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4 กลยุทธA และโครงการสำคัญท่ีสอดคลCองกับแผนปฏิบัติการประจำปK พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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ส"วนที่ 1 
บทนำ 

1.1  หลักการและเหตุผล 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป6นหน8วยงานทางการศึกษาท่ีอยู8ภายใต?การกำกับดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ8งส8วนราชการภายในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล8ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2560, หน?า 13 - 14 ให?สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอำนาจหน?าท่ีดำเนินการให?เป6นไปตามอำนาจหน?าท่ี 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว8าด?วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ

หน?าท่ี ดังต8อไปน้ี 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให?สอดคล?องกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต?องการของท?องถ่ิน 

2. วิเคราะหbการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน8วยงานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และแจ?งการจัดสรรงบประมาณท่ีได?รับให?หน8วยงานข?างต?นรับทราบ รวมท้ังกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใช?จ8ายงบประมาณของหน8วยงานดังกล8าว 

3. ประสาน ส8งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร8วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. ศึกษา วิเคราะหb วิจัย และรวบรวมข?อมูลสารสนเทศด?านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. ประสานการระดมทรัพยากรด?านต8างๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส8งเสริม สนับสนุน การจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

8. ประสาน ส8งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคbกรปกครองส8วนท?องถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องคbกรชุมชน องคbกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา

รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส8งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

10. ประสาน ส8งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 

ด?านการศึกษา   

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคbกร หรือหน8วยงานต8างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคbกร

ปกครองส8วนท?องถ่ิน 

12. ปฏิบัติงานร8วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน8วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข?องหรือท่ีได?รับ

มอบหมาย 
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  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา  ท่ีเปgดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต?นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพิษณุโลก   จำนวน          

39  โรงเรียน  และในจังหวัดอุตรดิตถb  จำนวน 18  โรงเรียน รวมท้ังส้ิน จำนวน 57 โรงเรียน   มีภารกิจสําคัญ

ในการจัดและส8งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแต8ระดับมัธยมศึกษาตอนต?นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย   เพ่ือสิทธิ

โอกาสในการได?รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพของผู?เรียน ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ  พ.ศ. 2542 

มาตรา 10  กําหนดไว?ว8า  “การจัดการศึกษาต?องจัดให?บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ไม8น?อยกว8าสิบสองปkท่ีรัฐต?องจัดให?อย8างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม8เก็บค8าใช?จ8าย”   และต8อมาในปk พ.ศ. 2560 

รัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  มาตรา 54  บัญญัติไว?ว8า “รัฐต?องดําเนินการให?เด็กทุกคน 

ได?รับการศึกษาเป6นเวลาสิบสองปk ต้ังแต8ก8อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย8างมีคุณภาพ โดยไม8เก็บค8าใช?จ8าย” 

และคําส่ังหัวหน?าคณะรักษาความสงบแห8งชาติ ท่ี 28/2559 เร่ืองให?จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปk โดยไม8เก็บ

ค8าใช?จ8าย  ได?กําหนดนิยามการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปk  เป6นการศึกษาต้ังแต8ระดับก8อนประถมศึกษา (อนุบาล) 

(ถ?ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปkท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)  หรือเทียบเท8า 

และให?หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะหb    ดังน้ัน   เพ่ือให?มีแผนดําเนินงานท่ีชัดเจน 

สอดคล?องกับการปฏิบัติงาน  จึงได?จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปkงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb  เพ่ือใช?เป6นเคร่ืองมือกำหนดทิศทาง  แนวทาง  และเปqาหมายในการปฏิบัติงาน

ของหน8วยงาน ให?เป6นไปอย8างมีเอกภาพ  บรรลุวิสัยทัศนbท่ีกําหนดร8วมกัน  โดยได?จัดทํารายละเอียดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคล่ือนแผนส8ูการปฏิบัติได?อย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธbเป6นรูปธรรม 

สามารถเช่ือมโยงข?อมูลในการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรbชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข?าส8ูระบบ 

ติดตามและประเมินผลแห8งชาติ (eMENSCR) โดยแผนปฏิบัติการประจําปkงบประมาณ พ.ศ. 2565 เร่ิมต้ังแต8

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  ซ่ึงครอบคลุมภาคเรียนท่ี 2 ปkการศึกษา 2564 และ

ภาคเรียนท่ี 1 ปkการศึกษา 2565   

1.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข9อง                                                                               

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb จัดทําแผนปฏิบัติการฉบับน้ีข้ึนเพ่ือให?มีแผน 

การดําเนินงานท่ีชัดเจนสอดคล?องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปkงบประมาณ พ.ศ.2565  และแผนปฏิบัติการ

ประจำปkงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ตอบสนองต8อวิสัยทัศนb 

พันธกิจ และเปqาประสงคb ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให?กับประชากรวัยเรียน ทุกคน ให?ได?มีโอกาสในการ

เข?าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป6นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 

ท่ีรัฐต?องดําเนินการให?เด็กทุกคนได?รับการศึกษาเป6นเวลาสิบสองปk ต้ังแต8ก8อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย8างมี

คุณภาพโดยไม8เก็บค8าใช?จ8าย รวมถึงรัฐต?องดําเนินการให?เด็กเล็กได?รับการดูแลและพัฒนาก8อนเข?ารับการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาร8างกาย จิตใจ วินัย อารมณb สังคม และสติปzญญาให?สมกับวัย   โดยรัฐต?องส8งเสริมและสนับสนุนให?

องคbกรปกครองส8วนท?องถ่ินและภาคเอกชน  เข?ามีส8วนร8วมในการดําเนินการด?วย และรัฐต?องดําเนินการให?ประชาชน  ได?รับ

การศึกษาตามความต?องการในระบบต8าง  ๆ รวมท้ังส8งเสริมให?มีการเรียนร?ูตลอดชีวิต และจัดให?มีการร8วมมือกัน ระหว8างรัฐ 

องคbกรปกครองส8วนท?องถ่ินและภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน?าท่ีดําเนินการกํากับ ส8งเสริม และ
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สนับสนุนให?การจัดการศึกษาดังกล8าวมีคุณภาพและได?มาตรฐานสากล โดยท่ีการศึกษาท้ังปวงต?องม8ุงพัฒนา

ผู?เรียนให?เป6นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเช่ียวชาญได?ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบ

ต8อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ อีกท้ังยังสอดคล?องกับคําส่ังคณะรักษาความสงบแห8งชาติท่ี 28/2559  

ให?ส8วนราชการท่ีเก่ียวข?องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 ปk (การศึกษา

ต้ังแต8ระดับก8อนประถมศึกษา (อนุบาล) จนถึงมัธยมศึกษาปkท่ี 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 

หรือเทียบเท8า รวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะหb) ให?มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม8เก็บค8าใช?จ8าย 

เพ่ือเป6นการลดความเหล่ือมล้ำ สร?างโอกาสทางการศึกษา และความเป6นธรรมในสังคม แก?ปzญหาความยากจน 

ตลอดจนส8งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยb และสอดคล?องกับความต?องการของประชาชน  

1.3 อาณาเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถE 

จังหวัดพิษณุโลก ต้ังอยู8ภาคเหนือตอนล8างและอยู8ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เรียกกันว8า 

"เหนือล8างกลางบน" ห8างจากกรุงเทพมหานคร เป6นระยะทาง 394 กิโลเมตร ทางตอนเหนือและตอนกลาง 

เป6นเขตเทือกเขาสูงและท่ีราบสูง มีอาณาเขตติดต8อกับจังหวัดใกล?เคียง  ดังน้ี 

 ทิศเหนือ     ติดต8อกับ อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน และอำเภอน้ำปาด (จังหวัดอุตรดิตถb) 

และแขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

 ทิศใต?       ติดต8อกับ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง8าม และอำเภอสาก

เหล็ก 

                      (จังหวัดพิจิตร) 

 ทิศตะวันออก ติดต8อกับ อำเภอหล8มสัก อำเภอเขาค?อ อำเภอวังโป|ง (จังหวัดเพชรบูรณb) 

  อำเภอด8านซ?าย และอำเภอนาแห?ว (จังหวัดเลย) 

 ทิศตะวันตก ติดต8อกับ อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอำเภอลานกระบือ 

                       (จังหวัดกำแพงเพชร) 

จังหวัดอุตรดิตถE ต้ังอยู8ทางใต?สุดของภาคเหนือตอนล8าง ห8างจากกรุงเทพมหานคร เป6นระยะทาง 

491 กิโลเมตร โดยสภาพเป6นจังหวัดท่ีมีภูมิประเทศส8วนใหญ8เป6นภูเขาและท่ีสูงสลับซับซ?อน มีอาณาเขตติดต8อ

กับจังหวัดใกล?เคียง ดังน้ี 

 ทิศเหนือ   ติดต8อกับ อำเภอเด8นชัย (จังหวัดแพร8) อำเภอนาหม่ืน และอำเภอนาน?อย 

                                (จังหวัดน8าน)           

 ทิศตะวันออก   ติดต8อกับ แขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมีภูทุ8งแล?ง 

                                เป6นเขตแนวพรมแดน ระยะทาง 120 กิโลเมตร และติดต8อกับอำเภอชาติตระการ 

                                (จังหวัดพิษณุโลก)    

 ทิศใต?    ติดต8อกับ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถb (จังหวัดพิษณุโลก)  

 ทิศตะวันตก   ติดต8อกับ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย)  

 



   
 
 

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 4 

 

ท่ีต้ังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE 

 ต้ังอยู8ท่ีตำบลท8าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ีเปgดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต?นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถb จำนวน 18 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน จำนวน 57 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

รูปท่ี  1  แสดงท่ีต้ัง และพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb 

 

สปป.ลาว 

Ý 
ทิศเหนือ 

พิษณุโลก อุตรดิตถ/ 
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 จำนวนอำเภอ ตำบล หมู8บ?าน และพ้ืนท่ีของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถb 

 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูQบ9าน 
เน้ือท่ี 

(ตารางกิโลเมตร)  

พิษณุโลก 9 93 1,032  10,816 

อุตรดิตถE 9 67 562 7,839 

รวมท้ังส้ิน 18 160 1,594 18,655 
 

ท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพิษณุโลก และ http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุตรดิตถb 

 
1.4 การจัดการศึกษาและโครงสร9างการบริหารงาน 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb มีหน?าท่ีบริหารและจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต?นและตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ  พ.ศ. 2542  

ท่ีแก?ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีแก?ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และท่ีแก?ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2562 มีแนวคิดและหลักการบริหารงาน โดยมุ8งส8งเสริมให?สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถbและสถานศึกษาในสังกัดเป6นองคbกรท่ีมีความเข?มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา  

เป6นองคbกรแห8งการเรียนรู? โดยมีแนวคิดและหลักการบริหารงาน ดังน้ี 

 1.  บริหารงานเชิงยุทธศาสตรb มุ8งเน?นผลสัมฤทธ์ิ 

 2.  นำเทคโนโลยีมาใช?ในการบริหารงาน ใช?นวัตกรรมในการขับเคล่ือน 

 3.  บริหารการศึกษาในรูปแบบเครือข8าย 

 4.  กระจายอำนาจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส8วนร8วม 

 5.  ระดมทรัพยากรมาใช?ในการจัดการศึกษา 

 

 



   
 
 

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 6 

 

 
รูปท่ี  2  แสดงโครงสร?างการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb 

  

โครงสร&างการบริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE

กลุFมอํานวยการ

กลุFมนโยบายและแผน

กลุFมบริหารงานบุคคล

กลุFมสFงเสริมการจัดการศึกษา

กลุFมบริหารการเงินและ

สินทรัพยE

กลุFมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา

กลุFมสFงเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

กลุFมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

หนFวยตรวจสอบภายใน
กลุFมกฎหมายและคดี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก  อุตรดิตถE

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา 57 โรงเรียน

จังหวัดพิษณุโลก 39 โรงเรียน

จังหวัดอุตรดิตถE 18 โรงเรียน

ศูนยEประสานงาน

การจัดการมัธยมศึกษา เขต 39 

จังหวัดอุตรดิตถE

- งานสารบรรณ
- งานช+วยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานที่และสิ่งแวดล;อม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธH
- งานสวัสดิภาพครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา

- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพยH

- งานธุรการ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะหHงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน

- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  และกระบวนการเรียนรู;
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานส+งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
  และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานนิเทศติดตามและประเมินผล
  ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานส+งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
  คุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

 - งานธุรการ
 - งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน+ง
 - งานสรรหาและบรรจุแต+งตั้ง
 - งานบําเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ

 - งานอบรมพัฒนาก+อนและหลังแต+งตั้ง
 - ส+งเสริมสนับสนุนยกย+องเชิดชูเกียรติ
 - งานลาศึกษาต+อ ฝWกอบรม
 - ศึกษา วิเคราะหH วิจัย สร;างระบบเครือข+าย

