนดีตองมีที่ยืน                   
 

6,000  
 

10.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน

เครือขายโรงเรียนดีตองมีที่ยืน โดยใชเอกสาร 

แนวทางการดำเนินงานฯ 

 10,000   

10.4 สรุป ประเมินผลโครงการ รายงานผล                     

การประเมินผลโครงการ 
 9,000   

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 10 จำนวน 25,000 บาท  25,000   

กิจกรรมที่ 11 การขับเคลื่อน การติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
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11.1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่

การศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

    

- คาตอบแทนอ่ืนๆ (คาเบี้ยการประชุม

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.) 
 9,250  9,250  

คาพาหนะ (2คนx500บาทx2เที่ยว)  1,720 1,720  

คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx35บาทx21คน)  630 630  

คาอาหารกลางวัน (1มื้อx100บาทx21คน)  900 900  

11.2 ประชุม สรุปผล และรายงานผล 

การดำเนินงานขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

    

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 11 จำนวน 25,000 บาท    12,500 12,500  

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 340,000 บาท  183,950 101,200 54,850 

 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 

 การดำเนินงานตามชวงระยะเวลาที่กำหนด อาจมีการปรับเปลี่ยนอันเนื่องมาจากสาเหตุการมีภารกิจ

เรงดวนจากหนวยงานตนสังกัด ที่ทำใหการดำเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายและกำหนดการตามระยะเวลา 

ที่กำหนด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 เตรียมการวางแผนบูรณาการในการดำเนินงานรวมกับโครงการอื่น ๆ ที่สอดคลองและสัมพันธกัน       
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ขอมูลผูรับผิดชอบ 
 

กิจกรรมที่ 1 - 4  

ชื่อ-สกุล นางวราภรณ สนสกล    โทรศัพท 089-6444992 

E-mail address sonsagol@yahoo.com  โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมที่ 2, 5  

ชื่อ-สกุล นางทิพวรรณ ถาวรโชต ิ    โทรศัพท 089-7042019 

E-mail address Tippawun.b@chs.ac.th  โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมที่ 6  

ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชนิฏฐา พุมชุม   โทรศัพท 081-9510494 

E-mail address natchanittha@gmail.com  โทรสาร 055-267234   
 

กิจกรรมที่ 7, 9 และ 11  

ชื่อ-สกุล นายกฤษฎา พรหมอินทร    โทรศัพท 081-5333716 

E-mail address crez19idea@gmail.com  โทรสาร 055-267234  
 

กิจกรรมที่ 8  

ชื่อ-สกุล นางสาวสุทธิลักษณ ภูริชัยพัฒน   โทรศัพท 086-3941915 

E-mail address suttiluk@secondary39.go.th  โทรสาร 055-267234 

ชื่อ-สกุล  นายพรรณชัย ใบศรี    โทรศัพท 063-4615365 

E-mail address ae_ae_a@hotmail.com  โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมที่ 10  

ชื่อ-สกุล นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ   โทรศัพท 099-2226359 

E-mail address  kndo@hotmail.co.th   โทรสาร 055-267234 
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นโยบายที่ 4 

ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

1. โครงการยกระดบัคณุภาพการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา (หนา 144) 
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โครงการยกระดับคุณภาพการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 
ยุทธศาสตรชาต ิดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

แผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรการสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ  

 จุดเนน การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 

นโยบาย สพฐ. ดานโอกาส 

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายใหป พ.ศ. 2563 เปนปแหงการหวงใย 

ไมทิ้งใครไวขางหลัง ดูแลชวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน และป พ.ศ. 2564 เปนปแหงการรัก 

เขาใจ หวงใย ปลอดภัย และใหโอกาส และใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนและดำเนินการอยางจริงจัง ตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความยั่งยืน  โดยนักเรียนทุกคนจะตองไดรับการดูแล

ชวยเหลือ พิทักษ ปกปอง คุมครองอยางรอบดาน ดวยกระบวนการที่ถูกตอง เหมาะสม และทันการณ และไดรับ

การพัฒนาในทุกมิติเพื ่อใหเปนคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ไดขับเคลื่อนการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือ

และคุมครองนักเรียน รวมกับสถานศึกษาในสังกัด เชน รณรงคจัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนและจัดประชุม

ผูปกครองนักเรียน (Classroom  Meeting) อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การคัดกรองนักเรียน การสราง

ภูมิคุ มกันเสริมสรางทักษะชีวิต รวมทั ้งการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ งหวังที ่จะพัฒนานักเรียน 

ในทุกระดับใหมีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเจตนารมณและความมุ งหมายของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง 

อยางเต็มตามศักยภาพ ไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและใกลชิด โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและเครือขาย 

ที่เก่ียวของ ทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา และทุกภาคสวนที่เก่ียวของ รวมถึงการจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการปองกัน  สงเสริม พัฒนา แกไขและสงตอนักเรียนอยางเปนระบบอันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตและ

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือและ

คุมครองนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา  มีคุณภาพมาตรฐาน  มีการกำกับ  

ติดตาม และประเมินผลเชื ่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดจัดทำ

โครงการยกระดับคุณภาพการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ภายใตความรวมมือทุกรูปแบบ  

2. เพื่อสรางโอกาสและบริการการศึกษาใหผู เรียนตามศักยภาพความพรอมอยางทั ่วถึงเทาเทียม 

และเปนธรรม 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output) โรงเรียนในสังกัด  จำนวน  57  โรงเรียน    

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. ทุกโรงเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพระบบการสงเสริมการจัดการศึกษาและมีรูปแบบที่มี

ประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทั้งทางดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ สอดคลอง

และเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน   

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

1. ผูเรียนทุกคนไดรับการบริการทางการศกึษาและพัฒนาตนเองเต็มตาม  ศักยภาพ  มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 

2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

1. รอยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สงเสริมการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพทั่วถึงและ

เปนธรรม 

2. รอยละ 100 ของนักเรียนที่ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนทุกคนไดรับการบริการทางการศึกษาและพัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และสามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได 

2. อัตราการออกกลางคนัของนักเรียนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ  

1. การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 

2. การรายงานผลการดำเนินโครงการ 

3. การประเมินคุณภาพผูเรียน 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 57 แหง  

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และสถานศกึษาในสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
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6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความ

ปลอดภัยใหกับผูเรียนและสถานศึกษา 

            

1.1 กำหนดนโยบายใหสถานศึกษาจัดระบบ

รักษาความปลอดภัยใหแกนักเรียน โดยการมี

สวนรวมของครู ผูปกครอง เครอืขายทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

1.2 กำหนดผ ู ร ับผ ิดชอบระด ับเขตพื ้นท่ี

การศึกษาและระดับสถานศึกษา เพื่อประสาน

เครือขาย ทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีสวนรวม

ในการดูแล ความปลอดภัยใหแกนักเรียน 

1.3 จ ัดทำแผนพัฒนาระบบร ักษาความ

ปลอดภัยเพื่อสรางความเขมแข็งใหสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

1.4 สงเสร ิมและสนับสนุนให สถานศึกษา 

จัดระบบดูแลความปลอดภัยใหแกนักเรียน

อยาง ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

1.5 จัดประกวดกิจกรรมในการดูแลความ

ปลอดภัยใหกับผูเรียนและสถานศึกษา 

1.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานระบบ

การด ูแลความปลอดภ ัยของน ักเร ี ยนใน

สถานศึกษา 

            

2. สงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะ

ที่ 2 รุนที่ 5 ปการศึกษา 2564 

            

2.1 ประชาสัมพันธรายละเอียดทุนการศึกษา

และรับสมัครนักเรียนขอรับทุนการศึกษา 

2.2 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่

มีคุณสมบัติตามเกณฑ ตามจำนวนทุนที่ไดรับ

จัดสรร 

2.3 รายงานผลการคดัเลือกให สพฐ. ทราบ 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.4 ติดตาม รายงานผลการเรียนของนักเรียน

ทุน 

2.5 มอบทุนการศึกษาใหนักเรียนตามที่ไดรับ

จัดสรร 

            

3. การเพิ่มโอกาสในประชากรวัยเรียน ไดรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            

3.1 จัดทำรางประกาศแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 

การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 

3.2 แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ 

สพท. โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด 

3.3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ

จังหวัด 

3.4 จัดหาที่เรียนใหกับนักเรียน (รอบ 2) 

3.5 ติดตามและตรวจสอบการรายงานขอมูล

และผลการรับนักเรียน   

            

4. พัฒนาเครือขายนักจิตวิทยาประจำ

สถานศึกษา 

            

4.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการ วิทยากร 

เตรียมอบรมครู 

4.2 แจงโรงเรียนในสังกัดสงครูเขารับ 

การอบรม 

4.3 อบรมพัฒนาครูตามกำหนด 

4.4 สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

            

5. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว“บานเรียน

คลายตะวัน” 

            

5.1 ประชุมคณะกรรมการ วางแผนติดตาม 

ผลการจัดการศึกษา 

5.2 จัดทำขอสอบวัดและประเมินผล 

5.3 นิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษา 

5.4 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 

5.5 รายงานผลการจัดการศึกษา 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. การยกระดับคุณภาพระบบการดูแล 

ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

            

6.1 พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

6.2 ส งเสร ิมสนับสนุนการสรางภูมิค ุ มกัน 

ทางสังคม 

6.3 พัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

            

7. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 1 คน 

สมรรถนะอาชีพ สำหรับนักเรียนที่มี 1  

ความตองการจำเปนพิเศษ 

            

7.1 ประชุมวางแผนและชี้แจงการดำเนิน

โครงการ 

7.2 จัดกิจกรรมสงเสริมสมรรถนะอาชีพ 

7.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

            

8. สงเสริมนักเรียนผู มีคุณธรรมจริยธรรม

และบำเพ็ญประโยชน ใหไดศ ึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน 

            

8.1 ประชุมวางแผนและชี้แจงการดำเนิน

โครงการ 

8.2 ประสานสถาบันการศึกษาชี้แจง 

การคดัเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอ 

ในสถาบัน อุดมศกึษา 

8.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเด็กดี 

มีที่เรียน 

8.4 ติดตามความกาวหนาของนักเรียน 

ที่เขารวมโครงการ 

8.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด 98,000 บาท (เกาหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 98,000.- 

รวมงบประมาณ 98,000.- 
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แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล

ความปลอดภัยใหกับผูเรียนและสถานศึกษา 

จัดประกวดกิจกรรมในการดูแลความปลอดภัย 

ใหกับผูเรียนและสถานศึกษา 

 

  10,000 

กิจกรรมที่ 2 สงเสริมโอกาสทางการศึกษาของ

นักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

ระยะที่ 2 รุนท่ี 5 ปการศึกษา 2564 

ครูและนักเรียนที่สมัครเขารับการสัมภาษณจาก 

คณะกรรมการฯ 

 

 3,000  

กิจกรรมที ่3 การเพิ่มโอกาสในประชากรวัยเรียน 

ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด 

- ติดตามตรวจสอบการรายงานขอมูลและ 

ผลการรับนักเรียน 

 