- งานส+งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
   นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานส+งเสริมการจัดการศึกษาบุคคล    
  ครอบครัว องคHกร ชุมชน/วิชาชีพ 
  สถานประกอบการและสถาบันสังคม
- งานประสานและส+งเสริม อปท.
- งานส+งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ 
  ด;อยโอกาส และผู;มีความสามารถพิเศษ
- งานส+งเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามัย 
  กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี 
  ยุวกาชาด ฯ
- งานส+งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
  เพื่อการศึกษา
- งานส+งเสริมงานกิจรรมพิเศษ งานโครงการ
  พระราชดําร ิประสานการป\องกันและ
  แก;ไขป^ญหาการใช;สารเสพติด
- งานวิเทศสัมพันธH ฯลฯ

- งานส+งเสริมการศึกษาทางไกล
- งานพัฒนาระบบข;อมูลสารสนเทศ
  เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
- งานระบบคอมพิวเตอรH เทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานตรวจสอบภายใน
- งานติดตาม ประเมินผล
- งานให;คําปรึกษา ด;านระเบียบ กฎหมาย

- งานวินัย ร;องเรียน อุทธรณH และร;องทุกขH
- งานคดีและความรับผิดทางละเมิด
- งานส+งเสริมและพัฒนาการมีวินัย

โครงสร&างการบริหารงาน 

ศูนยEประสานงาน 
จ.อุตรดิตถE 
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ตารางท่ี 1  แสดงเครือข8ายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb 

 

จังหวัดพิษณุโลก 

สหวิทยาเขต โรงเรียนในเครือข@ายสหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ 

 1. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (ประธาน) ในเมือง เมือง 

 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ หัวรอ เมือง 

1. สหวิทยาเขตพุทธชินราช 
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร@จุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

มะขามสูง เมือง 

  4. โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทอง เมือง 

  5. โรงเรียนวังน้ำคูNศึกษา วังน้ำคูN เมือง 

 1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ประธาน) ทOาทอง เมือง 

  2. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา บางระกำ บางระกำ 

  3. โรงเรียนประชาสงเคราะห@วิทยา หนองกุลา บางระกำ 

2. สหวิทยาเขตนเรศวร 
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ@

อุปถัมภ@" 

ชุมแสงสงคราม บางระกำ 

 5. โรงเรียนบNานกรOางวิทยาคม บNานกรOาง บNานกรOาง 

  6. โรงเรียนทOาทองพิทยาคม ทOาทอง เมือง 

  

  

3. สหวิทยาเขตเอกาทศรถ 

  

  

  

1. โรงเรียนวังทองพิทยาคม (ประธาน) ชัยนาม วังทอง 

2. โรงเรียนบNานกลางพิทยาคม บNานกลาง วังทอง 

3. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม บNานกลาง วังทอง 

4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ทOาหม่ืนราม วังทอง 

5. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วังพิกุล วังทอง 

6. โรงเรียนทรัพย@ไพรวัลย@วิทยาคม แกOงโสภา วังทอง 

7. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม วังนกแอOน วังทอง 

8. โรงเรียนหนองพระพิทยา หนองพระ วังทอง 
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เครือขQายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE (ตQอ) 

 

จังหวัดพิษณุโลก (ต@อ) 

สหวิทยาเขต โรงเรียนในเครือข@ายสหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ 

 

 4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 

  

  

1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ประธาน) ในเมือง เมือง 

2. โรงเรียนบางกระทุOมพิทยาคม บางกระทุOม บางกระทุOม 

3. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วังโพรง เนินมะปราง 

4. โรงเรียนไทรยNอยพิทยาคม ไทรยNอย เนินมะปราง 

5. โรงเรียนเนินกุOมวิทยา เนินกุOม บางกระทุOม 

6. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา บNานนNอยซุNมข้ีเหล็ก เนินมะปราง 

 
1. โรงเรียนจ@านกรPอง (ประธาน) ในเมือง เมือง 

 2. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม 

 5. สหวิทยาเขตวังจันทนR 3. โรงเรียนวังมะดOานพิทยาคม วงฆNอง พรหมพิราม 

 
4. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ดงประคำ พรหมพิราม 

  5. โรงเรียนวัดโบสถ@ศึกษา วัดโบสถ@ วัดโบสถ@ 

  6. โรงเรียนคันโชNงพิทยาคม คันโชNง วัดโบสถ@ 

 
1. โรงเรียนนครไทย (ประธาน) นครไทย นครไทย 

 2. โรงเรียนชาติตระการวิทยา ป_าแดง ชาติตระการ 

  3. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บNานแยง นครไทย 

  4. โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัว นครไทย 

6. สหวิทยาเขตบางกลางท@าว 5. โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา สวนเม่ียง ชาติตระการ 

  

6. โรงเรียนนครชุมพิทยา  

รัชมังคลาภิเษก 

นครชุม นครไทย 

  7. โรงเรียนยางโกลนวิทยา ยางโกลน นครไทย 

 
8. โรงเรียนบOอโพธ์ิวิทยา บOอโพธ์ิ นครไทย 
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เครือขQายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE (ตQอ) 
 

จังหวัดอุตรดิตถR 

สหวิทยาเขต โรงเรียนในเครือข@ายสหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ 

 1. โรงเรียนอุตรดิตถR (ประธาน) ทOาอิฐ เมือง 

 2. โรงเรียนทOาปลาประชาอุทิศ ทOาปลา ทOาปลา 

 7. สหวิทยาเขตหลวงพ@อเพ็ชร 3. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ@ แสนตอ น้ำปาด 

 
4. โรงเรียนฟากทOาวิทยา ฟากทOา ฟากทOา 

  5. โรงเรียนแสนตอวิทยา   แสนตอ เมือง 

  6. โรงเรียนบNานโคกวิทยาคม บNานโคก บNานโคก 

 
1. โรงเรียนตรอนตรีสินธุR (ประธาน) บNานแกOง ตรอน 

 2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา บOอทอง ทองแสนขัน 

 3. โรงเรียนดOานแมOคำมันพิทยาคม ดOานแมOคำมัน ลับแล 

 8. สหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก 4. โรงเรียนดาราพิทยาคม บNานดารา พิชัย 

  5. โรงเรียนพิชัย ในเมือง พิชัย 

  6. โรงเรียนบNานโคนพิทยา บNานโคน พิชัย 

 
1. โรงเรียนอุตรดิตถ?ดรุณี (ประธาน) ทOาอิฐ เมือง 

 2. โรงเรียนน้ำริดวิทยา น้ำริด เมือง 

 9. สหวิทยาเขตพระแท@นศิลาอาสนR 

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นNอมเกลNา อุตรดิตถ@ 

ผาจุก เมือง 

  4. โรงเรียนลับแลพิทยาคม ฝายหลวง ลับแล 

 5. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา ไผOลNอม ลับแล 

 
6. โรงเรียนทุOงกะโลOวิทยา ป_าเซOา เมือง 
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1.5 ข9อมูลพ้ืนฐาน  

 
ตารางท่ี  2  แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน (ข?อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 
 

ขนาดโรงเรียน 
จังหวัด

พิษณุโลก 

(โรงเรียน) 

จังหวัด
อุตรดิตถE 

(โรงเรียน) 

รวม 
(โรงเรียน) 

ขนาดเล็ก (นักเรียนต้ังแต8 1 – 499 คน) 24 9 33 

ขนาดกลาง (นักเรียนต้ังแต8 500 – 1,499 คน) 10 6 16 

ขนาดใหญ8 (นักเรียนต้ังแต8 1,500 – 2,499 คน) 3 1 4 

ขนาดใหญ8พิเศษ (นักเรียนต้ังแต8 2,500 ข้ึนไป) 2 2 4 

รวมท้ังส้ิน 39 18 57 
 

ตารางท่ี  3  แสดงภาพรวมจำนวนโรงเรียน นักเรียน และครู  
 

จังหวัด 
จำนวน
โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนครู (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จังหวัดพิษณุโลก 39 12,631 15,187 27,818 365 996 1,361 

จังหวัดอุตรดิตถb 18 6,063 7,989 14,052 221 508 729 

รวมท้ังส้ิน 57 18,694 23,176 41,870 586 1,504 2,090 
 

หมายเหตุ    1. จำนวนโรงเรียน และนักเรียน ข?อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

               2. จำนวนครู  ข?อมูล ณ วันท่ี 16 กุมภาพันธb 2564 
 

ตารางท่ี  4  แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามการจัดการศึกษา (ข?อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 
 

ระดับท่ีเปaดทำการสอน 
จังหวัด

พิษณุโลก 
จังหวัด
อุตรดิตถE 

รวม 

ระดับมัธยมศึกษาปkท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปkท่ี 6 38 17 55 

ระดับมัธยมศึกษาปkท่ี 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปkท่ี 6 1 0 1 

ระดับมัธยมศึกษาปkท่ี 1 ถึงระดับ ปวช. 0 1 1 

รวมท้ังส้ิน 39 18 57 
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ตารางท่ี  5  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา (ข?อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 
 

จังหวัด  
 

มัธยมศึกษา
ตอนต9น 
ตอนต9น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. รวม 

จังหวัดพิษณุโลก 13,600 14,218 - 27,818 

จังหวัดอุตรดิตถb 7,690 6,348 14 14,052 

รวมท้ังส้ิน 21,290 20,566 14 41,870 
 

ตารางท่ี  6  แสดงจำนวนนักเรียนและห?องเรียน จำแนกตามระดับช้ัน (ข?อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 
 

ระดับการศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถE 

ชาย หญิง ห9องเรียน ชาย หญิง ห9องเรียน 

ม.1 2,216 2,390 137 1,155 1,272 75 

ม.2 2,181 2,297 133 1,170 1,423 78 

ม.3 2,155 2,361 134 1,285 1,385 78 

รวม ม.ต9น 6,552 7,048 404 3,610 4,080 231 

ม.4 และ ปวช.1 2,249 2,850 157 865 1,296 72 

ม.5 และ ปวช.2 2,071 2,719 154 794 1,358 71 

ม.6 และ ปวช.3 1,759 2,570 149 794 1,255 71 

รวม ม.ปลาย+ปวช. 6,079 8,139 460 2,453 3,909 214 

รวมท้ังส้ิน 12,631 15,187 864 6,063 7,989 445 
 

ตารางท่ี  7  แสดงจำนวนข?าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข?อมูล ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564)  
 

ท่ี ตำแหนQง จำนวน 

1 ผู?อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb 1 

2 รองผู?อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb 3 

3 ผู?อำนวยการสถานศึกษา   55 

4 รองผู?อำนวยการสถานศึกษา    66 

5 ครูผู?สอน 2,090 

6 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค (1) (ศึกษานิเทศกb) 7 

7 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค (2)  34 

8 ลูกจ?างประจำ 69 

9 ลูกจ?างช่ัวคราว 117 

10 พนักงานราชการ    68 

รวมท้ังส้ิน 2,510 
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ข3อมูลโรงเรียนจำแนกประเภทตามกิจกรรม 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (จำนวน 28 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนดอนทองวิทยา 

2. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม 

3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษbอุปถัมภb” 

4. โรงเรียนเนินกุ8มวิทยา 

5. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม 

6. โรงเรียนบ?านกลางพิทยาคม 

7. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม 

8. โรงเรียนนาบัววิทยา 

9. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

10. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

11. โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา 

12. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

13. โรงเรียนวังมะด8านพิทยาคม 

14. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

15. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา 

16. โรงเรียนคันโช?งพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb 

2. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา 

3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb 

4. โรงเรียนบ?านโคนพิทยา 

5. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

6. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 

8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

9. โรงเรียนฟากท8าวิทยา 

10. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ 

11. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม 

12. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb 

 
 
 

โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา   1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb  

 

 
 

โรงเรียนสีเขียว (จำนวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนวิทยาศาสตรbจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

   พิษณุโลก 

2. โรงเรียนนครไทย 

3. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา 

1. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี 

2. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ 
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โรงเรียนพักนอน (จำนวน 10 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา 

2. โรงเรียนทรัพยbไพรวัลยbวิทยาคม 

3. โรงเรียนนาบัววิทยา 

4. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

5. โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา 

6. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 

7. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 

1. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ 

2. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb 

3. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม 

  

 
 
 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข (จำนวน 31 โรงเรียน) 

จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดอุตรดิตถE 

ระดับเพชร ระดับเพชร 

1. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดิตถb 

2. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb 

3. โรงเรียนหนองพระพิทยา 3. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

ระดับทอง 4. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

1. โรงเรียนคันโช?งพิทยาคม 5. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb 

2. โรงเรียนนครไทย 6. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม 

3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 7. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ 

4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม“อุดรคณารักษbอุปถัมภb” 8. โรงเรียนบ?านโคนพิทยา 

5. โรงเรียนวังน้ำคู?ศึกษา ระดับทอง 

6. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี 

7. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

ระดับเงิน 3. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

1. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 4. โรงเรียนพิชัย 

2. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ระดับเงิน 

3. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา 1. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb 

4. โรงเรียนดอนทองวิทยา 2. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

5. โรงเรียนเนินกุ8มวิทยา 3. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา 

6. โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา  
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โรงเรียนท่ัวไปท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวม (จำนวน 27 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนวังน้ำคู?ศึกษา 

2. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษbอุปถัมภb” 

5. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม 

6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

8. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 

9. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

10. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม 

11. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา 

12. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

13. โรงเรียนบ8อโพธ์ิวิทยา 

14. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

15. โรงเรียนวังมะด8านพิทยาคม 

16. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb 

2. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา 

3. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

4. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb 

6. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

7. โรงเรียนพิชัย 

8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

9. โรงเรียนด8านแม8คำมันพิทยาคม 

10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

11. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ 

 

 
โรงเรียนต9นแบบการเรียนรวม (จำนวน 6 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนจ8านกร?อง 

2. โรงเรียนนาบัววิทยา 

3. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

1. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

2. โรงเรียนฟากท8าวิทยา 

3. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม 
 

 
 

โรงเรียนต9นแบบการจัดการเรียนรู9โดยใช9สติและสมาธิเปeนฐาน (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนนครไทย 1. โรงเรียนพิชัย  
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โรงเรียนวิถีพุทธ (จำนวน 36 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนวังน้ำคู?ศึกษา 

2. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม 

4. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษbอุปถัมภb” 

6. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 

7. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

8. โรงเรียนทรัพยbไพรวัลยbวิทยาคม 

9. โรงเรียนบ?านกลางพิทยาคม 

10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 

13. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม 

14. โรงเรียนนครไทย 

15. โรงเรียนนาบัววิทยา 

16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

18. โรงเรียนบ8อโพธ์ิวิทยา 

19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 

20. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

21. โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา 

22. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

23. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb 

2. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี 

3. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา 

4. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb 

6. โรงเรียนบ?านโคนพิทยา 

7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

8. โรงเรียนพิชัย 

9. โรงเรียนด8านแม8คำมันพิทยาคม 

10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

11. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ 

12. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม 

13. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb 
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โรงเรียนในฝgน (จำนวน 28 โรงเรียน) 

โรงเรียนในฝgน รุQนท่ี 1 (จำนวน 16 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

2. โรงเรียนนครไทย       

3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา      

4. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม   

5. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา       

6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม                       

7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา              

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb 

2. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb 

3. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ 

4. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb 

5. โรงเรียนฟากท8าวิทยา 

6. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม 

7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

9. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

 
โรงเรียนในฝgน รุQนท่ี 2 (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    

1. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา   

2. โรงเรียนวังมะด8านพิทยาคม 
 

 

โรงเรียนในฝgน รุQนท่ี 3 (จำนวน 10 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนวังน้ำคู?ศึกษา 

2. โรงเรียนนาบัววิทยา 

3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

4. โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา 

5. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา    

6. โรงเรียนเนินกุ8มวิทยา          

7. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

1. โรงเรียนน้ำริดวิทยา 

2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม  
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โรงเรียนประชารัฐ (จำนวน 9 โรงเรียน) 
 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถE 

โรงเรียนประชารัฐ รุQนท่ี 1 จำนวน 8 โรงเรียน 
1. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม                        

2. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม                               

3. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม                                   

4. โรงเรียนหนองพระพิทยา   

โรงเรียนประชารัฐ รุQนท่ี 3 จำนวน 1 โรงเรียน 

1. โรงเรียนทรัพยbไพรวัลยbวิทยาคม                                             

 
1.โรงเรียนบ?านโคนพิทยา  

2. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

3. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา                                 

4. โรงเรียนด8านแม8คำมันพิทยาคม 

 

โรงเรียนเครือขQายสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเหนือตอนลQาง (จำนวน 3 โรงเรียน) 
 

             จังหวัดพิษณุโลก    รายการ 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม                ศูนยbสะเต็มศึกษา 

2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี                     เครือข8าย 1 

3. โรงเรียนจ8านกร?อง                           เครือข8าย 2 

 
 
 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (จำนวน 25 โรงเรียน) 

              จังหวัดพิษณุโลก                    จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

3. โรงเรียนจ8านกร?อง 

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  

5. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

6. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

7. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา 

8. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม 

9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

10. โรงเรียนบ?านกลางพิทยาคม 

11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

12. โรงเรียนนครไทย 

13. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 

14. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

15. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา 

1. โรงเรียนอุตรดิตถb 

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb 

3. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี 

4. โรงเรียนตรอนตรีสินธุb 

5. โรงเรียนพิชัย 

6. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

7. โรงเรียนฟากท8าวิทยา 

8. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ 

9. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม 

10. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb 

 



   
 
 

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 18 

 

โรงเรียนศูนยEฝmกอบรมและให9คำปรึกษาหลักสูตรฝmกอบรม (STEM Education) (จำนวน 2 โรงเรียน) 
 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนวิทยาศาสตรbจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1.  โรงเรียนอุตรดิตถb 
  

 

โรงเรียนขับเคล่ือนสะเต็มศึกษา (STEM) ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR 
(จำนวน 10 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม   

2. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม           

3. โรงเรียนหนองพระพิทยา  

4. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม 

5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

6. โรงเรียนนครไทย 

1. โรงเรียนด8านแม8คำมันพิทยาคม 

2. โรงเรียนทุ8งกะโล8วิทยา 
3. โรงเรียนบ?านโคนพิทยา    

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb      

                

            
 

โครงการพัฒนาประเทศไทยเปeนศูนยEกลางการศึกษาภูมิภาค (Education Hub) (จำนวน 1 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    

1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
 

 

โรงเรียนต9นแบบโครงการสQงเสริมการพัฒนาทักษะด9านโค9ดด้ิง ผQานพ้ืนท่ีพัฒนานักประดิษฐEดิจิทัล  

(จำนวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก     จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

3. โรงเรียนวิทยาศาสตรbจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 

4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

1. โรงเรียนอุตรดิตถb 

    

โครงการห9องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (จำนวน 8 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก     จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (EP/วิทยb-คณิตฯ/จีน) 

2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (EP/IEP/วิทยb-คณิตฯ) 
3. โรงเรียนจ8านกร?อง (วิทยb-คณิตฯ) 
4. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา (วิทยb-คณิตฯ)                    

1. โรงเรียนอุตรดิตถb (IEP/วิทยb-คณิตฯ)  

2. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี(MEP/IEP/วิทยb-คณิตฯ) 

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb 
4. โรงเรียนพิชัย (วิทยb-คณิตฯ) 
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ศูนยEพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปeนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

(จำนวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนวัดโบสถbศึกษา 

1. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี 

2. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภb 

 

ศูนยEการเรียนรู9ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด9านการศึกษา (จำนวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                       จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนทรัพยbไพรวัลยbวิทยาคม 1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน?อมเกล?า อุตรดิตถb 
2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

3. โรงเรียนท8าปลาประชาอุทิศ 

4. โรงเรียนบ?านโคกวิทยาคม 

 

ศูนยEเครือขQายสQงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. โรงเรียนอุตรดิตถbดรุณี 

    

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร) (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    

1. โรงเรียนนาบัววิทยา 

2. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

    

สถานศึกษาในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ) (จำนวน 2 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    

1. โรงเรียนวิทยาศาสตรbจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
2. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
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โรงเรียนโครงการเรียนรQวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  
(จำนวน 17 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถE 

1. โรงเรียนบ?านกร8างวิทยาคม 

2. โรงเรียนท8าทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 

4. โรงเรียนประชาสงเคราะหbวิทยา 

5. โรงเรียนบางกระทุ8มพิทยาคม 

6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 

7. โรงเรียนหนองพระพิทยา 

8. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

9. โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 

10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 

12. โรงเรียนไทรย?อยพิทยาคม 

13. โรงเรียนนครไทย 

14. โรงเรียนนาบัววิทยา 

15. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

16. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 

1. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
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1.6 ผลการดำเนินงานท่ีผQานมา  

1.  ด9านคุณภาพการจัดการศึกษา   
    1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  กลุ8มสาระหลัก ได?แก8 รายวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตรb   วิทยาศาสตรb   และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เปรียบเทียบระหว8างปkการศึกษา 

2561 – 2563  ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 3  และมัธยมศึกษาปkท่ี 6  ดังน้ี 

 

  ตารางท่ี 8  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 3 ดังน้ี 

กลุQมสาระการเรียนรู9/วิชา 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถE 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 53.68 53.64 56.80 52.04 53.01 57.15 

ภาษาอังกฤษ 27.63 30.91 35.37 27.56 30.77 35.48 

คณิตศาสตรb 28.97 25.85 27.47 27.71 24.63 27.15 

วิทยาศาสตรb 35.38 29.57 30.99 34.46 29.06 30.87 

เฉล่ีย 4 กลุQมสาระฯ 36.42 34.99 37.66 35.44 34.37 37.66 
 

  ตารางท่ี 9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 6  ดังน้ี 

กลุQมสาระการเรียนรู9/วิชา 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถE 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 42.83 39.24 46.07 42.45 37.54 45.84 

สังคมศึกษา  33.06 34.06 36.32 33.21 33.05 36.50 

ภาษาอังกฤษ 25.96 24.64 30.76 25.63 24.12 28.94 

คณิตศาสตรb 25.12 20.48 28.53 24.19 20.19 25.35 

วิทยาศาสตรb 28.60 26.77 34.66 27.64 26.46 32.95 

เฉล่ีย 5 กลุQมสาระฯ 31.11 29.04 35.27 30.62 28.27 33.92 
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      1.2  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

            สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb ได?พัฒนานักเรียนด?านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต8าง ๆ ส8งเสริมให?โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู?เพ่ือพัฒนานักเรียนให?ได?เรียนรู?

และฝìกปฏิบัติจริง เช8น โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผู?เรียน ด?านคุณธรรมจริยธรรม และน?อมนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โครงการห?องเรียนน8าอยู8 การเรียนรู?ก?าวไกล พัฒนาวิถีใหม8 ได?วิถีคุณภาพ โครงการส8งเสริมวินัย

และความรับผิดชอบ การพัฒนานักเรียนผ8านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  โครงการปqองกันและแก?ไข

ปzญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  ซ่ึงการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต8าง ๆ เหล8าน้ี   ส8งผลให?นักเรียนเป6นคนดี  

มีคุณธรรม   มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม   รักความเป6นไทย   รักในสถาบันหลักของชาติ    ยึดม่ัน

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยbทรงเป6นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต?องต8อบ?านเมือง ห8างไกลยาเสพติด  

ปฏิบัติตนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย และสามารถดำรงตนอยู8ในสังคมได?อย8างมีความสุข 
 

2.  ด9านโอกาสทางการศึกษา 
    ส8งเสริมการจัดการศึกษาให?เด็กปกติ เด็กด?อยโอกาส เด็กท่ีอยู8ห8างไกลในถ่ินทุรกันดาร และเด็กท่ีมี

ความบกพร8องทางการเรียนรู?/พิการในพ้ืนท่ีบริการการศึกษาท่ีจบช้ันประถมศึกษาปkท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปkท่ี 3 

ให?เข?าสู8ระบบการศึกษาภาคบังคับและระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยประสานงานด?านข?อมูลนักเรียนรายบุคคลกับ

หน8วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวข?องในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือใช?วางแผนการรับนักเรียน ดำเนินโครงการยกระดับ

คุณภาพการสร?างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  สำรวจและติดตามเด็กกลุ8มเส่ียงออกกลางคัน ระดม

ทรัพยากรช8วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดในการสร?างโอกาสเรียนรู?ให?กับนักเรียนในยุคโควิด-19 เพ่ือส8งเสริมสนับสนุน

ให?มีการเพ่ิมอัตราการเรียนต8อ  และลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน  ซ่ึงในปkการศึกษา 2563  พบว8า  ไม8มีนักเรียน 

ในสังกัดออกกลางคัน    
 

     ตารางท่ี 10  แสดงจำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน ปkการศึกษา 2563 
 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถE 
ม.1 0 0 

ม.2 0 0 

ม.3 0 0 

นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ต?น 0 0 

ม.4 0 0 

ม.5 0 0 

ม.6 0 0 

นร.ออกกลางคัน/นร. รวม ม.ปลาย 0 0 

รวม นร. ออกกลางคันท้ังหมด 0 0 
 

     หมายเหตุ  ข?อมูลจากระบบ DMC  ณ วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2564  
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  ตารางท่ี 11  แสดงข?อมูลนักเรียนด?อยโอกาส ปkการศึกษา 2564  (ข?อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 
 

ประเภท 
ม.ต9น ม.ปลาย 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

นักเรียนด9อยโอกาสจังหวัดพิษณุโลก      

1. เด็กยากจน 4,678 2,651 1,660 2,255 9,244 

2. เด็กถูกบังคับให?ขายแรงงาน เด็กท่ีอยู8ในธุรกิจ

ทางเพศ เด็กถูกทอดท้ิง เด็กในสถานพินิจและ

คุ?มครองเยาวชน เด็กเร8ร8อน ผลกระทบจากเอดสb  

ชนกลุ8มน?อย เด็กท่ีถูกทำร?ายทารุณ เด็กท่ีมีปzญหา

เก่ียวกับยาเสพติด 

- - - - - 

3. อ่ืนๆ เช8น กำพร?า ทำงานรับผิดชอบ 

ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑb เป6นต?น 

43 63 23 25 154 

นักเรียนด9อยโอกาสจังหวัดอุตรดิตถE      

1. เด็กยากจน 1,358 1,438 583 950 4,329 

2. เด็กถูกบังคับให?ขายแรงงาน เด็กท่ีอยู8 

ในธุรกิจทางเพศ เด็กถูกทอดท้ิง  

เด็กในสถานพินิจและคุ?มครองเยาวชน  

เด็กเร8ร8อน ผลกระทบจากเอดสb  

ชนกลุ8มน?อย เด็กท่ีถูกทำร?ายทารุณ  

เด็กท่ีมีปzญหาเก่ียวกับยาเสพติด 

- 1 - - 1 

3. อ่ืนๆ เช8น กำพร?า ทำงานรับผิดชอบ 

ตนเองและครอบครัว อายุนอกเกณฑb เป6นต?น 

13 20 2 9 44 

รวมท้ังส้ิน 4,092 4,173 2,268 3,239 13,722 
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ตารางท่ี 12   แสดงจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมในแต8ละประเภท ปkการศึกษา 2564 