 
5,000 

 

 

 

กิจกรรมที ่4 พัฒนาเครือขายนักจิตวิทยาประจำ

สถานศึกษา 

อบรมพัฒนาครูเพื่อเปนนักจิตวิทยาประจำ

สถานศึกษา จำนวน 57 แหง แหงละ 1 คน  

 

  20,000 

กิจกรรมที ่5 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

“บานเรียนคลายตะวัน” 

ประชุมคณะกรรมการและผูเก่ียวของ  

จำนวน 15 คน 4 ครั้ง และจัดทำรายงานผล 

 

  10,000 

กิจกรรมที ่6 การยกระดับคุณภาพระบบการดูแล 

ชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

- การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- การสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

- การพัฒนาสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

 

  

40,000 

 

 

กิจกรรมที ่7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 

1 คน สมรรถนะอาชีพ สำหรับนักเรียนท่ีม ี 

1 ความตองการจำเปนพิเศษ 

 

  10,000 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที ่8 สงเสริมนักเรียนผูมีคุณธรรม

จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน ใหไดศึกษาตอใน

ระดับท่ีสูงขึ้น ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 

   

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 98,000 บาท   8,000 90,000 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางชวนชม  นิ่มเจริญ    โทรศัพท 081-9953803 

E-mail Chuanchom30@hotmail.com   โทรสาร 055-267234
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นโยบายที่ 6  

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (หนา 152) 

2. โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาฯ  

(หนา 159) 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูระบบบริหารจัดการ 

ภาครัฐ 4.0 (หนา 170) 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  

(หนา 176) 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(หนา 182) 

6. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานดานการเงิน บัญชี พัสด ุ(หนา 186) 

7. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยใหแกขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา (หนา 190) 

8. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (หนา 194) 

9. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงาน (ITA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (หนา 198) 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ 

 
ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ  

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร  

จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ  

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน

 
1.  หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา โดยมีการวางแนวทางในการบริหารจัดการ กำกับ และติดตามการดำเนินงานใหเปนไปในทิศทาง 

ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติแผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิรูปประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 

และนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน โดยมีการวางแผน 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ใหสอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายที่สำคัญและเกี่ยวของในทุกระดับ มีแนวทาง 

ในการบริหารจัดการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย

ของการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด สอดคลองตามความตองการ 

และจำเปนของพื ้นท่ี โดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย ซึ ่งจำเปนตองอาศัยเงื ่อนไขหรือปจจัยแหงความสำเร็จ 

หลายประการ เชน การเริ ่มตนดวยการกำหนดยุทธศาสตร นโยบายกลยุทธที ่ดี การบริหารการเปลี่ยนแปลง  

การออกแบบการดำเนินงานที่ดี เหมาะสม เอ้ือตอการประสานงาน การวางรูปแบบกำกับดูแล ควบคมุการดำเนนิงาน 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร รวมถึงการกระตุนใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร นโยบาย 

กลยุทธ สูการปฏิบัติจึงจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เพื่อเปนแนวทางในการนำนโยบายไปกำหนด 

เปนแผนงานโครงการ และถายทอดไปสูการปฏิบัติ ใชงบประมาณอยางคุ มคา ตลอดจนนำผลการดำเนินงาน 

มาปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตอไป 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ใชเปนกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
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2. เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ โดยการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

จากหนวยงานในสังกัดและหนวยงานอ่ืนๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษา  

3. เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองตอการดำเนินงานและใชงบประมาณเพื่อการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

4. เพ่ือติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ

ไดดำเนินการจัดตั้งคำของบประมาณและไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกำหนด 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีการรายงานขอมูลโครงการ/

กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปงบประมาณ เพ่ือใชในการวางแผนการดำเนินงาน 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีคุณภาพ ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และสถานศึกษาในสังกัด 

มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ     

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ สามารถขับเคลื ่อน กำกับ 

ติดตามการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตางๆ รายไตรมาสใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ สามารถนำผลการดำเนินงาน

มาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการ และปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

ใหเกิดคุณภาพ อยางมีประสิทธิภาพตอไป        

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ

บริหารจัดการศึกษาไดอยางเขมแข็ง เกิดประสิทธิผล อยางมีประสิทธิภาพ และผานเกณฑการประเมินผล 

การดำเนินงานตางๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ดำเนินการบริหารงบประมาณ  

การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณไดอยางคุมคา โปรงใส เปนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดสรรงบประมาณ        

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีรายงานผลการดำเนินงาน 

ที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 57 

โรงเรียน ปฏิบัติงานสอดคลองตามนโยบาย จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

นโยบายสำคัญเรงดวนที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

เชิงคุณภาพ  

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ผานการประเมินตัวชี ้ว ัดและ

มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับดีมากขึ้นไป 

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ  

1. การติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ตามตัวชี ้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

2. การประเมินตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

  1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

  2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน  

57 แหง  

  3. บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร ครู ผูเรียน และประชาชน  

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ และสถานศึกษาในสังกัด  

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนางานนโยบายและแผน             

1.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

            

1.2 ประชุมติดตามโครงการ/กจิกรรมตาม

แผนปฏิบัตกิารประจำป 

            

1.3 จัดทำเลมแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.4 ประชุมดำเนินการตามนโยบายเรงดวน/

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

            

1.5 พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  

พิษณุโลก อุตรดิตถ ดวย 393 Model  

            

2. การพัฒนางานวิเคราะหงบประมาณ จัดตั้ง 

จัดสรรและบริหารงบประมาณ 

            

2.1 ประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ 

และบริหารงบประมาณ  

            

2.2 นำเขาขอมูลการเสนอขอจัดตั้ง จัดสรร

งบประมาณสูระบบ 

            

2.3 ติดตาม เก็บขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน             

3. การพัฒนางานกำกับ ติดตาม ประเมินผล

การดำเนินงาน 

            

3.1 ประชุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปและตัวชี้วัด 

            

3.2 ประชุมวิเคราะห สังเคราะห  

ผลการดำเนินงาน และจัดทำรูปเลมรายงาน 

            

3.3 รายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-MES              

4. การรายงานขอมูลและผลการดำเนินงานใน

ระบบ eMENSCR 

            

4.1 ประชุมเจาหนาที่เพื่อชี้แจงและนำเขาขอมูล

โครงการในระบบ eMENSCR  

            

4.2 รายงานผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR              
 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 200,000.- 

รวมงบประมาณ 200,000.- 
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แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานนโยบายและแผน     

1.1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  
    

ครั้งที่ 1 คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (2มื้อxมื้อละ35

บาทx60คน) + คาอาหาร (1มื้อxมื้อละ100บาทx60คน) 
10,200    

ครั้งที่ 2 วันท่ี 1 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม 

(วันละ170บาทx60คน) + วันท่ี 2 คาอาหาร อาหาร

วางและเครื่องดื่ม (วันละ170บาทx70คน)  

+ วัสดุในการจัดประชุม (11,000บาท) 

33,100    

1.2 ประชุมติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การประจำป คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (1มื้อxมื้อละ

35บาทx20คนx3ครั้ง) + คาอาหาร (1มื้อxมื้อละ 

100บาทx20คนx3ครั้ง) 

 2,700 2,700 2,700 

1.3 จัดทำเลมแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 

เสนอ กศจ. (20เลมx70บาท)+ตีพิมพ (40เลมx180บาท) 
 10,400   

1.4 ประชุมดำเนินการตามนโยบายเรงดวน/โรงเรียน

มัธยมดีสี่มุมเมือง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

(1มื้อxมื้อละ35บาทx20คนx3ครั้ง) + คาอาหาร 

(1มื้อxมื้อละ100บาทx20คนx2ครั้ง) 

700 2,700 2,700  

1.5 พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ 

ดวย 393 Model คาอาหาร อาหารวางและเครือ่งด่ืม 

(วันละ170บาทx20คนx6ครั้ง)+(วนัละ170บาทx60คน

x2ครั้ง) + คาทำเลมรายงาน (80เลมx115บาท) 

 20,400 20,400 9,200 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 117,900 บาท 44,000 36,200 25,800 11,900 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานวิเคราะหงบประมาณ 

จัดตั้ง จัดสรรและบริหารงบประมาณ 
    

2.1 ประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ และ

บริหารงบประมาณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (1มื้อ

xมื้อละ35บาทx20คนx5ครั้ง) + คาอาหาร (1มื้อxมื้อ

ละ100บาทx20คนx5ครั้ง) 

13,500    
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2.2 นำเขาขอมูลการเสนอขอจัดตั้ง จัดสรร

งบประมาณสูระบบ 
    

2.3 ติดตาม เก็บขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน  

คาเบี้ยเลี้ยง (4คนx240บาทx2วนั) + คาน้ำมัน 

(390บาทx2เที่ยว ไป-กลับ) 

 
 

 
1,350 1,350 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 16,200 บาท 13,500  1,350 1,350 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนางานกำกับ ติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินงาน 
    

3.1 ประชุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการประจำป

และตัวชี้วัด คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม (วัน

ละ170บาทx60คนx2ครั้ง) 

  10,200 10,200 

3.2 ประชุมวิเคราะห สังเคราะห ผลการดำเนินงาน 

และจัดทำรูปเลมรายงาน (80เลมx250บาท) 
 20,000   

3.3 ประชุมรายงานผลการดำเนินงานในระบบ  

e-MES คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  

(วันละ170บาทx30คน) 

   5,100 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 45,500 บาท  20,000 10,200 15,300 

กิจกรรมที่ 4 การรายงานขอมูล 

และผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR 
    

4.1 ประชุมเจาหนาที่เพื่อชี้แจงและนำเขาขอมูล

โครงการในระบบ eMENSCR คาอาหาร อาหารวาง

และเครื่องดื่ม (วันละ170บาทx60คน) 

 10,200   

4.2 รายงานผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR 

คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม (วันละ170บาท

x20คนx3ครั้ง)  

 3,400 3,400 3,400 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 4 จำนวน 20,400 บาท  13,600 3,400 3,400 

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 200,000 บาท 57,500 69,800 40,750 31,950 
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8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 

 1. ปฏิทินในการจัดสรรงบประมาณจากตนสังกัดมีความไมชัดเจน ทำใหการบริหารงบประมาณ 

ที่วางแผนวาจะไดรับอาจไมเปนไปตามเปาหมาย และอาจกอใหเกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเมื่อขาดแคลน

งบประมาณ  

 2. การเกิดสถานการณฉุกเฉินที่ไมสามารถควบคุมได เชน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 เปนตน อาจทำใหการดำเนินงานไมเปนไปตามรูปแบบหรือแผนการท่ีกำหนดไว 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. วางแผนกระจายการใชงบประมาณในแตละไตรมาส เพื่อกระจายความเสี่ยงในกรณีที่งบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรรมาในปริมาณและชวงเวลาที่หลากหลาย   

 2. วางแผนสำรองการดำเนินกิจกรรมในกรณีสถานการณฉุกเฉินใหสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมหรือวิธีการดำเนินการ เชน จัดการประชุม

ออนไลน หรือกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานดวยแบบรายงานผลออนไลน เปนตน 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน   โทรศัพท 096-827-0265 

E-mail address sineenat@secondary39.go.th  โทรสาร 055-267234 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบคุคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อตุรดิตถ 

 
ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบ

วิชาชีพครู และอาจารย  

แผนการศึกษาแหงชาติ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนฯ 

 จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ป 64 – 65 ดานประสิทธิภาพ 

กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

ภายในหนวยงาน ทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจสำคัญ ที ่จะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ ไปสู

เปาหมายการดำเนินกงานใหบรรลุผลสำเร็จ ตอบสนองตอนโยบายตางๆ ซึ่งในการบริหารงานบุคคล ตองมีการ

วางแผนอัตรากำลังที่ดี ดำเนินการสรรหาคนที่มีความรูความสามารถมีคุณภาพ เขามาดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจ

งานในแตละสวนของสถานศึกษาแลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเพียงพอ นอกจากนั้นยังตองพัฒนาความรู

ความสามารถเพิ่มศักยภาพบุคคล สงเสริมวิชาชีพ การสรางขวัญกำลังใจ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนสิ่งมีชีวิต มี

สติปญญา มีความละเอียดออน และมีศักยภาพสูง หากสามารถดึงศักยภาพออกมาใชไดองคกรนั้นก็จะเขมแข็งและมี

ความสำเร็จอยางดีเยี่ยม 

การดำเนินงานบุคคลในแตละภารกิจงานไมวาจะเปนงานอัตรากำลัง งานสรรหา บรรจุและแตงตั้ง งาน

เลื่อนเงินเดือน งานเลื่อนวิทยฐานะ งานเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ ในการดำเนินงานทุกงานตองยึดหลักเกณฑ 

ระเบียบ แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื ่อความถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งในบางงานมีกระบวนการ

ขั้นตอนซับซอน มีขอมูลคอนขางมาก และตองระมัดระวังในการเผยแพรขอมูล ตองใหบริการที่รวดเร็วทันตาม

กำหนดเวลา ดังนั้น เพื่อพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

มีประสิทธิภาพ มีระบบ ถูกตอง โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได เพ่ือปองกันการเขาใจคลาดเคลื่อนของผูมีสวนได

สวนเสียในการใหบริการงาน บุคลากรมีความเขาใจกระบวนการ ใหบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน และสอดรับ

กับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ เพื่อใหการดำเนินงานของกลุมบริหารงานบุคคลมีระบบยิ่งขึ้น ตลอดจน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุม การปฏิบัติงานในรูปแบบใหมวิถีใหมวิถีคุณภาพ การนำนวัตกรรมชวยพัฒนาการ

ดำเนินงานและการใหบริการงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่และภารกิจในการจัดทำขอมูลอัตรากำลังขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

2. เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดมีอัตรากำลังขาราชการครูที่พอเพียงกับจำนวนนักเรียน หองเรียนและ

ตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด   

3. เพื่อบริหารอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพอัตรากำลัง  

ของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ 

4. เพื่อใหมีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และขอมูลอ่ืนๆ ดานการบริหารงานบุคคลสามารถนำฐานขอมูลไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

5. เพ่ือดำเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนอัตรากำลังที่วางในสถานศึกษา

และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ตามสาขาวิชาเอกที ่ขาดแคลน ใหตรงกับ 

ความจำเปนและความตองการของสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลน

อัตรากำลัง และสรรหาฯ บุคลากรที่มีความรูความสามารถใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขึ้น เปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

6. เพ่ือดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ครูอัตราจาง ลูกจางชั่วคราว เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง  ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน 

7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน

ราชการ และลูกจางประจำ ใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เก่ียวของ 

8. เพื่อพัฒนาจัดระบบการเลื่อนเงินเดือนเปนไปอยางมีมาตรฐาน ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และ

สามารถตรวจสอบได  

3. เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. มีขอมูลวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 57 โรงเรียน  

2. จัดทำขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติ และพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลอื่นๆ  

ดานการบริหารงานบุคคล ไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  

3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวทุกตำแหนงที่ไดรับจัดสรร 

ทั้งกระบวนการสรรหา การเกลี่ยอัตรากำลัง จำนวน  57  โรงเรียน  

4. สามารถจัดทำขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตาม

กำหนดเวลาและทันตอการความตองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. สามารถดำเนินการจัดทำขอมูลการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อไป

ทดแทนอัตรากำลังที่วางในสถานศกึษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน 

6. สามารถจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการดานตางๆ ในการบริหารงานบุคคลไดเกิด

ประสิทธิภาพ สำเร็จลุลวงไปดวยดีในทุกข้ันตอน  
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7. โรงเรียนและสำนักงานเขต ดำเนินการเลื ่อนเงินเดือนของขาราชการครู บุคลากรทาง 

การศกึษา พนักงานราชการ และลูกจางประจำ ใหไดมาตรฐานเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เก่ียวของ 

3.2 เชิงผลลัพธ(Outcome) 

1. สามารถวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและ 

นำขอมูลไปใชเพ่ือบริหารจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 

และขอมูลพื ้นฐานดานการบริหารงานบุคคลอื ่นๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที ่มี

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกตำแหนงที่ไดรับการจัดสรร  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถดำเนินการบริหารอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศกึษาใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

5. การเลื่อนเงินเดือนเปนไปอยางมีระบบ โปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได  

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

 1. มีการวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหเหมาะสม

สอดคลองกับการจัดการศึกษาใหครูครบตามเกณฑ และใหมีขาราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยางมีคุณภาพ 

 2. มีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

และขอมูลอ่ืนๆ ดานการบริหารงานบุคคล สามารถนำฐานขอมูลไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 3. มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนไปอยางมีระบบ เหมาะสม มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและ 

เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 4. มีการพัฒนางานดานการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ชวยพัฒนางานดานตางๆ  

ในเขตพื้นที่การศึกษาชวยสงเสริมใหขวัญกำลังใจขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละสงเสริมใหมี 

การปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

 5. มีฐานขอมูลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนระบบ ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว

ตอการคนหา และการนำมาใชตอไป 

 6. มีขอมูลความตองการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียน เพื ่อใชในการบริหาร

อัตรากำลัง 

 7. มีการดำเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งไดอยางยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได ตามหลัก        

ธรรมาภิบาล และการบริหารบานเมืองที่ด ี

 8. โรงเรียนมีความรูความเขาใจในการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนผู บริหาร ขาราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางประจำ ตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เก่ียวของ 

 9. การเลื่อนเงินเดือนเปนไปอยางมีระบบ โปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได  
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3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

1. มีขอมูลวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 57 โรงเรียน โดยสามารถจัดการเรียน 

การสอนครบทุกหอง และตรงวิชาเอก 

2. จัดทำขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติ และพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลอื่นๆ  

ดานการบริหารงานบุคคล ไปใชในการพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

 3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวทุกตำแหนงที่ไดรับจัดสรร 

ทั้งกระบวนการสรรหา การเกลี่ยอัตรากำลัง จำนวน 57 โรงเรียน  

4. สามารถจัดทำขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดตาม

กำหนดเวลาและทันตอการความตองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. สามารถดำเนินการจัดทำขอมูลการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อไป

ทดแทนอัตรากำลังที่วางในสถานศกึษา ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน 

6. สามารถจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการดานตาง ๆ ในการบริหารงานบุคคลไดเกิด

ประสิทธิภาพ สำเร็จลุลวงไปดวยดีในทุกข้ันตอน 

7. โรงเรียนในสังกัด 57 โรงเรียนดำเนินการเลื่อนเงินเดือนอยางถูกตอง และเปนไปตามกฎ 

ก.ค.ศ. และระเบียบที่เก่ียวของ 

8. รอยละ 90 ของผู รับบริการมีความพึงพอใจในการประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน

ประจำป 2564 

เชิงคุณภาพ 

1. สามารถวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

นำขอมูลไปใชเพ่ือบริหารจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 

และขอมูลพื ้นฐานดานการบริหารงานบุคคลอื ่นๆ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที ่มี

ประสิทธิภาพ 

3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกตำแหนงที่ไดรับการจัดสรร  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถดำเนินการบริหารอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

5. โรงเรียนมีความรูความเขาใจในการจัดทำการเลื่อนเงินเดือนไดอยางถูกตอง และเปนไป 

ตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบที่เก่ียวของ 

6. การเลื่อนเงินเดือนเปนไปอยางมีระบบ โปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได  
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3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน    

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหนง ลูกจางประจำ พนักงานราชการ และอัตราจาง

ชั่วคราว 

4. พื้นท่ีการดำเนินการ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และโรงเรียนในสังกัด จังหวัดพิษณุโลก 

และจังหวัดอุตรดิตถ 

5. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สงเสริมพัฒนาการ

วางแผนอัตรากำลังของ

สถานศึกษาและสำนักงาน

เขตพื้นที ่ 

(น.ส.วภิา เทียนขาว) 

            

1.1 เตรียมความพรอม

เก่ียวกับการบริหาร

อัตรากำลังขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดทำมาตรฐานวิชาเอก

ประจำปงบประมาณ 2564  

               

1.2 ประชุมคณะกรรมการ

บริหารอัตรากำลังขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ อัตราจาง

ชั่วคราว 

            

2. สงเสริมการสรรหา 

คัดเลือก บรรจุและแตงตั้ง

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (นางเตือนใจ 

พรมมี นางกาญจนา  

รัตนชัยพิพัฒน และน.ส.วิภา 

เทียนขาว) 

            



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

   หนา 164 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.1 การสรรหาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา 

            

2.2 การสรรหาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนงครผููสอน (จำนวน 2 

รอบ)  

            

2.3 การสรรหาขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหนง บุคลากร

ทางการศึกษาอื่นตาม

มาตรา 38 ค. (2),(1) 

พนักงานราชการ และอัตรา

จางช่ัวคราว ทุกตำแหนง 

            

3. พัฒนาระบบทะเบียน

ประวัติ (ก.พ.7)  

(นางเตือนใจ พรมมี) 

            

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำทะเบียนประวัติ

อิเลคทรอนิกส และระบบ

เอกสาร 

            

3.2 จัดทำระบบและ

ใหบริการทะเบียนประวัติ 

(ก.พ. 7) ออนไลน 

            

4. เพิ่มประสิทธิภาพ 

การเลื่อนเงินเดือน  

(น.ส.อรสณีิยาพ ศรีสองเมือง 

และนางปารติา ศรีวชิา) 

            

4.1 พัฒนาคุณภาพการ

ดำเนินการเลื่อนเงินเดือน 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ชี้แจงและสรางความเขาใจ