(ข?อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 

 

ประเภท 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถE 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ความพิการทางการมองเห็น 1 - 1 1 1 2 

ความพิการทางการได?ยิน 1 2 3 - 2 2 

ความพิการทางสติปzญญา 12 9 21 3 1 4 

ความพิการทางร8างกายหรือ 

การเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 

4 6 10 2 5 7 

ความพิการทางการเรียนรู? 141 36 177 84 28 112 

ความพิการทางการพูดและภาษา - 1 1 - - - 

ความพิการทางพฤติกรรมหรือ

อารมณb 

5 1 6 5 1 6 

ความพิการทางออทิสติก 2 - 2 - - - 

ความพิการซ้ำซ?อน - - - - - - 

นักเรียนพิการท้ังหมด 166 55 221 95 38 133 

 

ตารางท่ี  13  แสดงข?อมูลนักเรียนพักนอน ปkการศึกษา 2564 (ข?อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564) 

 

ประเภท 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถE 

รวมท้ังส้ิน 
ม.ต9น 

ม.ปลายและ

เทียบเทQา 
ม.ต9น 

ม.ปลายและ

เทียบเทQา 

บ9านพักนักเรียน/หอนอน 29 56 4 40 129 

บ9านพักครู 3 9 1 1 14 

พักรวมกับชุมชน/อ่ืนๆ  - - - - - 

นักเรียนพักนอนท้ังหมด 32 65 5 41 143 
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3.  ด9านการบริหารจัดการ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการศึกษา   โดยได?กำหนดเปqาหมายให?สถานศึกษาทุกแห8งได?รับการนิเทศ  ติดตาม  ช8วยเหลือ ให?มี 

คุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงาน เพ่ือให?สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความพร?อมและ 

ความเข?มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอย8างมีธรรมาภิบาล 

สร?างความพึงพอใจให?ผู?รับบริการและผู?มีส8วนได?ส8วนเสีย ท้ังน้ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถb มีผลการดำเนินงานด?านการบริหารจัดการต8าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการประเมินผล ดังน้ี 

1.1  การติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำปÜงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb มีผลการติดตามและประเมินผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน 17 ประเด็น  ภาพรวมระดับดีเย่ียม ดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคbการสู8ความเป6นเลิศ   ใช?ผลการประเมินการเป6นระบบราชการ 

4.0 ของ กพร.สพฐ. 

มาตรฐานท่ี 2  การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ใช?ผลการประเมินการเป6นระบบ

ราชการ 4.0 ของ กพร.สพฐ. 

มาตรฐานท่ี 3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb มีผลการประเมิน จำนวน 6 ตัวบ8งช้ี  ภาพรวมระดับดีเย่ียม แสดงให?เห็นถึงการบริหาร 

และการจัดการศึกษาตามบทบาทและภารกิจ บรรลุตามวัตถุประสงคbและเปqาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.2  ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปÜ
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถb ดำเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ

ราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจำปkงบประมาณ  พ.ศ. 2564   จำนวน 4  กลยุทธb 

10  ตัวช้ีวัด  มีผลการประเมินตัวช้ีวัดโดยเทียบค8าเปqาหมาย  บรรลุ  9  ตัวช้ีวัด  ไม8บรรลุ 1 ตัวช้ีวัด  ท้ังน้ี  

ปkงบประมาณ  พ.ศ. 2564  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม8ประเมินระดับคุณภาพ เน่ืองจาก

สถานการณbการแพร8ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   
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ส"วนที่ 2 
ความสอดคล0องกับแผน 3 ระดับ  

 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได8วิเคราะห=ความสอดคล8องของแผนในระดับตEาง ๆ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ในการแบEงแผนออกเปQน 3 ระดับ ได8แกE 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร=ชาติ เปQนเปVาหมายการพัฒนาประเทศอยEางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช8เปQนกรอบในการจัดทำแผนตEาง ๆ ให8สอดคล8องและบูรณาการกันเพ่ือให8เกิดเปQนพลังผลักดันรEวมกัน ไปสูE
เปVาหมายดังกลEาว 

แผนระดับที่ 2  หมายถึง แผนซึ่งเปQนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตEาง ๆ  เพื่อบรรลุตามเปVาหมายของ
ยุทธศาสตร=ชาติ และถEายทอดไปสูEแนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด8วย แผนแมEบท
ภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผน
ระดับชาติวEาด8วยความม่ันคงแหEงชาติ 

แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นโดยหนEวยงานของรัฐ เพื่อถEายทอดเปVาหมายและประเด็นการพัฒนาของ
แผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสูEการปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหวEางประเทศ ซึ่งรวมถึง 
แผนการศึกษาแหEงชาติ  แผนปฏิบัติการด8าน...  แผนปฏิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจำปc 

จากการวิเคราะห=ความสอดคล8องของแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเก่ียวข8องกับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สรุปได8ดังน้ี 
2.1 แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตร8ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

2.1.1 ยุทธศาสตร8ชาติดAานการพัฒนาและเสริมสรAางศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 (หลัก) 

2.1.1.1 เปNาหมาย 

1. คนไทยเปQนคนดี คนเกEง มีคุณภาพ พร8อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล8อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตEอการพัฒนาคนตลอดชEวงชีวิต 

2.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร8 

1. การปรับเปล่ียนคEานิยมและวัฒนธรรม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชEวงชีวิต 
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู8ท่ีตอบสนองตEอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4. การตระหนักถึงพหุปdญญาของมนุษย=ท่ีหลากหลาย 

2.1.1.3 การบรรลุเปNาหมายตามยุทธศาสตร8ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน=คือการสร8างคุณภาพทุนมนุษย= 
สู Eสังคมอนาคตที่ยั ่งยืน ซึ ่งสอดคล8องกับยุทธศาสตร=ชาติด8านการพัฒนาและเสริมสร8างทรัพยากรมนุษย= 
นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพผู8เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับตEาง ๆ ตั้งแตEระดับกEอนประถมศึกษา 
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ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู 8เรียนพิการ ผู 8เรียนด8อยโอกาส ผู 8เรียนที ่มี
ความสามารถพิเศษ   มีการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน    การสอน 
การวัดและประเมินผล  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตEางประเทศ  และเสริมสร8างศักยภาพครู การยกระดับ 
คุณภาพสถานศึกษาตEาง ๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให8สามารถจัดการเรียนรู8ให8แกEผู8เรียน ได8เต็มตามศักยภาพ 
ท้ังความรู8ด8านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค= 

2.1.2 ยุทธศาสตร8ชาติดAานการสรAางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
2.1.2.1 เปNาหมาย 

สร8างความเปQนธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 
2.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร8 

การลดความเหล่ือมล้ำ สร8างความเปQนธรรมในทุกมิติ 
2.1.2.3 การบรรลุเปNาหมายตามยุทธศาสตร8ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสร8างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ด8วยการสนับสนุนคEาใช8จEายในการจัดการศึกษาต้ังแตEระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรายการ
พื้นฐาน 5 รายการ ได8แกE 1) คEาจัดการเรียนการสอน 2) คEาหนังสือเรียน 3) คEาอุปกรณ=การเรียน  4) คEาเครื่องแบบ 
นักเรียน และ 5) คEากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู8เรียน ซึ่งการสนับสนุนคEาใช8จEายดังกลEาว เปQนการสร8างความเปQนธรรม 
ในการเข8าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู8มีรายได8น8อยและกลุEมผู8ด8อยโอกาสท่ัวประเทศ รวมทั้งการสร8างโอกาส
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ ได8แกE โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นท่ี
เกาะแกEง และโรงเรียนในพื้นที่ข8างเคียง โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริให8ได8รับโอกาส 
ทางการศึกษาอยEางทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการ
สEงเสริมการจัดการศึกษาด8านเทคโนโลยี ทางไกลผEานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผEานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) เพื่อสร8างความเปQนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข8าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

2.1.3 ยุทธศาสตร8ชาติดAานความม่ันคง (รอง) 

2.1.3.1 เปNาหมาย 

บ8านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
2.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร8 

การปVองกันและแก8ไขปdญหาท่ีมีผลกระทบตEอความม่ันคง 
2.1.3.3 การบรรลุเปNาหมายตามยุทธศาสตร8ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษาและ 
แผนการเสริมสร8างภูมิคุ8มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต8 ให8การจัดการศึกษาพื้นท่ี
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ดังกลEาวสอดคล8องกับอัตลักษณ=วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให8เกิดความสมานฉันท= และรู8รักสามัคคี มีความเข8าใจ
ซึ่งกันและกัน อยูEรEวมกันอยEางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู8เรียนได8รับโอกาส      
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยEางทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย=สิน และมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปVองกันและแก8ไขปdญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร8างภูมิคุ8มกัน
ปVองกันยาเสพติดในกลุEมเด็กและเยาวชนมิให8เปQนผู 8เสพรายใหมE พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล 
ชEวยเหลือกลุEมเด็กและเยาวชนที่มีปdญหายาเสพติด สร8างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูEสังคม 
เสริมสร8างมาตรฐานในการปVองกันและแก8ไขปdญหาในกลุEมเปVาหมาย ซึ่งจะสEงผลให8ประเทศไทย มีความมั่นคง
ในระยะยาวตEอไป 

2.1.4 ยุทธศาสตร8ชาติดAานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

2.1.4.1 เปNาหมาย 

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุEงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน=สEวนรวม  ตอบสนอง 
ความต8องการของประชาชนได8อยEางสะดวก รวดเร็ว โปรEงใส 

2. ภาครัฐมีความโปรEงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร8 

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปQนศูนย=กลาง   ตอบสนองความต8องการ   และให8บริการ
อยEางสะดวกรวดเร็ว โปรEงใส 

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร=ชาติเปQนเปVาหมายและเช่ือมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

3. ภาครัฐมีความโปรEงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.1.4.3 การบรรลุเปNาหมายตามยุทธศาสตร8ชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษาให8มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช8ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
นวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปVองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู8นำเยาวชน
ตEอต8านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร8างเครือขEายและการมีสEวนรEวม ในการตEอต8านการทุจริตและพัฒนา
ผู8บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย=สุจริตและปVองกันการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

 

2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวขAอง) 

2.2.1 แผนแมYบทภายใตAยุทธศาสตร8ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

2.2.1.1 ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรูA (หลัก) 

1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท 
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เปNาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ ้น มีทักษะ       

ที่จำเปQนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก8ปdญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรEวมกับผู8อื่นได8อยEางมีประสิทธิผล

เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝpเรียนรู8อยEางตEอเน่ืองตลอดชีวิต 

เปNาหมายท่ี  2  คนไทยได8รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด  และ 

ความสามารถของพหุปdญญาดีข้ึน 

การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการ

ดำเนินการให8บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล   

ให8ผู8เรียน ทุกระดับและทุกกลุEม ได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู8ตลอดชีวิตอยEาง

ทั ่วถึง พร8อมทั ้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที ่สอดคล8องกับความต8องการของประเทศ           

การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให8เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี   

ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน8มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล8องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนภาษาตEางประเทศและพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให8มี

ความพร8อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จำเปQนในศตวรรษที่ 21 การจัดตั้งสถาบันไทย      

โคเซ็นเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด8านวิศวกรรมศาสตร= เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช8หลักสูตรการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุpน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร8างวิศวกรปฏิบัติการ (Practical 

Engineers) และนวัตกรคุณภาพ ที่สอดคล8องกับความต8องการของประเทศ การยกระดับคุณภาพโรงเรียน

โดยเฉพาะในระดับตำบล 

2. แผนยEอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู8ท่ีตอบสนองตEอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู8สำหรับศตวรรษท่ี 21   2) เปล่ียนโฉม 

บทบาท “ครู” ให8เปQนครูยุคใหมE  3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 4) พัฒนา 

ระบบการเรียนรู8ตลอดชีวิต และ 5) สร8างระบบการศึกษาเพ่ือความเปQนเลิศทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

เปNาหมายของแผนยYอย คนไทยได8รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู8 

และมีทักษะท่ีจำเปQนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข8าถึงการเรียนรู8อยEางตEอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

การบรรลุเปNาหมาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีแผนการดำเนินการ 

ให8บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให8ผู8เรียน   

ทุกระดับและทุกกลุEม ได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู8ตลอดชีวิตอยEางทั่วถึง พร8อมทั้งมี

ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล8องกับความต8องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา

การศึกษาที่ยั ่งยืนที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให8เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที ่หลากหลาย รวมถึง

แนวโน8มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล8องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

ภาษาตEางประเทศและพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให8มีความพร8อมในการจัดการเรียน
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การสอน  สอดรับกับทักษะที่จำเปQนในศตวรรษที่ 21  การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
เพ่ือสร8างโอกาสให8นักเรียนเข8าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให8โรงเรียนมีความพร8อมในการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู8ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล8อมที่เอื้อตEอการสEงเสริมการเรียนรู8 ด8วยการสEงเสริมด8านโครงสร8างพื้นฐาน 
ทั้งอาคารสถานที่ แหลEงเรียนรู8 และวัสดุอุปกรณ=ด8านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร  หลักสูตรและกิจกรรม และ
ด8านการมีสEวนรEวมของเอกชน บ8าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อผลิตผู8เรียนที่มีคุณภาพเปQนท่ี
ยอมรับของผู8ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเปQนศูนย=กลางการเรียนรู8ของชุมชน 

3. แผนยEอยการตระหนักถึงพหุปdญญาของมนุษย=ท่ีหลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาและสEงเสริมพหุปdญญา 2) สร8างเส8นทางอาชีพ สภาพแวดล8อม 

การทำงาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสำหรับผู8มีความสามารถพิเศษ 
เปNาหมายของแผนยYอย ประเทศไทยมีระบบข8อมูลเพ่ือการสEงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 

ตามพหุปdญญา เพ่ือประโยชน=ในการพัฒนาและการสEงตEอการพัฒนาให8เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการดำเนินการให8

บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/รูปแบบ/เครื่องมือ/ฐานข8อมูลระบบ อิเล็กทรอนิกส= 
ระบบการสำรวจแววนักเรียนผู8มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปdญญา แบบสอบถาม ความคิดเห็นผู8บริหาร 
ครู ศึกษานิเทศก= นักเรียน และพEอ แมE ผู8ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การวิจัย และพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู8ผู8มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปdญญา ติดตามเชิงลึก พร8อมท้ังให8คำปรึกษา แนะนำ และ
เปQนพี่เลี้ยง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให8ผู8เรียนทุกระดับและทุกกลุEม 
ได8รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล8องกับศักยภาพ พร8อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ี
เหมาะสม การสEงเสริมให8มีการจัดการศึกษาให8กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู8มีความสามารถ
พิเศษด8านวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร= การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร=จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
การพัฒนาผู8มีความสามารถพิเศษด8านทัศนศิลปÅ นาฏศิลปÅ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย=โอลิมปÇกวิชาการ 
การจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในด8านวิศวกรรมศาสตร= เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยใช8หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแบบประเทศญี่ปุpน (หลักสูตรสถาบันโคเซ็น) ในการสร8างวิศวกร
ปฏิบัติการ และนวัตกรคุณภาพ ท่ีสอดคล8องกับความต8องการของประเทศ 

 

  2.2.1.2 ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชYวงชีวิต (รอง) 

1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท 
เปNาหมาย คนไทยทุกชEวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได8รับการพัฒนาอยEางสมดุล ทั้งด8านรEางกาย 

สติปdญญา และคุณธรรม จริยธรรม เปQนผู8ที่มีความรู8และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู8อยEางตEอเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
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การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพัฒนาผู8เรียนต้ังแตEระดับ
กEอนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. แผนยEอยการพัฒนาเด็กต้ังแตEชEวงการต้ังครรภ=จนถึงปฐมวัย 
แนวทางการพัฒนา สEงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับกEอนประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพ   

                    เปNาหมายของแผนยYอย เด็กเกิดอยEางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข8าถึงบริการ 
ท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให8บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษากEอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีการ
ดำเนินโครงการบ8านนักวิทยาศาสตร=น8อยประเทศไทย 

3. แผนยEอยการพัฒนาชEวงวัยเรียน/วัยรุEน 
แนวทางการพัฒนา การสEงเสริมการจัดการศึกษาให8กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เปNาหมายของแผนยYอย   วัยเรียน/วัยรุEน  มีความรู8และทักษะในศตวรรษท่ี 21  ครบถ8วน  รู8จักคิด 

วิเคราะห=  รักการเรียนรู8  มีสำนึกพลเมือง  มีความกล8าหาญทางจริยธรรม  มีความสามารถในการแก8ปdญหา   ปรับตัว 
ส่ือสาร และทำงานรEวมกับผู8อ่ืนได8อยEางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีแผนการดำเนินการ 
ให8บรรลุเปVาหมาย รวมถึงการสEงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู8ที่หลากหลายให8เอื้อตEอ    
การเรียนรู 8ตลอดชีวิต การพัฒนาสื ่อการเรียนรู 8ในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน การจ8างครูวิทยาศาสตร= 
คณิตศาสตร= ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
และเล็กที่ประสบปdญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร=และคณิตศาสตร= การสEงเสริมนิสัยรักการอEาน การพัฒนา
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
และสร8างเสริมสมรรถนะผู8เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาตEอและการมีงานทำ การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลชEวยเหลือและคุ8มครองเด็กนักเรียน    
การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูEสถานศึกษา 
 

2.2.1.3 ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 

1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท 
เปNาหมาย คนไทยทุกคนได8รับการคุ8มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีระบบให8ความชEวยเหลือ 

ผู8เรียนกลุEมเปVาหมายท่ีต8องการความชEวยเหลือเปQนพิเศษ 
2. แผนยEอยมาตรการแบบเจาะจงกลุEมเปVาหมายเพ่ือแก8ปdญหาเฉพาะกลุEม 
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แนวทางการพัฒนา จัดให8มีระบบสนับสนุนชEวยเหลือผู 8เรียน โดยเฉพาะผู 8ที ่ต8องการ       
ความชEวยเหลือเปQนพิเศษ 

เปNาหมายของแผนยYอย มีระบบและกลไกในการให8ความชEวยเหลือกลุEมเปVาหมายท่ีต8องการ 
ความชEวยเหลือเปQนพิเศษได8ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนคEาใช8จEายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตEระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ   
ในโรงเรียนเฉพาะความพิการในศูนย=การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด8อยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห= ในโรงเรียนเรียนรEวม สEงเสริมให8เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได8แกE โรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ิน
ทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะแกEง และโรงเรียนในพื้นที่ข8างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ให8ได8รับโอกาสทางการศึกษาอยEางทั่วถึงและมีคุณภาพ สEงเสริมการจัดการศึกษา ด8านเทคโนโลยี
ทางไกลผEานดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผEานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.2.1.4 ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง (รอง) 

1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท 
เปNาหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สEงเสริมการจัดการศึกษา 

ให8เกิดความสมานฉันท=  อยูEรEวมกันอยEางสันติสุข  ปVองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด  และแก8ไขปdญหาชEวยเหลือเด็ก
ท่ีติดยาเสพติดให8กลับตัวและกลับคืนสูEสังคม 

2. แผนยEอยการปVองกันและแก8ไขปdญหาท่ีมีผลกระทบตEอความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการศึกษา 

ให8สอดคล8องกับอัตลักษณ=วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให8เกิดความสมานฉันท= และรู8รักสามัคคี มีความเข8าใจซ่ึงกันและกัน 
อยูEรEวมกันอยEางสันติสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  และเสริมสร8างภูมิคุ8มกันปVองกันยาเสพติดในกลุEมเด็กและเยาวชน 
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแลชEวยเหลือกลุEมเด็กและเยาวชนท่ีมีปdญหายาเสพติด สร8างและพัฒนาระบบ 
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสูEสังคม เสริมสร8างมาตรฐานในการปVองกันและแก8ไขปdญหาในกลุEมเปVาหมาย 

เปNาหมายของแผนยYอย 

1) ภาคใต8มีความสงบสุขรEมเย็น 
2) ปdญหาความม่ันคงท่ีมีอยูEในปdจจุบัน ได8รับการแก8ไขจนไมEสEงผลกระทบตEอการบริหาร และ

พัฒนาประเทศ 
การบรรลุเปNาหมาย   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีแผนการพัฒนา

การศึกษา และแผนการเสริมสร8างภูมิคุ8มกันเพื่อสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต8 ให8การจัด
การศึกษาพื้นที่ดังกลEาวสอดคล8องกับอัตลักษณ=วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให8เกิดความสมานฉันท= และรู8รัก
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สามัคคี มีความเข8าใจซึ่งกันและกัน อยูEรEวมกันอยEางสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู8เรียนได8รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยEางทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย=สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการปVองกันและแก8ไขปdญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อสร8างภูมิคุ8มกันปVองกันยาเสพติดในกลุEมเด็กและเยาวชนมิให8เปQนผู8เสพรายใหมE พัฒนากระบวนการระบบ
ติดตาม ดูแล ชEวยเหลือกลุEมเด็กและเยาวชนท่ีมีปdญหายาเสพติด สร8างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืน
เด็กดีสูEสังคม  เสริมสร8างมาตรฐานในการปVองกันและแก8ไขปdญหาในกลุEมเปVาหมาย  ซึ่งจะสEงผลให8ประเทศไทย
มีความม่ันคงตEอไป 

2.1.1.5 ประเด็นท่ี 10 การปรับเปล่ียนคYานิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท 
เปNาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คEานิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเปQน 

คนไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช8ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเปQนท่ียอมรับของ 
นานาประเทศ 

การบรรลุเปNาหมาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สEงเสริมให8นักเรียน ครู 
ผู8บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู8 เข8าใจ และมีกระบวนการคิดอยEางมีเหตุผล ซึมซับคุณคEาแหEงคุณธรรม 
ความดีอยEางเปQนธรรมชาติ  สร8างความรู8สึกผิดชอบช่ัวดี  ภูมิใจในการทำความดี   สร8างเครือขEายชุมชนองค=กร
แหEงคุณธรรม 

2. แผนยEอยการปลูกฝdงคุณธรรมจริยธรรม คEานิยม และการเสริมสร8างจิตสาธารณะ และการ
เปQนพลเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สEงเสริมให8มีการปลูกฝdง 
คุณธรรม จริยธรรม คEานิยม และการเสริมสร8างจิตสาธารณะ และการเปQนพลเมืองท่ีดีแกEผู8เรียน  และบุคลากร 
ท่ีเก่ียวข8อง 

เปNาหมายของแผนยYอย  คนไทยเปQนมนุษย=ท่ีสมบูรณ=   มีความพร8อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด8านสติปdญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข8าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข8ากับ 
สภาพแวดล8อมดีข้ึน 

การบรรลุเปNาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการสEงเสริม ให8นักเรียน ครู 
ผู8บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู8 เข8าใจ และมีกระบวนการคิดอยEางมีเหตุผล   ซึมซับคุณคEาแหEงคุณธรรม 
ความดีอยEางเปQนธรรมชาติและสร8างความรู8สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร8างเครือขEายชุมชน
องค=กรแหEงคุณธรรม โดยขอความรEวมมือจากหนEวยงานและองค=กรท่ีทำงานด8านคุณธรรมอยEางเปQนรูปธรรม 

2.2.1.6 ประเด็นท่ี 21 การตYอตAานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

1. เปVาหมายระดับประเด็นของแผนแมEบท 
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เปNาหมาย ภาครัฐมีความโปรEงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเปNาหมาย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สEงเสริมการจัดการเรียนรู8เก่ียวกับ

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย=สุจริต 
2. แผนยEอยการปVองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สEงเสริมให8มีการปลูกฝdง 

วัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย=สุจริต 
เปNาหมายของแผนยYอย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย=สุจริต 
การบรรลุเปNาหมาย   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีการพัฒนานวัตกรรม 

เทคนิคการเรียนการสอนการปVองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู8นำเยาวชน ตEอต8านการ
ทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร8างเครือขEายและการมีสEวนรEวมในการตEอต8านการทุจริต  และพัฒนาผู8บริหาร  ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล ซ่ือสัตย=สุจริต และปVองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

2.2.1.7  แผนแมYบทเฉพาะกิจภายใตAยุทธศาสตร8ชาติ อันเป̂นผลมาจากสถานการณ8โควิด-19   

พ.ศ. 2564 – 2565 

แผนแมEบทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติฯ  มีเปVาหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ อยูEได8 
มีงานทำ กลุEมเปราะบางได8รับการดูแลอยEางทั่วถึง สร8างอาชีพและกระจายรายได8สูEท8องถิ่น เศรษฐกิจ ประเทศ
ฟÖÜนตัวเข8าสูEภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร8างเศรษฐกิจใหมE”  โดยได8ระบุประเด็น
การพัฒนา 4 ประการ ที่ควรให8ความสำคัญเปQนพิเศษในระยะ 2 ปcข8างหน8า เพื่อเสริมสร8างศักยภาพในการ
ฟÖ Üนฟูและขับเคลื ่อนประเทศให8สามารถ “ล8มแล8วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น การพัฒนา 
ประกอบด8วย 