การดำเนินการเลื่อน

เงินเดือน/คาจางฯ  

ประจำป 2564 

4.2 พัฒนาจัดระบบการ

เลื่อนเงินเดือนเปนไปอยาง

มีมาตรฐาน ถูกตอง โปรงใส 

เปนธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได 

            

4.2.1 จัดประชุมวิเคราะห

สังเคราะหรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน สรุปคะแนน 

ของผูบริหารโรงเรียน และ

บุคลากร สพม.พล อต  

ระยะ 6 เดือน รอบ 1, 2 

            

4.2.2 วิเคราะหสังเคราะห 

ตรวจสอบ กอนการเลื่อน

เงินเดือนของสถานศึกษา 

ในสังกัด บุคลากร 

 สพม.พล อต และ

ลูกจางประจำ  

รอบ 1 และรอบ 2 

            

5. สงเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีด

ความสามารถ สรางขวัญ

กำลังใจใหครูและบคุลากร

ทางการศึกษา  

(นางสุภรีย หอมสะอาด) 

            

5.1 จัดประชุมคณะกรรมการ 

อานผลงานดานที่ 3 ผลงาน

ทางวิชาการของขาราชการ
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ครูที่จะมีและเลื่อน 

วิทยฐานะใหสูงข้ึน 

5.2 การเสนอขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ 

ทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 150,000.- 

รวมงบประมาณ 150,000.- 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 สงเสริมพัฒนาการวางแผนอัตรากำลังของ

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ี  

    

1.1 เตรียมความพรอมเก่ียวกับการบริหารอัตรากำลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดทำ

มาตรฐานวิชาเอกประจำปงบประมาณ 2564  

(น.ส.วิภา เทียนขาว) 

    

- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1,000  

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2ม้ือxมื้อละ35บาทx100คน)   7,000  

- คาอาหารกลางวัน (1มื้อxมื้อละ100บาทx100คน)   10,000  

- คาเชาสถานที ่(1 วัน ณ โรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ)   1,500  

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง   600  

- คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืนๆ ในการจัดประชุม   2,970  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1.1 จำนวน 23,070 บาท   23,070  

1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตรา

จางชั่วคราว (น.ส.วภิา เทียนขาว) 

    

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (10มื้อxมื้อละ35บาทx12คน) 800 600 1,400 1,400 

- คาอาหารกลางวัน (5มื้อxมื้อละ100บาทx12คน) 1,000 1,000 2,000 2,000 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืนๆ ในการจัดประชุม  1,000   

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1.2 จำนวน 11,200 บาท 1,800 2,600 3,400 3,400 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 34,270 บาท 1,800 2,600 26,470 3,400 

กิจกรรมที่ 2 สงเสริมการสรรหา คัดเลือก บรรจุและ

แตงตั้งขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  

    

2.1 การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศกึษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา  

(น.ส.วิภา เทียนขาว) 

    

- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   2,000 1,000 

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (8มื้อxมื้อละ35บาทx14คน) 980  980 1,960 

- คาอาหารกลางวัน (4มื้อxมื้อละ100บาทx14คน) 1,400  1,400 2,800 

- คาอาหารเย็น (2มื้อxมื้อละ100บาทx14คน)   1,400 1,400 

- คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืนๆ ในการจัดประชุม   2,000 1,000 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2.1 จำนวน 18,320 บาท 2,380  7,780 8,160 

2.2 การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหนงครูผูสอน (จำนวน 2 รอบ)  

(นางกาญจนา  รัตนชัยพิพัฒน) 

    

- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  6,000  4,000 

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (14มื้อxมื้อละ35บาทx14คน)  4,000  2,860 

- คาอาหารกลางวัน (7ม้ือxมื้อละ100บาทx14คน)  7,000  2,800 

- คาอาหารเย็น (5ม้ือxมื้อละ100บาทx14คน)  3,500  3,500 

- คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืนๆ ในการจัดประชุม  2,000  500 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2.2 จำนวน 36,160 บาท  22,500  13,660 

2.3 การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหนง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 

38 ค. (2),(1) พนักงานราชการ และอัตราจางชั่วคราว

ทุกตำแหนง (นางเตือนใจ พรมมี) 

    

- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  600 600 600 

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (6มื้อxมื้อละ35บาทx15คน)  1,050 1,050 1,050 

- คาอาหารกลางวัน (3มื้อxมื้อละ100บาทx15คน)  1,500 1,500 1,500 

- คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืนๆ ในการจัดประชุม  500 500 500 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2.3 จำนวน 10,950 บาท  3,650 3,650 3,650 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 65,430 บาท 2,380 26,150 11,430 25,470 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) 

(นางเตือนใจ พรมมี) 

    

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติ

อิเลคทรอนิกส และระบบเอกสาร 

    

- คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   1,000 1,000 

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อxมื้อละ35บาทx60คน)   2,100 2,100 

- คาอาหารกลางวัน (1ม้ือxมื้อละ100บาทx60คน)   3,000 3,000 

- คาวัสดุ อุปกรณ และอ่ืน ๆ ในการจัดประชุม  2,000 1,000  

3.2 จัดทำระบบและใหบริการทะเบียนประวัติ  

(ก.พ. 7) ออนไลน 

    

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 15,200 บาท  2,000 7,100 6,100 

กิจกรรมที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือน 

(น.ส.อรสิณียาพ ศรีสองเมือง และนางปาริตา ศรีวิชา) 

    

4.1 พัฒนาคุณภาพการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและสรางความเขาใจ 

การดำเนินการเลื่อนเงินเดือน/คาจางฯ ประจำป 2564 

    

- คาอาหารกลางวัน (1ม้ือxมื้อละ100บาทx65คน)  6,500   

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (2มื้อxมื้อละ35บาทx65คน)  4,550   

- คาจางทำเอกสารการประชุม 57 ชุดๆ ละ 50 บาท  2,850   

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 4.1 จำนวน 13,900 บาท  13,900   

4.2 พัฒนาจัดระบบการเลื่อนเงินเดือนเปนไปอยางมี

มาตรฐาน ถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได 

    

4.2.1 จัดประชุมวิเคราะหสังเคราะหรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน สรุปคะแนน ของผูบริหารโรงเรียน และ

บุคลากร สพม.พล อต ระยะ 6 เดือน รอบ 1, 2 

    

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (1มื้อxมื้อละ35บาทx20

คนx2ครั้ง) 

  1,400 1,400 

4.2.2 วิเคราะหสังเคราะห ตรวจสอบ กอนการเลื่อน

เงินเดือนของสถานศึกษาในสังกัด บุคลากร สพม.พล 

อต และลูกจางประจำ รอบ 1 และรอบ 2  
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5 

วัน 5 คน (200บาทx3วันx5คน, 420บาทx2วันx5คน) 

2 รอบ 

  6,200 6,200 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 4.2 จำนวน 15,200 บาท   7,600 7,600 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 4 จำนวน 29,100 บาท  13,900 7,600 7,600 

กิจกรรมที ่5 สงเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ 

สรางขวัญกำลังใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(นางสุภรีย หอมสะอาด) 

    

จัดประชุมคณะกรรมการอานผลงานดานที่ 3  

ผลงานทางวิชาการของขาราชการครทูี่จะมีและ 

เลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(2มื้อxมื้อละ35บาทx70คน) 

 6,000   

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 5 จำนวน 6,000 บาท  6,000   

รวมคาใชจายทั้งสิ้น จำนวน 150,000 บาท 4,180 50,650 52,600 42,570 
 

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 

 ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนการดำเนินการ ความโปรงใส ในการ

ดำเนินงานการใหบริการงานของกลุมบริหารงานบุคคล 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. ประชุมชี้แจงทำความเขาใจ วิธีการ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวของ และทำการ

เกลี่ยอัตรากำลังใหเปนปจจุบัน 

2. ทำขอตกลงรวมกันระหวางผูบริหารกับครู หรือเจาหนาที่ใหชัดเจน กำหนดวิธีการประเมินการให

คะแนน ดวยความโปรงใส โดยประกาศใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหผูถูกประเมินไดรับทราบและประพฤติตนให

เปนไปตามหลักเกณฑ และระเบียบวินัยพ้ืนฐานที่แจงใหทราบ 

 3. กระจายอำนาจใหสหวิทยาเขตเขามามีสวนรวมในการดำเนินการ เพ่ือขยายผลชี้แจงทำความเขาใจ

วิธีการ กระบวนการ ตามอำนาจหนาที่ในงานสรรหา ยาย กรอบอัตรากำลัง การเลื่อนเงนิเดือน และการประเมิน

ตางๆ ใหกลุมโรงเรียนในสหวิทยาเขตและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล   นายสุรศักดิ์  กรไพร   โทรศัพท  090-454-6728 

E-mail address sec39pl@hotmail.com โทรสาร 055-267234 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 
ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศฯ 

แผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ 

 จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ 

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมอำนวยการ  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามมาตรา 6 มาตรา 34 วรรคสองแหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2562 กำหนดใหมีการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบ

ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุมคาสามารถ

บริหารจัดการภารกิจหนาที ่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจความรับผิดชอบจัด

การศึกษาใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 ดาน คือ 1) ดานบริหารวิชาการ 

2) ดานบริหารแผนงานและงบประมาณ 3) ดานบริหารงานบุคคล และ 4) ดานบริหารงานทั่วไป เพิ่มความคลองตัว

ในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย สามารถสงเสริม สนับสนุนใหสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงคมีการบริหารงาน 

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการและนำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี (Good - Governance)  

ในการบริหารจัดการศึกษาการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21  

 ดังนั้น กลุมอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จึงไดจัดทำโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสู ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มีภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการในหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิบัติงาน
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ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ  

20 ป การปรับบทบาทภารกิจและขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำป 

2.  วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสงเสริม ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

และเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดีขององคกร 

 2. เพ่ือยกระดับการดำเนินการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดในการประเมิน

สวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อนการพัฒนาหนวยงาน 

สูระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

 3. เพื่อพัฒนายกระดับระบบบริหารราชการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

3.  เปาหมาย 

  3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษายกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสู ระบบ 

การจัดการภาครัฐของสถานศึกษาในสังกัดครบทุกแหง 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ 

และรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เปนไปตาม

มาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด 

3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแหงไดรับการสงเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน

ดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศกึษาสูระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  

  3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome) 

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศกึษา ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในหนวยงาน ไดรับความรู มีทักษะที่จำเปนตอบสนองระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

มีผลการดำเนินการเปนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด 

3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน ขับเคลื่อนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศกึษาสูระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0   

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแหงไดยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพ 

และมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เปนไปตามเจตนารมณที่กฎหมายกำหนด

อยางมีประสิทธิภาพ สรางแนวทางการดำเนินการ การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการในหนวยงานและ

สถานศึกษาเปนมาตรฐานนำไปปฏิบัติถือเปนแนวทางการดำเนินการมาตรฐานเดียวกัน สามารถสรางผลผลิตท่ีมี
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คุณคาตอบสนองความตองการของประชาชนและผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจกอเกิด

เปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร 

3.4. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 

1. รอยละ 100 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการสูระบบบริหารจัดการภาครัฐครบทุกแหง 

2. รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           

ดำเนินการและรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เปนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด 

3. รอยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุน 

ขับเคลื่อนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

เชิงคุณภาพ  

1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศกึษา ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในหนวยงาน ไดรับความรู มีทักษะที่จำเปนตอบสนองระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

 2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ        

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการดำเนินการเปนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด 

 3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที่ไดรับการสงเสริม 

สนับสนุน สามารถขับเคลื่อนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0   

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ 

การติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 

 3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง 

2. กลุมงาน/หนวย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง  

4. พื้นท่ีการดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศกึษาในสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
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6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พัฒนาศักยภาพผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 

            

2. จัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษา 

            

2.1 ประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื ้นที่

การศกึษา 

            

2.2 ประเมินสวนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

            

2.3 ควบคุมภายใน                

3. พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและ 

ประชาสัมพันธ 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  152,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ 

ทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 152,000.- 

รวมงบประมาณ 152,000.- 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษาในสังกัด 

    

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x มื้อละ 35 x 85

คน x 4 ครั้ง) 
5,950 5,950 5,950 5,950 

- คาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 85 คน 

x 4 ครั้ง) 
8,500 8,500 8,500 8,500 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คาเชาสถานที่/คาบำรุงสถานที่ (2,000 x 4) 2,000 2,000 2,000 2,000 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง (2,000 x 4) 2,000 2,000 2,000 2,000 

- เอกสารการจัดประชุม (5,982 บาท) 1,495 1,495 1,495 1,497 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 79,782 บาท 19,945 19,945 19,945 19,947 

กิจกรรมที่ 2 จัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
    

2.1 ประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
    

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x มื้อละ 35 x 20

คน x 2 ครั้ง) 
  1,400 1,400 

- คาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 20 คน) 

x 2 ครั้ง) 
  2,000 2,000 

- คาเอกสารการจัดประชุม (1,500 บาท)   750 750 

2.2 ประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x มื้อละ 35 x 20

คน x 2 ครั้ง) 
 1,400  1,400 

- คาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 20 คน x 

2 ครั้ง) 
 2,000  2,000 

- คาเอกสารการจัดประชุม (1,500 บาท)  750  750 

2.3 ควบคุมภายใน     

- คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x คนละ 600 x 7 

ชั่วโมง) 
   4,200 

- คาที่พัก (1 คน x คนละ 600 x 2 คืน)    1,200 

- คาพาหนะ (1 คน x 409 กม. x 4 x 2 เที่ยว)    3,272 

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x มื้อละ 35 x 65 

คน) 
   4,550 

- คาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 65 คน)    6,500 

- คาเอกสารการอบรม (1,500 บาท)    1,500 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 37,822 บาท  4,150 4,150 29,522 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารและ

การประชาสัมพนัธ 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คาตอบแทนวิทยากร (1 คน x คนละ 600 x 7 

ชั่วโมง) 
   4,200 

- คาที่พัก (1 คน x คนละ 600 x 2 คืน)    1,200 

- คาพาหนะ (1 คน x 412 กม. x 4 x 2 เที่ยว)    3,296 

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2 มื้อ x มื้อละ 35 x 70คน)    4,900 

- คาอาหารกลางวัน (1 มื้อ x มื้อละ 100 x 70 คน)    7,000 

- คาเอกสารการอบรม (3,800 บาท)    3,800 

- คาเชา Hosting (จำนวน 1 x หนวยละ 10,000 บาท)    10,000 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 3 จำนวน 34,396 บาท    34,396 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 152,000 บาท  19,945 24,095 24,095 83,865 

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

  ปจจัยความเสี่ยง 

 1. เนื ่องจากเกิดสถานการณ การแพรระบาดโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส งผลให 

การดำเนินงานตามโครงการไมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ 

 2. บุคลากรบางสวนขาดความเขาใจในการจัดทำกระบวนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนายกระดับ 

การบริหารจัดการในหนวยงานและสถานศึกษา ควรมีมาตรฐานการปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกัน 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการประชุมทางไกลผานระบบ (Video Conference) สำหรับ 

การขับเคลื่อนพัฒนาผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน

ใหไดรับความรู มีทักษะที่จำเปนตอบสนองระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่การดำเนินงานยกระดับการบริหาร 

จัดการศึกษาในหนวยงานและสถานศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติขับเคลื่อนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล จาสิบตรี จิรกร  บุญศรีภูม ิ   โทรศัพท 0 5526 7235 

E-mail address boy_veenus@hotmail.com  โทรสาร  0 5526 7234 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 
ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิรูปประเทศ  ดานการบริหารราชการแผนดิน 

แผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  12  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ  

การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร  

จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ  

กลุมงานที่รับผิดชอบ  หนวยตรวจสอบภายใน 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ดวยโรงเรียนในสังกัด เปนหนวยงานยอยที่ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับโรงเรียนบางโรงเรียนดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจาก

นักเรียนและผู ปกครอง มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวน เพื ่อการบริหารจัดการดานการศึกษาและ 

ดานการบริหารจัดการภายในโรงเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื ่อง อีกทั ้ง การดำเนินการตองเปนไป 

ตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนน และหลักธรรมภิบาล 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน  จำนวน  23  โรงเรียน จากทั้งหมด  57  

โรงเรียน  โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของปท่ีผานมาและความถ่ีหางของการเขาตรวจสอบ  ทั้งนี้  เพ่ือให

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบผลการดำเนินงาน  ปญหาอุปสรรค  ตลอดจนความตองการชวยเหลือ  

แนะนำ  ใหคำปรึกษา  เพ่ือแกไขการดำเนินงานการเบิกจายเงินใหถูกตอง ครบถวน เปนไปตามระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ   มีการรายงานทางการเงิน 

ที่เชื่อถือได   

 2.  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเบิกจายงบประมาณ การจัดทำบัญชีของโรงเรียน ใหมี 

ความถูกตองครบถวนเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัต ิ

2.  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินจากระบบ GFMIS 

ของโรงเรียนหนวยเบิก 

3.  เพื่อใหมั่นใจวาเงินรายไดสถานศึกษาที่ไดรับ ปฏิบัติถูกตองเปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ 

สั่งการที่เก่ียวของ  และหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
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4.  เพ่ือใหทราบวาการใชจายเงินคาสาธารณูปโภคเปนไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

5.  เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 

จนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงบเงินอุดหนุนเปนไปตาม

ระเบียบและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 6.  เพื ่อตรวจสอบความมีจริง การใชประโยชน  การบำรุงรักษา และการควบคุมทรัพยสินของ

โรงเรียนใหถกูตอง  ครบถวน  เปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัต ิ  

3.  เปาหมาย 

3.1  เชิงผลผลิต (Output)  

1. ดำเนินการตรวจสอบดานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน จำนวน 9 โรงเรียน 

2. ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายเงินโรงเรียนดวยระบบ GFMIS จำนวน 1 โรงเรียน 

3. ดำเนินการตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน 

4. ดำเนินการตรวจสอบเงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 

จนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  5  โรงเรียน 

5. ดำเนินการตรวจสอบคาสาธารณูปโภค  จำนวน  57  โรงเรียน 

 6. ดำเนินการตรวจสอบกำกับและติดตามดานการเงนิ บัญชีและพัสดุโรงเรียน  3 โรงเรียน 

3.2  เชิงผลลัพธ (Outcome)  

  1. โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน  ไดถูกตองครบถวนตาม

ระเบียบและกฎหมายกำหนด 

2. โรงเรียนสามารถดำเนินการเบิกจายเงินโรงเรียนดวยระบบ GFMIS ไดถูกตองและครบถวน 

ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด 

3. โรงเรียนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายไดสถานศึกษา ไดถูกตองและครบถวนตาม

ระเบียบและแนวทางที่สพฐ.กำหนด 

4. โรงเรียนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ไดถูกตองครบถวนตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่สพฐ.กำหนด 

  5. โรงเรียนสามารถดำเนินการเบิกจายเงินคาสาธารณูปโภคไดถูกตองตามกำหนดเวลา 

  6. โรงเรียนดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะไดถูกตองและครบถวน 

3.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด  

โรงเรียนสามารถดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณไดถูกตองและ

ครบถวนตามระเบียบ กฎหมายและแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ 

1. หนวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบดานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน   

รอยละ  100 
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2. หนวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบการเบิกจายเงินโรงเรียนดวยระบบ 

GFMIS  รอยละ  100 

3. หนวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษา รอยละ 100  

4. หนวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบเงินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รอยละ  100 

5. หนวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบคาสาธารณูปโภค  รอยละ  100 

6. หนวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบกำกับและติดตามการแกไข 

การดำเนินการดานการเงินบัญชีและพัสดุ  รอยละ  100 

เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณไดถูกตองและครบถวน 

ตามระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรอยละ  60 

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ  

การตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน / แบบสอบถาม  

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน นักเรียน  ครู  ผูบริหารและผูที่เก่ียวของอื่น เชน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครองนักเรียน 

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และสถานศึกษาในสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564 

6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ตรวจสอบการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจาง

และหลักฐานการจายของโรงเรียน 9 โรงเรียน 

            

2. ตรวจสอบกำกับและติดตาม การตรวจสอบ

การเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจางและหลักฐาน

การจายของโรงเรียน 3 โรงเรียน 

            

3. ตรวจสอบการเบิกจายเงินและหลักฐานการ

จายดวยระบบ GFMIS 1  โรงเรียนและสรุป

รายงานผลการตรวจสง  สพฐ. ทางระบบ ARS 

            

4. ตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษา  5 โรงเรียน             

5. ตรวจสอบเงินสนับสนุนคาใชจายการจัด

การศกึษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง

การศกึษาภาคบังคับ จำนวน 5 โรงเรียน 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. ตรวจสอบคาใชจายคาสาธารณูปโภคของ

สวนราชการและโรงเรียนในสังกัด 57 โรงเรียน 

(ตามนโยบายของรัฐบาล) 

            

7. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงสพฐ. 