- การเสริมสร8างความเข8มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตEางประเทศ โดยมุEงเน8นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ ไปยังระดับ
ท8องถิ่น ผEานการสEงเสริมการจ8างงานโดยเฉพาะในระดับพื้นที่และชุมชน รEวมกับการให8ความชEวยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอม (SMEs) ให8สามารถปรับตัวสูEธุรกิจใหมEที่มีแนวโน8ม
ความต8องการมากข้ึนในอนาคต เพ่ือให8เศรษฐกิจฐานรากเปQนกำลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

- การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอยEางยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ Eงเน8นด8านการเตรียมความพร8อมและสEงเสริมความสามารถในการแขEงขันของ
เครื่องยนต=ทางเศรษฐกิจหลัก ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใต8ภูมิทัศน=ของเศรษฐกิจโลกแบบใหมE 
ได8แกE อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย=ครบวงจร การทEองเที ่ยวเชิงสร8างสรรค=และเน8นคุณภาพ 
การเกษตรมูลคEาสูง  อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยานยนต=สมัยใหมE 
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- การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให8เปQนกำลังหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนา     
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให8สนับสนุนอุตสาหกรรม และบริการ
เปVาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล8องกับความต8องการของตลาดแรงงานและ
โครงสร8างเศรษฐกิจท่ีปรับเปลี่ยนไป พร8อมทั้งเยียวยาผู8ที่ได8รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตและจัดสวัสดิการทางสังคม 
ให8เหมาะสม เพียงพอกับความจำเปQนในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด8านรายได8และสุขภาพ 

- การปรับปรุงและพัฒนาปdจจัยพื้นฐานเพื่อสEงเสริมการฟÖÜนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) ให8สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะสEงผลกระทบตEอศักยภาพของประเทศ อาทิ การเรEงรัด
พัฒนาและใช8ประโยชน=จากโครงสร8างพื้นฐานที่สำคัญ  การปรับปรุงกฎหมาย และการดำเนินงานของภาครัฐ
ให8ทันสมัย การพัฒนาและประยุกต=ใช8องค=ความรู8และนวัตกรรม การเสริมสร8างความมั่นคงและศักยภาพในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสEงเสริมการมีสEวนรEวมจากภาคีเครือขEายการพัฒนาตEาง ๆ เพื่อลดอุปสรรค 
ข8อจำกัด และสEงเสริมการฟÖÜนฟูและพัฒนาประเทศด8วยความรEวมมือจากทุกภาคสEวน 

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล8องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อให8บรรลุเปVาหมายของแผนแมEบทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติฯ ตามที่กำหนด ในระยะเวลา 2 ปc  
(พ.ศ. 2564 - 2565) แนวทางการพัฒนาที่ต8องมุEงเน8นในแผนแมEบทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติอันเปQนผล
สืบเนื่องโดยตรงจากสถานการณ=โควิด -19 จะต8องให8ความสำคัญกับการเรEงดำเนินการในมิติตEาง ๆ ที่เชื่อมโยง
ไปถึงการบรรลุคEาเปVาหมายตามท่ีกำหนดไว8 บนหลักการพ้ืนฐานของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ด8านการพร8อมรับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อพร8อมเติบโตอยEางยั่งยืน (Cope, Adapt,Transform: CAT) 
โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ และเก่ียวข8องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยสรุปดังน้ี 

การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ( Human Capital) ด8วยการยกระดับ
ทักษะ (Upskill) ปรับทักษะ (Reskill) และสEงเสริมการเรียนรู8เพื่อรองรับอุตสาหกรรม และบริการที่จะเปQน
เครื่องยนต=ทางเศรษฐกิจหลักทั้ง 5 สาขาตามที่ระบุไว8ในประเด็นการพัฒนาท่ี 2) Future Growth ข8างต8น 
รEวมกับการขยายและพัฒนาระบบประกันสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทุกสาขาอาชีพ และ
ทุกชEวงวัย ตลอดจนการสEงเสริมความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให8คนเปQนกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศได8อยEางย่ังยืน ดังน้ี 

1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และสEงเสริมการเรียนรู8ด8วยการสEงเสริมแรงงานที่อยูEใน 
ภาคการผลิตและบริการที่ได8รับผลกระทบ ให8ได8รับการฝ†กอบรมยกระดับทักษะ และปรับศักยภาพแรงงานให8
เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและโครงสร8างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับคุณภาพมาตรฐานของศูนย=
พัฒนาฝcมือแรงงานโดยการมีสEวนรEวมของภาคเอกชน   สEงเสริมการเข8าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเปQนสำหรับ 
การเรียนการสอนและการเรียนรู8ด8วยตนเอง และการพัฒนาทักษะอาชีพ พร8อมท้ังสEงเสริมการเรียนรู8ตลอดชีวิต
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ของแรงงานเพื่อให8แรงงานมีความยืดหยุEนพร8อมปรับตัว ตลอดจนมุEงเน8นการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพในระยะยาว 
เปQนต8น 

2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม ด8วยการชEวยเหลือ เยียวยา และชดเชย
คนยากจน กลุEมเปราะบางที่ได8รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงระดับของปdญหาและความต8องการที่แตกตEางกันของ
กลุEมเปVาหมาย พร8อมทั้งผลักดันให8แรงงานเข8าสูEระบบประกันสังคมมากขึ้น พัฒนาระบบและกลไกการชEวยเหลือ
กลุEมเปVาหมายเพื่อแก8ปdญหาเฉพาะกลุEมให8ตรงจุด  และพัฒนาระบบความคุ8มครองทางสังคมให8เหมาะสมสอดคล8องกับ
รูปแบบตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการบูรณาการตั้งแตEระดับนโยบายจนถึงระบบข8อมูลในการ
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล เปQนต8น 
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

2.2.2.1 แผนการปฏิรูปดAานการศึกษา 

1. เร่ืองการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกEอนวัยเรียน 
1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู8 เพ่ือให8เด็กปฐมวัย 

ได8รับการพัฒนารEางกาย จิตใจ วินัย อารมณ= สังคม และสติปdญญาให8สมกับวัย 
1.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษากEอนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี การดำเนินโครงการบ8านนักวิทยาศาสตร=น8อยประเทศไทย เพ่ือจัดการ 
ศึกษาให8นักเรียนในระดับกEอนประถมศึกษา 

2. เร่ืองการปฏิรูปเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
2.1 ประเด็น 

1) การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลท่ีมีความต8องการจำเปQนพิเศษ 

2) การดำเนินการเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหEางไกล  หรือสถานศึกษา 

ท่ีต8องมีการยกระดับคุณภาพอยEางเรEงดEวน 
2.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม 

1)  การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ   ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 
ในศูนย=การศึกษาพิเศษ ในโรงเรียนเรียนรEวม เพ่ือให8เด็กพิการได8รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

2) การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด8อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห= 
เพ่ือให8เด็กด8อยโอกาสได8รับการศึกษา 

3)  การสนับสนุนคEาใช8จEายในการจัดการศึกษาต้ังแตEระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4) การสEงเสริมให8เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ   ได8แกE   โรงเรียนพ้ืนท่ีสูง
ในถ่ินทุรกันดาร  โรงเรียนพ้ืนท่ีเกาะแกEง และโรงเรียนในพ้ืนท่ีข8างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง  อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริให8ได8รับโอกาสทางการศึกษาอยEางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

5) การสEงเสริมการจัดการศึกษาด8านเทคโนโลยีทางไกลผEานดาวเทียม (DLTV)  และ
เทคโนโลยีทางไกลผEานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

2.3 เปVาหมายกิจกรรม  :  จัดการศึกษาให8นักเรียนในระดับกEอนประถมศึกษาจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เร่ืองการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู8ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย= 
3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
3.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาตEางประเทศ และ

พัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให8มีความพร8อมในการจัดการเรียนการสอน  สอดรับ
กับทักษะท่ีจำเปQนในศตวรรษท่ี 21 

4. เร่ืองการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตร พร8อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู8 เปQนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู8เรียน 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร8างคุณธรรมและจริยธรรม 

4.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผล 

เพ่ือให8ผู8เรียนและประชาชนได8รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน   เกิดการเรียนรู8ตลอดชีวิตอยEางท่ัวถึง 
พร8อมท้ังมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสอดคล8องกับความต8องการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ทั้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก การจ8าง
ครูคณิตศาสตร= วิทยาศาสตร=ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให8เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่หลากหลาย   รวมถึงแนวโน8มของสังคม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและสอดคล8องกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การปVองกันและแก8ไขปdญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื ่อสร8าง 
ภูมิคุ8มกันปVองกันยาเสพติดในกลุEมเด็กและเยาวชนมิให8เปQนผู8เสพรายใหมE พัฒนากระบวนการระบบติดตาม 



แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 38 

ดูแล ชEวยเหลือกลุEมเด็กและเยาวชนที่มีปdญหายาเสพติด สร8างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดี   
สูEสังคม  เสริมสร8างมาตรฐานในการปVองกันและแก8ไขปdญหาในกลุEมเปVาหมาย  ซ่ึงจะสEงผลให8ประเทศไทยมีความม่ันคง 

4) การเสริมสร8างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให8 นักเรียน ครู 
ผู8บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู8 เข8าใจ และมีกระบวนการคิดอยEางมีเหตุผล ซึมซับคุณคEาแหEงคุณธรรม 
ความดีอยEางเปQนธรรมชาติและสร8างความรู8สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร8างเครือขEายชุมชน
องค=กรแหEงคุณธรรม โดยขอความรEวมมือจากหนEวยงาน และองค=กรท่ีทำงานด8านคุณธรรมอยEางเปQนรูปธรรม 

5. เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู8โดยการพลิกโฉมด8วยระบบดิจิทัล 
5.1  ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู8ด8วยดิจิทัลผEานแพลตฟอร=มการเรียนรู8ด8วยดิจิทัลแหEงชาติ 
5.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม  การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

เพ่ือสEงเสริมการจัดการศึกษาด8านเทคโนโลยีทางไกลผEานดาวเทียม (DLTV)   และเทคโนโลยีทางไกลผEานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (DLIT) 

2.2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศดAานการปNองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. เร่ืองการปVองกันและเฝVาระวัง 
1.1 ประเด็นการเรEงสร8างการรับรู8และจิตสำนึกของประชาชนในการตEอต8านการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ โดยความรEวมมือระหวEางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
1.2 กิจกรรมและเปVาหมายกิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน

การปVองกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู8นำเยาวชนตEอต8านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม
การสร8างเครือขEายและการมีสEวนรEวมในการตEอต8านการทุจริตและพัฒนาผู8บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2.2.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะสYงผลใหAเกิดการเปล่ียนแปลงตYอประชาชนอยYางมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

2.2.3.1 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรAางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตYระดับปฐมวัย 

1. เปNาหมาย 

1. เด็กปฐมวัยในชEวงกEอนวัยเรียน (3 - 5 ปc) ทุกคน โดยเฉพาะอยEางยิ่งผู8ขาดแคลนทุนทรัพย= 
ผู8พิการ  และผู8ด8อยโอกาส  ได8รับการดูแลและสEงเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหEงชาติ และได8รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุEมของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ
ระดับสูงกวEาอยEางเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 

2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข8าศึกษาตEออยEางน8อยจนจบการศึกษาภาค
บังคับ และได8รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองในการดำรงชีวิตได8 
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3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด8านการอEานและคณิตศาสตร= (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปQนตEอการทำงานและการใช8ชีวิตในโลกยุคปdจจุบัน 

4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั ้งแตEระดับปฐมวัย      
ด8วยความรEวมมือระหวEางกระทรวงศึกษาธิการ และหนEวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข8อง รวมท้ังภาคเอกชน 

2. ตัวช้ีวัด 

1. อัตราการเข8าเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio) ระดับกEอนวัยเรียนไมEน8อยกวEาร8อยละ 80 
ระดับประถมศึกษา ไมEน8อยกวEาร8อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต8น ไมEน8อยกวEาร8อยละ 90 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทEา ไมEน8อยกวEาร8อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทEาไมEน8อยกวEา ร8อยละ 35  ในปc 2565 
   2. สัดสEวนประชากรวัยเรียนท่ีอยูEนอกระบบการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต8น (อายุ 6 - 14 ปc) ไมEเกินร8อยละ 5 ในปc 2565 
   3. มีระบบการบูรณาการการจัดการข8อมูลสารสนเทศขนาดใหญE (Big Data) ของเด็กเยาวชน
ด8วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก งบประมาณ ตัวช ี ้ว ัด และนโยบายตั ้งแตEระดับปฐมวัย ระหวEาง
กระทรวงศึกษาธิการ และหนEวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข8อง รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อสEงเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาแกEผู8ขาดแคลนทุนทรัพย= ผู8พิการ และผู8ด8อยโอกาส 
   4. มีการพัฒนาเคร่ืองมือสำรวจความพร8อมของเด็กปฐมวัยในการเข8าสูEการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และเคร่ืองมือการประเมินศักยภาพด8านการอEานและคณิตศาสตร=ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชากร
วัยแรงงาน รวมท้ังมีการจัดเก็บและรายงานข8อมูลตEอสาธารณะทุก 3 ปc 

2.2.3.2  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูYการเรียนรูAฐานสมรรถนะ  เพ่ือตอบสนอง 