            

8. สรางขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่ ไดรับ

การประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีและ 

ดีมาก 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 50,000.- 

รวมงบประมาณ 50,000.- 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัด

จางและหลักฐานการจายของโรงเรียน  9 โรงเรียน 
    

- คาเบี้ยเลี้ยง (3คนx คนละ240x12วัน)+(3คนx  

คนละ120x6วัน) 
 10,800   

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง  9,888   

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 20,688 บาท  20,688   

กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบกำกับและติดตาม 

การตรวจสอบการเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจางและ

หลักฐานการจายของโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน 

    

- คาเบี้ยเลี้ยง (3คนx คนละ240x2วัน)+( 3คนx  

คนละ120x2วัน) 
 2,160   

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง  4,320   

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 6,480 บาท  6,480   

กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบการเบิกจายเงินและหลักฐาน

การจายระบบ GFMIS จำนวน 1 โรงเรียน 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 4  ตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษา 

จำนวน 5 โรงเรียน 
    

- คาเบี้ยเลี้ยง (3คนx คนละ240x6วัน) + (3คนx  

คนละ120x4วัน) 
   5,760 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง    6,990 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 4 จำนวน 12,752 บาท    12,750 

กิจกรรมที่ 5  ตรวจสอบเงินสนับสนุนคาใชจาย 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง

การศกึษาภาคบังคับ จำนวน  5  โรงเรียน 

    

- คาเบี้ยเลี้ยง (3คนx คนละ240.x4วัน)+ (3คนx 

 คนละ120x4วัน) 
 4,320   

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง  3,152   

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 5 จำนวน 7,472 บาท  7,472   

กิจกรรมที่ 6  ตรวจสอบคาใชจายคาสาธารณูปโภค

ของสวนราชการและโรงเรียนในสังกัด 57 โรงเรียน 

(ตามนโยบายของรัฐบาล) 

 

    

กิจกรรมที่ 7   สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สงสพฐ. 

    

กิจกรรมที่ 8  สรางขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด 

ที่ ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดี 

และดีมาก 

- วุฒิบัตรพรอมกรอบ(จำนวน18x หนวยละ150) 

   2,610 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 8 จำนวน 2,610 บาท    2,610 

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 50,000 บาท  34,640  15,360 
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8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 

 การตรวจสอบอาจจะไมเปนไปตามเวลาที่กำหนดไวในแผน  เนื่องจากตองปฏิบัติภารกิจงานอื่นๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 ดำเนินการบริหารเวลาภายในระยะเวลาที่ไดกำหนดไวในแผนการตรวจสอบ 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล  จารุนันท   โพธิ์ทอง    โทรศัพท 09-5634-6725 

E-mail address charunun55@gmail.com  โทรสาร 055-267234 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉม 

ดวยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)  

แผนการศึกษาแหงชาต ิยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ 

จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ  

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 

"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง" โดยมุงเนนยกระดับศักยภาพ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ  

ทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดแปลงยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ประกอบกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กำหนดวิสัยทัศน  

"คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21" และยุทธศาสตรที่ 4 การสราง

โอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา กำหนดใหเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย   

 เพ่ือรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และนโยบาย

ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดจัดทำโครงการนี ้

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางและพัฒนาระบบขอมูล Big Data ใหครอบคลุม สามารถนำเสนอสาระสำคัญสำหรับ 

การบริหารและจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา โดยใชรูปแบบการประชุม และหรือการประชุม

ทางไกล เพ่ือประสานขอราชการที่สำคัญ เรงดวนตางๆ ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

3. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ

ใชวัสดุครุภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเสถียร อยางตอเนื่อง 



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

   หนา 183 

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ใหไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการตามความจำเปน 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถมีระบบขอมูล Big Data  

ในการบริหารจัดการศึกษา 

2. หองประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถไดรับ 

การพัฒนาใหเปนหองประชุม และหองประชุมทางไกลที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

3. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถทุกคน สามารถใชระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตที่มีความเสถียรสูงเพิ่มขึ้น และปฏิบัติราชการตางๆ ผานเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

ตอพวงของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถที่มีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรกลุ มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ไดรับ 

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ โดยเขารับการประชุม อบรม และหรือสัมมนาตามที่ สพฐ.กำหนด หรือ

ตามความตองการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. ทีมบริหาร บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

และผูเกี ่ยวของไดใชประโยชนจากระบบขอมูล Big Data ตามความตองการไดอยางสะดวก จากทุกสถานที่  

ที่สามารถเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถสามารถประสานขอราชการตางๆ  

ที่สำคัญ ไปยังกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการประสานงานทามกลางสถานการณ 

โรคติดเชื้อโควิด-19 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถสามารถบริหารจัดการขอราชการ

ตางๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของภารกิจของกลุม หนวย และหนวยงานที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความชำนาญ 

เก่ียวกับภารกิจที่ตองปฏิบัติเพ่ิมขึ้น สงผลตอการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 

3.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถเกิดประสิทธิภาพในการการบริหาร

จัดการศึกษา บุคคลเปาหมายไดรับขอมูลที่นำเสนอจากระบบขอมูล Big Data SPM PLK UTT 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถไดบริหารจัดการเกี่ยวกับภารกิจ

การศกึษาที่เก่ียวของ เพ่ือใหกลุมเปาหมายดำเนินการตอไปไดอยางชัดเจน สะดวก 

3. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถและผูเกี ่ยวของ 

มีความพึงพอใจในการใชระบบอินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรตามภารกิจของตนเอง 

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถไดรับประโยชนจากความสำเร็จ 

ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ นำเสนอระบบขอมูล Big Data 

ผานเวบ็ไซดของสำนักงาน 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถสามารถจัดการประชุม และหรือ

การประชุมทางไกล ใหบุคคลเปาหมายไดครบถวน ตามวัตถุประสงคที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 

3. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถมีความเสถียรสะดวก ปลอดภัยในการใชงาน 

4. บุคลากรของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางนอย 

2 คน ไดรับการอบรม สัมมนาที่สำคัญ  

เชิงคุณภาพ  

1. ระบบขอมูล Big Data เบื้องตนที่จัดทำ สามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการศกึษา 

2. กลุมบุคคลเปาหมายไดรับสาระสำคัญของการประชุมจากผูรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ดวยความชัดเจน สะดวกตามวิธีการที่กำหนด 

3. บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ และผูเก่ียวของไดใช

ระบบอินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอร ที่มีสมรรถนะเสริมสราง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้น 

4. ภารกิจตางๆ ของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสบ

ความสำเร็จ ครบถวน เรียบรอย ตามวัตถุประสงคของแตละภารกิจ 

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ  

1. การประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ

มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. การประเมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ และผูเก่ียวของอ่ืนตามภารกิจ 

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม  – กันยายน 2564 
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6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สรางและพัฒนาระบบขอมูล Big Data              

2. พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม ระบบ 

Conference หองประชุมพุทธนเรศ 

            

3. พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม 

- ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

- เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน 50 เครื่อง 

- เครื่องสำรองไฟ 25 เครื่อง 

            

4. การประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากร 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ  

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 100,000.- 

รวมงบประมาณ 100,000.- 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 สรางและพัฒนาระบบขอมูล Big Data      

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม  

ระบบ Conference หองประชุมพุทธนเรศ 
 100,000   

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม 

- ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

- เครื่องคอมพิวเตอรสำนักงาน 50 เครื่อง 

- เครื่องสำรองไฟ 25 เครื่อง 

    

กิจกรรมท่ี 4 การประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากร      

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 100,000 บาท  100,000   

 
ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นายคณนิ อุดมความสุข      โทรศัพท 083 - 4125494 

E-mail address kaninu@gmail.com   โทรสาร 055-267234 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

 
ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ  

โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลำดับรอง 

แผนการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน 

การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร  

จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ  

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเปนหนวยงานยอยซึ่งตองรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ การบริหารงาน

ดังกลาวตองดำเนินไปตามระเบียบ ถูกตอง เปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได แตจากการศึกษาสภาพ

ปจจุบันปญหาพบวาครูมีหนาที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงิน บัญชีและพัสดุเปนงาน

พิเศษที่ตองรับผิดชอบเพิ่มเติม ผูรับผิดชอบตองดำเนินการจัดทำหลังเวลาราชการทำใหการปฏิบัติงานลาชา  

ไมเปนปจจุบันและเจาหนาที่ขาดความมั่นใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานตองติดตอประสานงานกันระหวางเจาหนาที่

งานบริหารอื่นๆ ในหนวยงาน เพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัวในการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จึงไดจัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี 

และพัสดุ เพื่อพัฒนาระบบการทำงาน ซึ่งประกอบดวยงานการเงิน บัญชี  และงานพัสดุ  ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือ

สนับสนุนงานของทุกกลุมงาน / ฝาย  ใหสามารถดำเนินไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุในฐานะสวนราชการ 

2. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ดานการเงิน บัญชี และพัสด ุ

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และประสบการณในการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
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3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 57 โรงเรียนๆ ละ 3 คน บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด จำนวน 186 คน 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ สามารถ

ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และทันกำหนดเวลาที ่ทาง

ราชการกำหนด 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถนำ

ความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานมาปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สามารถรายงานตัวชี้วัด ไดอยาง

ครบถวน และถูกตอง 

4. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  

ไดพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

3.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

1. สถานศึกษา มีระบบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ สามารถดำเนินงานและ

บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สามารถรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไดอยางครบถวน ถูกตอง 

3. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุ มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย สามารถปฏิบัติงาน และรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได

อยางครบถวน ถูกตอง 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

1. รอย 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความรูในการเขารับการฝกอบรม 

ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

2. รอย 100 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย ไดรับการพัฒนางานที่รับผดิชอบ 

เชิงคุณภาพ  

1. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษา 

2. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                                        



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

   หนา 188 

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ  

1. การประเมินสวนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

2. การรายงานการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำโรงเรียน และประจำกลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

4. พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และสถานศึกษาในสังกัด 

(จังหวัดพิษณุโลก – อุตรดิตถ) 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  กรกฎาคม – กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ฝกอบรมตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 80,000.- 

รวมงบประมาณ 80,000.- 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมฝกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบตัิงานดานการเงิน บญัช ีและพัสดุ 
    

คาตอบแทน     

- คาตอบแทนวิทยากร (3คนx600บาทx7ชั่วโมง)    12,600 

คาใชสอย     

- คาอาหารและเครื่องดื่ม (2มื้อx50บาทx186คน)    18,600 

- คาอาหารกลางวัน (1มื้อx250บาทx186คน)    46,500 

คาวัสด ุ     

- คาเอกสารการประชุม    2,300 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 80,000 บาท    80,000 
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8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 

 1. มีการปรับปรุงแกไขระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของตลอดเวลา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัดที่ปฏิบัติหนาที่ทางดานการเงิน บัญชี และพัสดุ อาจพลาดโอกาสที่จะเรียนรูและทำความเขาใจในระเบียบ

กฎหมายใหมที่เก่ียวของ ดวยมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมาก 

 2. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  

ยังขาดโอกาสที่จะพัฒนาการทำงานในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. จัดอบรมดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ เปนประจำทุกป 

 2. จัดทำคูมือดานการเงิน การบัญชี และพัสดุใหสถานศึกษาสำหรับใชเปนคูมือในการปฏิบัติงาน 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางสาวอรุณประไพ  เพ็งสลุด   โทรศัพท 093-210-2008 

E-mail address sec39pl@hotmail.com  โทรสาร 055-267234 
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โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ยุทธศาสตรชาต ิ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปราม เรื่อง การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ 

 จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ 

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมกฎหมายและคดี  

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไดกำหนดนโยบาย 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั ่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทาง  

ในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนปฏิรูปประเทศ 

ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2560 - 2579 ซึ่งนโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ในการดำเนินการ 

ตามนโยบายดังกลาวผูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดจะตองบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความโปรงใส 

ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตองปฏิบัติหนาที่ราชการอยูภายใตระเบียบและกฎหมายและประพฤติตน

อยูในกรอบของวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดวย  สำหรับ

การดำเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นเปนเครื่องมือที่สำคญัของผูบริหารสถานศึกษาใน

การสงเสริมปองกันและปราบปรามมิใหบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย ซึ่งจะสงผลตอการเสริมสรางการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น แตเนื่องจากในชวงที่ผานมา

พบวา สถานศึกษาบางแหงมีการดำเนินการทางวินัยกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไมถูกตอง   

ตามระเบียบและแนวทางที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการลาชา และสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน 

ของสถานศึกษาและครู และยังพบวาปจจุบันมีขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเสี่ยงที่จะกระทำผิด

วินัยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากความไมรูกฎหมาย หรือการดำเนินการทางวินัยไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหเปนไป

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานในดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการศึกษา เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการยกระดับการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงไดจัดใหมี

โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพดานวินัยใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในครั้งนี้ 
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2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ และเพิ่มพูนทักษะ 

ในการดำเนินการทางวินัย 

2. เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาการมีวินัยใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถบริหารงานดานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษามีความรูดานกฎหมายดีข้ึนและกระทำผิดวินัยลดลง 

5. เพ่ือสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง รวมจำนวน 57 คน 

(โรงเรียนละ 1 คน) ไดรับการพัฒนาความรูดานการดำเนินการทางวินัย รอยละ 100 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  

พิษณุโลก อุตรดิตถ ไดรับการอบรมเสริมสรางและพัฒนาการมีวินัย ทางระบบออนไลน ไมนอยกวารอยละ 90 

ของจำนวนทั้งหมด 

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความรู ความสามารถ และทักษะ 

ในการดำเนินการทางวินัยอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาการ มีวินัยทางระบบออนไลน 

3.3 ผลท่ีคาดวาจะเกิด 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและทักษะที่เพิ่มพูนในการดำเนินการ

ทางวินัย 

2. สถานศึกษาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหสามารถบริหารงานดานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเสริมสรางและพัฒนาการมีวินัย และไดรับ

ความรูดานกฎหมายดีขึ้น มีผลทำใหกระทำผิดวินัยลดลง 

4. มีการดำเนินการสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ

ราชการ 

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 เชิงปริมาณ  

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง รวมจำนวน 57 คน 

(โรงเรียนละ 1 คน) ไดรับการพัฒนาความรูดานการดำเนินการทางวินัย รอยละ 100 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

พิษณุโลก อุตรดิตถ ไดรับการอบรมเสริมสรางและพัฒนาการมีวินัย ทางระบบออนไลน ไมนอยกวารอยละ 90 

ของจำนวนทั้งหมด 
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เชิงคุณภาพ  

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถและทักษะที่เพิ่มพูนในการดำเนินการ

ทางวินัย 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเสริมสรางและพัฒนาการมีวินัย และไดรับ

ความรูดานกฎหมายดีขึ้น มีผลทำใหกระทำผิดวินัยลดลง 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน  

ขาราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 57 คน และขาราชการครูและบุคลากร 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เมษายน - กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการดำเนินการทางวินัยสำหรับ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

            

2. อบรมเสริมสรางประสิทธิภาพ การมีวินัย

สำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  

ระบบออนไลน 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 30,000.- 

รวมงบประมาณ 30,000.- 
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แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อยกระดับ

คุณภาพการดำเนินการทางวินัยสำหรับ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

    

- คาตอบแทนวิทยากร (1คนX600บาทX9ชม.)   5,400  

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 65 คนๆ ละ 35 บาท 

4 มื้อ (4มื้อX65คนX35บาท) 
  9,100  

- คาอาหารกลางวัน 65 คนๆ ละ 100 บาท 2 มื้อ 

(65คนX100บาทX2มื้อ) 
  13,000  

- คาเอกสารอบรมสัมมนา    2,500  

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1   30,000  

2. อบรมเสริมสรางประสิทธิภาพ การมีวินัยสำหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ ระบบออนไลน 

(เปนการอบรมออนไลน) 

(ไมมีคาใชจายในการดำเนินงาน) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 30,000 บาท   30,000  

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสุวรรณ       โทรศัพท 081-2847789 

E-mail address theera2513@gmail.com                 โทรสาร   055-267234 

 
  



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

   หนา 194 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 
ยุทธศาสตรชาต ิดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา เรื่อง การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศกึษา เพ่ือบรรลุ 

 เปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร   

 จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ 

กลุมงานทีร่ับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา กำหนดให

มีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกดาน โดยการปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย มีเปาหมาย

ใหผูเรียนทุกกลุ มวัยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะที่จำเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา  

ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล  มีวินัย  มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

รวมทั้งเปนพลเมืองที่รูสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใตนโยบาย “สพฐ.วิถีใหม วิถีคุณภาพ” ประกอบดวย  

4 มิติหลัก ไดแก ดานความปลอดภัย  ดานโอกาส  ดานคุณภาพ  และดานประสิทธิภาพ ใหมีความสอคคลอง 

กับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการคือ ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปดกวาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ ในฐานะหนวยงานในสังกัดมีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษา 

ของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทำงานสอดคลองกับ 

ความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ตามหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 

หลักการจัดการศึกษาเพื ่อความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education)  

จึงกำหนดเปนโครงการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให

การดำเนินงานตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา นโยบายและจุดเนน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก  อุตรดิตถ ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม การบริหารจัดการศึกษาเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความยืดหยุน  

คลองตัว  สามารถปรับองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลก ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
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และประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของ  ไดรับการบริหารจัดการและการบริการที่ดี เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมาย  

2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของหนวยงานตนสังกัดสูการปฏิบัติและเกิดความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแกไขปญหาในการบริหารจัดการศึกษา

ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

 1. นโยบายและจุดเนนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. ผูบริหารการศึกษา จำนวน 4 คน  ผูบริหารและรองผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 130 คน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,500 คน นักเรียน จำนวน 41,000 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ 

3. องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ  

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และสถานศึกษาในสังกัด 

มีการขับเคล่ือน นโยบายสูการปฏิบัติ และบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ สามารถสงเสริม สนับสนุน 

และแกไขปญหาในการบริหารการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ มีการพัฒนาประสิทธิภาพ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความยืดหยุ น  คลองตัว 

ในการดำเนินงาน 

2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ และสถานศึกษา สามารถปรับ

องคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลก โดยมีการวัดผลสำเร็จของงานไดอยางเปนรูปธรรม โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได  

3.  ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของ ไดรับการบริหารจัดการ

และการบริการที่ดี  สรางความเชื่อมั่นตอสาธารณชน  

3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

รอยละ 80 ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

และผูเก่ียวของไดรับประโยชนจากการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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เชิงคุณภาพ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม

นโยบาย บรรลุเปาหมาย มีผลการดำเนินงานงานระดับดีมากขึ้นไป 

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ  

1. กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2. แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ตามตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มาตรฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนน ของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน    

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน  

57 แหง  

3. บุคลากรทางการศกึษา ผูบริหาร ครู ผูเรียน และประชาชน 

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ และสถานศึกษาในสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เมษายน - กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม 4 ดาน ไดแก  ดานบริหาร วิชาการ  

ดานบริหารบุคคล ดานบริหารงบประมาณ   

ดานบริหารทั่วไป และครอบคลุม 4 มิต ิ 

“วิถีใหม วิถีคุณภาพ” ดานความปลอดภัย 

คุณภาพ  โอกาส และประสิทธิภาพ 

            

2. สนับสนุน สงเสริม แกปญหา และยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

ตามความจำเปนและเรงดวน 

            

3. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน             
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7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  650,000 บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 650,000.- 

รวมงบประมาณ 650,000.- 
 

แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม 4 ดาน ไดแก  ดานบริหาร วิชาการ  

ดานบริหารบุคคล ดานบริหารงบประมาณ   

ดานบริหารทั่วไป และครอบคลุม 4 มิติ “วิถีใหม วิถี

คุณภาพ” ดานความปลอดภัย คุณภาพ  โอกาส และ

ประสิทธิภาพ 

  

50,000 250,000 

กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุน สงเสริม แกปญหา และ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

ตามความจำเปนและเรงดวน 

  

50,000 300,000 

กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลและรายงานผล 

การดำเนินงาน 
  

  

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 650,000 บาท   100,000 550,000 

 

8. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ปจจัยความเสี่ยง 

ปญหาเฉพาะหนาและความจำเปนตามนโยบายเรงดวนท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนาได 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. การเฝาระวังและติดตามสถานการณตางๆ ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงติดตาม

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัด  

2. การระดมความคิดเห็นในการวางแผนตัดสินใจและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อหา

วิธีการแกไขปญหาที่ดีที่สุด เกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครแูละบุคลากรทางการศกึษา และองคกร  

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน   โทรศัพท 096-827-0265 

E-mail address sineenat@secondary39.go.th  โทรสาร 055-267234 
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โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ   

 
ยุทธศาสตรชาติ  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปราม เรื่อง การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 

นโยบายและจุดเนน ศธ. ป 64 นโยบายปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ 

 จุดเนน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบาย สพฐ. ดานประสิทธิภาพ 

กลุมงานที่รับผิดชอบ กลุมอำนวยการ 

 
1.  หลักการและเหตุผล 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกำหนด

วิสัยทัศนวา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหมีมาตรฐานสากล โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

คือ ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา 

รอยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความ

สอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12 (ยุทธศาสตรที ่ 6 ดานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทย 

ไมโกง” และยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล) อีกดวย ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

มีแผนงานและโครงการสำคัญที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

คือ ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสรางกลไก “ยับยั้ง” และ 

“สรางความตระหนักรู ” เพื ่อปองกันการทุจริต ที ่กลาวถึงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา ภายใตกรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพื่อสรางองคความรู และกระบวนการเรียนรูที ่เทาทันตอ 

การเปลี่ยนแปลง  ปลูกจิตสำนึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับ

คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต

ย ุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติม ิชอบ เพื ่อร วมสรางจิตสำนึกและคานิยม 

ใหทุกภาคสวนตื่นตัว ละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเปนกลไกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของประเทศชาติ 
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2.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตใน

วงกวาง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  

2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 

 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมปองกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน

สังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  

 3.  เปาหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ  

2. ครู ผู บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ 

3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 57 

โรงเรียน  

3.2 เชิงผลลัพธ (Outcome)  

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานการปองกันการทุจริต สรางความตระหนักรูใน

การปองกันและปราบปรามการทุจร ิตใหนักเรียน ครูและผู บริหาร มีทัศนคติและคานิยมรวมตานทุจริต 