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

1. เปNาหมาย 

1. ผู8เรียนทุกระดับเปQนผู8มีความรู8 ทักษะ และใฝpเรียนรู8 มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหมE 
รู8เทEาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก เปQนพลเมืองท่ีต่ืนรู8 มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

2. ครู/อาจารย=มีสมรรถนะด8านการจัดการเรียนรู8  ประกอบด8วย การออกแบบ  การเรียนรู8  การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู8   มีจิตวิทยาการเรียนรู8  ส่ือและการใช8ส่ือ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู8   การวัด
และประเมินผลการเรียนรู8ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเปQนครู 

3. ผู8บริหารสถานศึกษาและผู8บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และ
การนิเทศการจัดการเรียนรู8 ประกอบด8วย ด8านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู8 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู8ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู8  มีภาวะผู8นำทางวิชาการ  
มีจิตวิทยาในการสEงเสริมและสร8างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู8 และมีมนุษย=สัมพันธ=ที่ดีในการรEวมมือกับ
บุคคล หนEวยงาน และชุมชนในการสEงเสริมและสร8างระบบนิเวศการเรียนรู8ท่ีปลอดภัยสำหรับผู8เรียน 
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2. ตัวช้ีวัด 

1. มีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในทุกระดับการศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได8รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู8แบบ Active 

Learning ผEานการพัฒนาการคิดข้ันสูงเชิงระบบ 
3. ครูผู8สอนจัดการเรียนรู8ที่มุEงพัฒนาสมรรถนะผู8เรียนแบบถักทอความรู8 ทักษะ และเจตคติ 

คEานิยม และคุณลักษณะผู8เรียนเข8าด8วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
4. ระบบการประเมินผลลัพธ=ผู8เรียนให8มีความหลากหลาย เพื่อสEงเสริมการเรียนรู8 เปQนรายบุคคล 

(Personalized learning) และสามารถสะท8อนสมรรถนะของผู8เรียนได8ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดสEวน
ของการนำผลสัมฤทธิ ์ของผู 8เร ียนในระดับชาติมาใช8ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู 8บริหาร
สถาบันการศึกษา 

5. มีแพลตฟอร=มการเรียนรู8อัจฉริยะ ท่ีรวบรวมข8อมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู8 ส่ือการสอน 
คุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู8เรียนเพ่ือสEงเสริมการเรียนรู8เปQนรายบุคคล (personalized learning) สำหรับ
ผู8เรียนทุกชEวงวัย 

2.2.3.3 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหAมีคุณภาพมาตรฐาน 

1. เปVาหมายและตัวช้ีวัดของกิจกรรมปฏิรูป 
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษา และอาจารย=ให8มีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ 
1.1.1 มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ท่ีมีประสิทธิภาพเท่ียงตรงและ 

ลดความเหล่ือมล้ำ 
1.1.2 มีหลักสูตรการผลิตครูท่ีเปQนเลิศ  และมีรูปแบบกระบวนการฝ†กประสบการณ=

วิชาชีพครู ตามความต8องการและความจำเปQนตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนท่ี 
1.1.3 มีกรอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดสมรรถนะอาจารย=สถาบันผลิตครู  และครูพ่ีเล้ียง

ในโรงเรียนหรือสถานฝ†กประสบการณ=วิชาชีพด8านวิชาชีพครู   เพ่ือนำไปสูEการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และสมรรถนะ และการวิเคราะห=และพัฒนาสมรรถนะอาจารย=สถาบันผลิตครู และครูพ่ีเล้ียงตามความต8องการ
จำเปQน 

1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา และสายอาชีวศึกษา 
ให8มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก8าวหน8าในการประกอบอาชีพ 

1.2.1 มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา 
ที่เน8นให8ครูมีความพร8อมทั้งทางด8านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปQนครู 
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เพื่อนำไปสูEการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห=และพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความต8องการจำเปQน 

1.2.2 มีระบบกลไกให8ครูและผู8บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยEางตEอเน่ือง อาทิ 
PLC & CPD  (Professional Learning Community & Continuous Professional Development)   และให8ความสำคัญ
กับการนิเทศและติดตามชEวยเหลือครูใหมE/ครูท่ีไมEมีวุฒิทางการศึกษา 

1.3 มีการปรับปรุงระบบกลไกการเล่ือนวิทยฐานะของครู   โดยนำผลการประเมินสมรรถนะ
ไปเปQนสEวนสำคัญในการเล่ือนวิทยฐานะและการปรับปรุงข้ันตอบแทนท่ีเหมาะสม 
2.2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหYงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

2.2.4.1 วัตถุประสงค8 

1. เพ่ือวางรากฐานให8คนไทยเปQนคนท่ีสมบูรณ= มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คEานิยมท่ีดี  
มีจิตสาธารณะ  และมีความสุข  โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี  ครอบครัวอบอุEน ตลอดจนเปQนคนเกEงท่ีมีทักษะ
ความรู8ความสามารถและพัฒนาตนเองได8ตEอเน่ืองตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให8คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม   ได8รับความเปQนธรรมในการเข8าถึงทรัพยากร 
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ  ผู8ด8อยโอกาสได8รับการพัฒนาศักยภาพ   รวมท้ังชุมชนมีความเข8มแข็งพ่ึงพาตนเองได8 

3. เพ่ือให8เศรษฐกิจเข8มแข็ง แขEงขันได8  มีเสถียรภาพ  และมีความย่ังยืน  สร8างความเข8มแข็งของฐาน 
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมEโดยการใช8นวัตกรรมท่ีเข8มข8นมากข้ึน สร8างความเข8มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
และสร8างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

4. เพ่ือรักษาและฟÖÜนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล8อม  ให8สามารถสนับสนุนการเติบโต 
ท่ีเปQนมิตรกับส่ิงแวดล8อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพ่ือให8การบริหารราชการแผEนดินมีประสิทธิภาพ  โปรEงใส  ทันสมัย  และมีการทำงานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

2.2.4.2 เปNาหมายรวม 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเปQนคนไทยที่สมบูรณ= มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเปQนพลเมืองตื่นรู8 มีความสามารถในการปรับตัวได8อยEางรู8เทEาทันสถานการณ= มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน=ตEอสEวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปQนไทย 

2. ความเหลื่อมล้ำทางด8านรายได8และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข8มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข8าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพอยEาง
ท่ัวถึงและเปQนธรรม กลุEมท่ีมีรายได8ต่ำสุดร8อยละ 40 มีรายได8เพ่ิมข้ึนอยEางน8อยร8อยละ 15 
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3. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล8อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปQนมิตรกับส่ิงแวดล8อม   
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปpาไม8ให8ได8ร8อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุล 
ของระบบนิเวศ  ลดการปลEอยก®าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสEง ไมEน8อยกวEาร8อยละ 7 ภายในปc 2563 
เทียบกับการปลEอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสEวนของขยะมูลฝอยท่ีได8รับการจัดการอยEางถูกหลักสุขาภิบาล 
เพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤต ให8อยูEในเกณฑ=มาตรฐาน 

4. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร8างภาพลักษณ=ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตEอประเทศไทย ความขัดแย8งทางอุดมการณ=และความคิดในสังคมลดลง ปdญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสEงสินค8าและค8ามนุษย=ลดลง        
มีความพร8อมที่ปกปVองประชาชนจากการกEอการร8ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสEวนรEวมในการ
กำหนดบรรทัดฐานระหวEางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสEง โลจิสติกส= หEวงโซEมูลคEา เปQนหุ8นสEวนการ
พัฒนาที่สำคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคEาการลงทุน และการสEงออกของไทย 
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

5. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรEงใส ตรวจสอบได8 กระจาย 
อำนาจและมีสEวนรEวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให8บริการ ซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได8ดีกวEา 
ลดลง เพิ่มการใช8ระบบดิจิทัลในการให8บริการ ปdญหาคอร=รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค=กร 
ปกครองสEวนท8องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 
และอันดับความยากงEายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ ้น    การใช8จEายภาครัฐและระบบงบประมาณ         
มีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว8างขึ้น และดัชนีการรับรู8การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู8 
ความสามารถและปรับตัวได8ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

2.2.4.3 ยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร8ท่ี 1 การเสริมสรAางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8 

เปNาหมายระดับยุทธศาสตร8 

1. คนไทยสEวนใหญEมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
2. คนในสังคมไทยทุกชEวงวัยมีทักษะ ความรู8 และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
3. คนไทยได8รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู8ด8วยตนเองอยEางตEอเน่ือง 

แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับเปล่ียนคEานิยมคนไทยให8มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  จิตสาธารณะ  และพฤติกรรม  
ท่ีพึงประสงค= 

2. พัฒนาศักยภาพคนให8มีทักษะความรู8  และความสามารถ  ในการดำรงชีวิตอยEางมีคุณคEา 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู8ตลอดชีวิต 
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ยุทธศาสตร8ท่ี 2 การสรAางความเป̂นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

เปNาหมายระดับยุทธศาสตร8 

1. ลดปdญหาความเหล่ือมล้ำด8านรายได8ของกลุEมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกตEางกัน 
และแก8ไขปdญหาความยากจน 

2. เพ่ิมโอกาสการเข8าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ  
แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมโอกาสให8กับกลุEมเปVาหมายประชากรร8อยละ 40 ท่ีมีรายได8ต่ำสุดให8สามารถเข8าถึงบริการ 
ท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

2. ขยายโอกาสการเข8าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให8แกEเด็กและเยาวชนท่ีด8อยโอกาสทางการศึกษา 
อยEางตEอเน่ืองโดยไมEถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรEางกาย 

ยุทธศาสตร8ท่ี 5 การเสริมสรAางความม่ันคงแหYงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูYความม่ังค่ังและย่ังยืน 

เปNาหมายระดับยุทธศาสตร8 

1. ปกปVองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย=ให8เปQนสถาบันหลักของประเทศ 
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต8มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สิน มีโอกาสในการศึกษา 

และการประกอบอาชีพท่ีสร8างรายได8เพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา 

การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให8เกิดความสงบในสังคม และธำรงไว8ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ 
โดยนำแนวทางพระราชดำริไปเผยแพรEและพัฒนา และดำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข8องกับโครงการพระราชดำริ รวมถึง 
ปVองกันและแก8ไขปdญหาความไมEสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต8 

ยุทธศาสตร8ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปNองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย 

เปNาหมายระดับยุทธศาสตร8  

เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู8การทุจริตให8สูงข้ึน 
แนวทางการพัฒนา 

ปVองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝdงให8คนไทยไมEโกง 
2.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวYาดAวยความม่ันคงแหYงชาติ 

        2.2.5.1 นโยบายความม่ันคงแหYงชาติท่ี 3 ปVองกันและแก8ไขการกEอความไมEสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต8 
1. แผนระดับชาติวEาด8วยความม่ันคงแหEงชาติ รองรับนโยบายท่ี 7 ประเด็นการปVองกัน และ

แก8ไขปdญหาความไมEสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต8 
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2. เปVาหมายเชิงยุทธศาสตร= ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต8มีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย=สิน และอยูEรEวมกันอยEางสันติสุข 

3. ตัวช้ีวัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต8  ท่ีศึกษาตEอสถาบัน 
ของรัฐในทุกระดับช้ัน 

4. กลยุทธ= พัฒนาการศึกษาให8ได8มาตรฐานสอดคล8องกับตลาดแรงงานในพื ้นที ่ และ
เสริมสร8างความมั่นคงของชาติ   โดยเรEงแก8ปdญหาพื้นฐานที่สEงผลกระทบตEอการศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ี 
รวมท้ังสEงเสริมการเรียนรู8ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถ่ิน-ไทย) 

2.2.5.2 นโยบายความม่ันคงแหYงชาติท่ี 8   เสริมสร8างความเข8มแข็งและภูมิคุ8มกันความม่ันคงภายใน 
1. แผนระดับชาติวEาด8วยความม่ันคงแหEงชาติ  รองรับนโยบายท่ี 10  ประเด็นการปVองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
2. เปVาหมายเชิงยุทธศาสตร= การแพรEระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
3. ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จในการปVองกันและแก8ไขปdญหายาเสพติด 
4. กลยุทธ=  รณรงค=ให8เด็ก เยาวชน ผู8ใช8แรงงาน  และประชากรกลุEมเส่ียง  ตระหนักรู8ถึงโทษ 

ของยาเสพติดเพ่ือปVองกันการเสพยา โดยอาศัยความรEวมมือจากทุกภาคสEวน 
2.2.5.3 นโยบายความม่ันคงแหYงชาติท่ี 9 เสริมสร8างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

1. แผนระดับชาติวEาด8วยความม่ันคงแหEงชาติ  รองรับนโยบายท่ี 11  ประเด็นการเสริมสร8าง 
ความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 

2. เปVาหมายเชิงยุทธศาสตร= หนEวยงานภาครัฐมีระบบปVองกันและแก8ไขการทุจริต และประชาชน 
ไมEเพิกเฉยตEอการทุจริตของหนEวยงานภาครัฐ 