ในวงกวาง ทั้งในระดับสถานศกึษา ระดับหนวยงาน และระดับชุมชน  

2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการยกระดับความโปรงใสในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

3.3 ผลที่คาดวาจะเกิด 

1. นักเรียน ครู ผู บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มีกลไกและกระบวนการปองกันการทุจริต 

ที่เขมแข็งและเทาทันตอสถานการณการทุจริต 

3. ดัชนีการรับร ู การทุจร ิต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนม 

ที่ดีข้ึน  

 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  

1.รอยละ 50 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต 

2. รอยละ 50 ของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตาน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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3. รอยละ 80 ของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA 

เชิงคุณภาพ  

1. รอยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตยสุจริต 

2. รอยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม คานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA   

วิธีการ/เครื่องมือวัดความสำเร็จ การประเมิน ITA/ผลการประเมิน ITA 

3.5 กลุมเปาหมาย/ผูที่ไดรับประโยชน  

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน  

57 แหง  

3. บุคลากรทางการศกึษา ผูบริหาร ครู ผูเรียน และประชาชน 

4. พื้นท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  กรกฎาคม - กันยายน 2564 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต             

1.1 การประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบาย 

และมาตรการในการปองกันการทุจริต 

            

1.2 กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกัน

การทุจริตหนาเสาธง โดยการจัดทำปายปฏิญญา

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

            

1.3 กิจกรรมสรางจิตสำนึกสาธารณะใหบุคลากร

ในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา Big Cleaning 

Day 

            

1.4 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป/กำหนด

มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

            

1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลประโยชน

ทับซอน และการเสริมสรางสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานเพื่อปองกันและตอตานการทุจริต 

ปลูกจิตสำนึกสูการเปนขาราชการที่ดี 
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กิจกรรม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.6 การจัดทำคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน             

1.7 จัดทำสื่อประชาสัมพันธรณรงคตอตาน 

การทุจริต 
            

2. โรงเรียนสุจริตตนแบบ             

2.1 กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการดำเนินงาน

บริษัทสรางการดี สู Marketing 4.0 

            

2.2 กิจกรรม คายเยาวชน "คนดีของแผนดิน" 

(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

            

2.3 กิจกรรมสรางจิตสำนึกพลเมือง (Project 

Citizen) 

            

2.4 กิจกรรมสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ใหแก

สังคมดวยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสรางสรรค  

(สื่อภาพยนตรสั้น) 

            

3. นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและ

คาใชจายในการดำเนนิงานอื่นๆ 

            

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งหมด  170,000 บาท (หนึ ่งแสนเจ็ดหมื ่นบาทถวน) โดยขอถัวจายงบประมาณ 

ทุกรายการ 

แหลงที่มา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ - 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 170,000.- 

รวมงบประมาณ 170,000.- 
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แผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต     

1.1 การประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบาย และ

มาตรการในการปองกันการทุจริต 
    

1.2 กิจกรรมสรางความตระหนักรูในการปองกันการ

ทุจริตหนาเสาธง โดยการจัดทำปายปฏิญญาเขตพื้นที่

การศึกษาสุจริต 

   10,000 

1.3 กิจกรรมสรางจิตสำนึกสาธารณะใหบุคลากรใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา Big Cleaning Day 
   10,000 

1.4 ประเมินความเสี ่ยงการทุจริตประจำป/กำหนด

มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความ

เสี่ยง 

   10,000 

1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลประโยชนทับ

ซอน และการเสริมสรางสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เพ่ือปองกันและตอตานการทุจริตปลูกจิตสำนึกสูการ

เปนขาราชการที่ดี 

   30,000 

1.6 การจัดทำคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน    10,000 

1.7 จ ัดทำส ื ่อประชาส ัมพ ันธ รณรงค ต อต าน 

การทุจริต 
   10,000 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 1 จำนวน 80,000 บาท    80,000 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนสุจริตตนแบบ    40,000 

2.1 กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมการดำเนินงานบริษัท

สรางการดี สู Marketing 4.0 
   10,000 

2.2 กิจกรรม คายเยาวชน "คนดีของแผนดิน" 

(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 
   10,000 

2.3 กิจกรรมสรางจิตสำนึกพลเมือง (Project 

Citizen) 
   10,000 

2.4 กิจกรรมสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ใหแกสังคม

ดวยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสรางสรรค  

(สื่อภาพยนตรสั้น) 

   10,000 

รวมคาใชจายกิจกรรมที่ 2 จำนวน 40,000 บาท    40,000 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมที ่3 นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบรูณาการ 

และคาใชจายในการดำเนินงานอื่นๆ 
   50,000 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 170,000 บาท    170,000 

 

ขอมูลผูรับผิดชอบ 

ชื่อ-สกุล นางธันยรดา  พันธพุทธรัตน   โทรศัพท 062-592-2892 

E-mail address webmaster@secondary39.go.th โทรสาร 0552-267234  
 

ชื่อ-สกุล นางสาวณัชชนิฏฐา พุมชุม   โทรศัพท 081-9510494 

E-mail address natchanittha@gmail.com  โทรสาร 055-267234   
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สวนที่ 5 

การบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ

 

 การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ โดยใชแผนปฏิบัติการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนกรอบเครื่องมือ แนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 

2565 โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม เปนกรอบแนวทางในการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ทั้งยังเปนเข็มทิศที่จะขับเคลื่อนกรอบแนวคิดในการทำงานไปสูการปฏิบัติราชการใหเกิด

ประโยชนอยางชัดเจน เปนรูปธรรม มีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา และเปนกลไก 

ในการขับเคลื่อนประเทศใหพัฒนาสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน 

ปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2564 เพื่อบริหารจัดการ งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม โดยขับเคลื่อน 

การดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนน แนวทางการดำเนินงานและตัวชี้ว ัดความสำเร็จ และกำหนดกรอบ

งบประมาณในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ เปน 2 สวน ดังนี้ 

  1. งบประมาณสำหรับเปนคาใชจายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา  

พิษณุโลก  อุตรดิตถ  จำนวน 2,400,000 บาท  

 2. งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก  อุตรดิตถ โดยการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 

3,165,000 บาท ที ่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 

กระบวนการนำแผนสูการปฏิบัต ิ

 1. สรางการรับรูและความเขาใจใหกับผูบริหารและบุคลากรของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ในทุกระดับ ถึงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 เพื่อใหเกิดการรับรูและเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

 2. ใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษา นำนโยบายและ

จุดเนน เปนกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชพื้นที่เปนฐาน นวัตกรรม
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ในการขับเคลื ่อน ตามแนวทางสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ “พัฒนาวิถีใหม  

วิถีคุณภาพ” 

 3. แจงแนวทางการดำเนินโครงการ กิจกรรม เปาหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ เพ่ือใหรวมกันขับเคลื่อนไปสู

ความสำเร็จ และมีการนำไปปฏิบัติอยางทั่วถึง และอยางเปนรูปธรรม 

 4. เสนอโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อขออนุมัติการใชเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปตอ

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ สำเนาใหกลุมนโยบายและแผน และ

ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกำหนด 

 5. บริหารโครงการโดยปฏิบัติงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนนให

ผูรับผิดชอบโครงการเห็นถึงความสำคัญในการบริหารโครงการตามความเหมาะสม จำเปน คุมคา และเกิดประโยชน

สูงสุดตอทางราชการ โดยเปนไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 6. ใหมีคณะติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติในระดับ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษา ตลอดจนเรงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการ

ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหวง

ระยะเวลาอยางเปนระบบ 
 

ปจจัยความสำเร็จ 

 1. บุคลากรทุกระดับมีความเขาใจที่ตรงกันและใหความสำคัญในการบริหารจัดการ และนำไปปฏิบัติ 

โดยมุ งเนนผลสัมฤทธิ ์ของงาน มีการทำงานเปนทีมและเนนการมีสวนรวมที ่เอื ้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว 

 2. เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

 3. มีการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร โดยการประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
 

สรุปการติดตามรายงานผลการดำเนินงาน  

             1. บุคลากรใหความสำคัญกับการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

อยางจริงจัง ตอเนื่อง 

             2. พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติการ และผลการเบิกจายงบประมาณประจำป      

             3. สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ เมื่อดำเนินการตามโครงการเรียบรอยแลว

เสนอใหผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ทราบและสำเนาใหกลุมนโยบาย

และแผนเพ่ือรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำป เผยแพรสูสาธารณชนและหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 

              ทั ้งนี้ การบริหารงบประมาณใหคำนึงถึงความคุ มคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดตอ 

ทางราชการ สอดคลองกับนโยบาย จุดเนน มาตรการและและแนวทางการดำเนินการ ตัวชี้ว ัดความสำเร็จของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ โดยตองถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและ

ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณของทางราชการ 



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

หนา 206 

 

 



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

หนา 207 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

หนา 208 

  

 

 

 



    
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564     

หนา 209 

  

 

แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
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วิเคราะห

ขอมูล 

แผนปฏิบัตกิาร 

ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.  2564 

ติดตาม/ทบทวน/ปรับ

แผนปฏิบัตกิาร 

ไตรมาสที่ 2, 3, 4 

ประเมินและสรุปรายงาน 

ผลการดำเนินงาน 

นำแผนไปสูการปฏิบัต ิ

นโยบาย จุดเนน วิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด, มาตรการ สพฐ.  

ผลการดำเนินงานในปท่ีผานมา 
นโยบายจังหวัด, 

ศึกษาธิการภาค และ

ศึกษาธิการจังหวัด 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนปฏิรูปประเทศ  

แผนแมบท ฯลฯ 

นโยบาย จุดเนน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระบรมราโชบายดานการศึกษา

ของในหลวงรัชกาลท่ี 9  และ

รัชกาลที่ 10 

นโยบาย วิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาประสงค 

ตัวชี้วัด มาตรการและ

แนวทางการดำเนินการ  

โครงการ/กิจกรรม 
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คณะผูจัดทำ 

ที่ปรึกษา 

นายสุชน  วิเชียรสรรค ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

นายศราวุธ  คำแกว รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

วาทึ่รอยตรีสมจิตร  รอดเรือง รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 

ตรวจสอบขอมูล 

วาทึ่รอยตรีสมจิตร  รอดเรือง รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

นายคณนิ  อุดมความสุข ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

นางเปรมฤดี  เกลาพิมาย ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน  

นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

นายวรศกัดิ์  กันสุทธ ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวนุชลี  ดีคำ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 

นางสาวจำนงจิต  วิทยานันท เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

รวบรวมขอมูลและจัดทำรูปเลม 

นางสาวสินีนาถ  เส็งหนองแบน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวจำนงจิต  วิทยานันท เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

ออกแบบปก 

นายวรรณุกร  แพงนอย เจาหนาที่ ICT 

 

ถายภาพ 

นางสาวอลิษา  ประทุมโพธิ์ เจาหนาที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ 
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