3. ตัวช้ีวัด ดัชนีช้ีวัดการรับรู8การทุจริตของประเทศไทย 
4. กลยุทธ= รณรงค=ให8ความรู8แกEทุกภาคสEวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร8างคEานิยมตEอต8าน และปฏิเสธ

การทุจริต 
2.3 แผนระดับท่ี 3 

2.3.1 แผนการศึกษาแหYงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

เปQนแผนยุทธศาสตร=ด8านการศึกษาระยะยาว โดยมุEงจัดการศึกษาให8คนไทยทุกคนสามารถ 
เข8าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที ่ม ีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให8มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล8องกับความต8องการของตลาดงาน และการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให8หนEวยงานที่เกี่ยวข8องกับการจัดการศึกษาได8นำไปเปQนกรอบและแนวทางการพัฒนา
การศึกษา และการเรียนรู8สำหรับพลเมืองทุกชEวงวัยตั้งแตEแรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต8บริบทเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด8วยนวัตกรรมและความคิดสร8างสรรค= รวมทั้งความเปQนพลวัตร 
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เพื่อให8ประเทศไทยสามารถก8าวข8ามกับดักประเทศที่มีรายได8ปานกลางไปสูEประเทศที่พัฒนาแล8ว ซึ่งภายใต8 

กรอบแผนการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได8กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเปVาหมายของการพัฒนา

การศึกษาใน 5 ประการ ได8แกE การเข8าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทEาเทียม ทางการศึกษา 

(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย=บริบทเปลี ่ยนแปลง 

(Relevancy) ในระยะ 20 ปcข8างหน8า และมียุทธศาสตร= 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร8างขีดความสามารถ

ในการแขEงขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชEวงวัย และการสร8างสังคมแหEงการเรียนรู8 4) การ

สร8างโอกาส ความเสมอภาค และความเทEาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร8างเสริมคุณภาพชีวิต

ที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล8อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแมEบทภายใต8

ยุทธศาสตร=ชาติ ได8กำหนดประเด็นการพัฒนาไว8 23 ประเด็น มีประเด็นท่ีเก่ียวข8องกับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ 

ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชEวงชีวิต และ ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู8 

  2.3.2 แผนปฏิบัติการดAานการจัดการศึกษาปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 

         กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และพิจารณาเห็นวEา 

สถานการณ=ในปdจจุบัน มีปdจจัยและสภาพแวดล8อมที่เอื้อตEอการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น ทั้งใน

ด8านกฎหมาย ด8านนโยบายและแผน รวมถึงบริบทอื่นที่กลEาวมาข8างต8น เพื่อให8การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเปVาหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน เปQนไปตาม

ข8อกำหนดของกฎหมาย สอดคล8องกับแนวนโยบายและเปVาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร=ชาติ แผนแมEบท

ภายใต8ยุทธศาสตร= แผนปฏิรูปประเทศด8านการศึกษา แผนการศึกษาแหEงชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข8อง รวมทั้งเพื่อเปQนการรวมพลังในการผลักดันและขับเคลื่อนการ

พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจากหนEวยงานที่เกี่ยวข8องในการดำเนินการให8เด็กปฐมวัยได8รับการดูแล และ

พัฒนาให8มีพัฒนาการสมวัย มีความพร8อมสำหรับการเรียนรู8ในระดับที่สูงขึ้น เปQนคนดี คนเกEง มีคุณภาพตาม

เปVาหมายของยุทธศาสตร=ชาติ ผEานการขับเคลื่อน 6 ประเด็นยุทธศาสตร= 1 ) สร8างโอกาสในการเข8าถึงบริการ

การศึกษาปฐมวัยอยEางทั่วถึง เทEาเทียม และเปQนธรรม 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) สEงเสริม 

และพัฒนาพEอแมE ผู8ปกครอง และชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4) สEงเสริม สนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนา และเผยแพรEองค=ความรู8  สื่อ  นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย  5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศึกษาปฐมวัย 6) จัดระบบข8อมูลและสารสนเทศการศึกษาปฐมวัย และ 7) ปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบท่ีเก่ียวข8องให8เอ้ือตEอการจัดการศึกษาปฐมวัย 

  2.3.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปq (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

                  กระทรวงศึกษาธิการ ได8จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล8อง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร=ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมEบทภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ วEาด8วย
ความมั่นคง เพื่อให8ทุกสEวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช8เปQนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได8แกE 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิต 
และพัฒนากำลังคน  การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร8างขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ 3) การพัฒนา 
ศักยภาพคนทุกชEวงวัย และการสร8างสังคมแหEงการเรียนรู8  4) การสร8างโอกาสความเสมอภาค และความเทEาเทียม 
ทางการศึกษา และ 5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  2.3.4 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปq (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                 ตามที่กำหนดไว8ในพระราชกฤษฎีกาวEาด8วยหลักเกณฑ=และวิธีการบริหารกิจการบ8านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และที่แก8ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได8
จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล8องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร=ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนแมEบทภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.  2560 -  2564) นโยบายและแผนระดับชาติวEาด8วยความมั่นคง  และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให8ทุกสEวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช8เปQน
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนอื่น ๆ ในปc พ.ศ. 2563 
ถึง 2565  ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง  ได8แกE 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ     
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร8างขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ  
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชEวงวัย และการสร8างสังคมแหEงการเรียนรู8  4) การสร8างโอกาสความเสมอภาค
และความเทEาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปQนมิตรกับสิ่งแวดล8อม และ 
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปVาหมาย ตัวชี ้วัด แนวทางการพัฒนา 
แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแตEละเร่ืองดังกลEาว 

เนื่องด8วยในปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดิมในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ.2563-2565) 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8กำหนดสาระสำคัญไว8 6 เรื่อง ตามนโยบายและจุดเน8นเดิม 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน แตEเนื ่องด8วย
สถานการณ=ที ่เปลี ่ยนแปลงไป กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจำปc 2564-2565 และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการ
ปรับเปลี่ยน จึงมีการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ.2563-2565) สูEแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2564-2565 ซึ่งกำหนดสาระสำคัญไว8 4 เรื ่อง ที่สอดคล8องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการบูรณาการเปVาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ 
เพ่ือใช8ในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศตEอไป 
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  2.3.5  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได8จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 
เพื่อใช8เปQนกรอบทิศทางในการดำเนินงานของหนEวยงานที่เกี่ยวข8อง เพื่อให8บรรลุเปVาหมายที่กำหนดไว8อยEางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เชื่อมโยงสอดคล8องกับยุทธศาสตร=ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแมEบทภายใต8
ยุทธศาสตร=ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศด8านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 
3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปcงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 รวมทั้งใช8เปQนแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 เรื่อง 
ได8แกE 1) สEงเสริมการจัดการศึกษาให8ผู8เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร8างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษาให8กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให8สอดคล8องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปVาหมาย จำนวน 14 เปVาหมาย ตัวชี้วัด 
จำนวน 18 ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา จำนวน 49 แนวทาง เพื่อใช8ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศตEอไป 
2.4 นโยบายท่ีเก่ียวขAอง 

2.4.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ8 จันทร8โอชา) 

                   คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ= จันทร=โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงตEอ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได8กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผEนดิน 
จำแนกเปQนนโยบายหลัก 12 ด8าน  และนโยบายเรEงดEวน 12 เรื่อง  ซึ่ง นโยบายหลัก 12 ดAาน  ประกอบด8วย 
1) การปกปVองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย= 2) การสร8างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและ
ความสงบสุขของประเทศ   3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   4) การสร8างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขEงขันของไทย 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย 
ความเจริญสูEภูมิภาค 7) การพัฒนาสร8างความเข8มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู8 และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชEวงวัย 9) การพัฒนาระบบสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟÖÜนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล8อมเพื่อสร8างการเติบโตอยEางยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 12) การปVองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และ นโยบาย

เรYงดYวน 12 เรื่อง ได8แกE 1) การแก8ไขปdญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก      
4) การให8ความชEวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวาง 
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รากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูEอนาคต 7) การเตรียมคนไทยสูEศตวรรษที่ 21  8) การแก8ไข ปdญหาทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝpายการเมืองและฝpายราชการประจำ  9) การแก8ไขปdญหายาเสพติดและ
สร8างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต8   10) การพัฒนาระบบการให8บริการประชาชน 11) การจัดเตรียม
มาตรการรองรับภัยแล8งและอุทกภัย  12) การสนับสนุนให8มีการศึกษา การรับฟdงความเห็นของประชาชน และ
การดำเนินการเพ่ือแก8ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

2.4.2 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปqงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

                     นโยบายการจัดการศึกษา 12 ขAอ ดังน้ี 
         ข8อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู8ให8ทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลงของโลก

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุEงพัฒนาผู8เรียนทุกระดับการศึกษาให8มีความรู8 ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 
   ข8อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย=ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให8มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให8ครูและอาจารย=ได8รับการพัฒนาให8มีสมรรถนะ ทั้งด8าน
การจัดการเรียนรู8ด8วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช8สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบตEอผลลัพธ=ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู8เรียน 
   ข8อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู8ด8วยดิจิทัลผEานแพลตฟอร=มการเรียนรู8ด8วยดิจิทัลแหEงชาติ (NDLP) 
และการสEงเสริมการฝ†กทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให8มีหนEวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร=มการเรียนรู8 
ด8วยดิจิทัลแหEงชาติ ที่สามารถนำไปใช8ในกระบวนการจัดการเรียนรู8ที่ทันสมัยและเข8าถึงแหลEงเรียนรู8ได8อยEาง
กว8างขวางผEานระบบออนไลน= และการนำฐานข8อมูลกลางทางการศึกษามาใช8ประโยชน=ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   ข8อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสEงเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให8มีความเปQนอิสระและคลEองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช8 
จังหวัดเปQนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหEงชาติที่ได8รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให8มีระบบ 
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร8างหนEวยงานให8เอื้อตEอการจัดการเรียนการสอนให8มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให8มีความเปQนอิสระและคลEองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช8จังหวัดเปQนฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    ข8อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร8อมจัดทดสอบวัดความรู8 
และทักษะท่ีจำเปQนในการศึกษาตEอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ    เพ่ือให8ระบบการประเมินผล 
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   ได8รับการปรับปรุงให8ทันสมัย  ตอบสนองผลลัพธ=
ทางการศึกษาได8อยEางเหมาะสม 
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   ข8อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให8ทั่วถึงทุกกลุEมเปVาหมาย รวมถึงการระดม 
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรEวมมือทุกภาคสEวน เพื่อให8การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา มีความเปQนธรรม 
และสร8างโอกาสให8กลุ EมเปVาหมายได8เข8าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุEมอื ่น ๆ กระจายทรัพยากร        
ท้ังบุคลากรทางการศึกษา  งบประมาณ  และส่ือเทคโนโลยีได8อยEางท่ัวถึง 
   ข8อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแหEงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ8างอิงอาเซียน (AQRF) สูEการ
ปฏิบัติ เปQนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช8กรอบคุณวุฒิแหEงชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพโดยใช8กลไกการเทียบโอนประสบการณ=ด8วยธนาคารหนEวยกิต และการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ8างอิงอาเซียนได8 
   ข8อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให8ได8รับการดูแลและพัฒนากEอนเข8ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา 
รEางกาย จิตใจ วินัย อารมณ= สังคม และสติปdญญาให8สมกับวัย เพื่อเปQนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สูEการปฏิบัติเปQนรูปธรรม โดยหนEวยงาน        
ที่เกี่ยวข8องนำไปเปQนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก8าวหน8า
เปQนระยะ 
   ข8อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร8างขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ เพื่อให8ผู8จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได8ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี   
มีสEวนชEวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขEงขันในเวทีโลกได8 
   ข8อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด8วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช8
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให8สถาบันการศึกษาทุกแหEงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช8ในการจัดการศึกษาผEานระบบดิจิทัล 
   ข8อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข8าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุEมผู8ด8อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู8เรียนที่มีความต8องการจำเปQนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข8าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุEมผู8ด8อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู8เรียนท่ีมีความต8องการจำเปQนพิเศษ 
   ข8อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู8ตลอดชีวิต 
และการมีสEวนรEวมของผู 8มีสEวนเกี ่ยวข8อง เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข8าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของกลุEม
ผู8ด8อยโอกาสทางการศึกษาและผู8เรียนท่ีมีความต8องการจำเปQนพิเศษ 
 

          นโยบายระยะเรYงดYวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ความปลอดภัยของผู8เรียน โดยจัดให8มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชEวยเหลือนักเรียน 
เพ่ือให8ผู8เรียนเกิดการเรียนรู8อยEางมีคุณภาพ  มีความสุข  และได8รับการปกปVองคุ8มครองความปลอดภัยท้ังด8านรEางกาย 
และจิตใจ รวมถึงการสร8างทักษะให8ผู8เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายตEาง ๆ ทEามกลาง
สภาพแวดล8อมทางสังคม 
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2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุEงเน8นการจัดการเรียนรู8ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผู8เรียนเปQนหลัก และพัฒนาผู8เรียนให8เกิดสมรรถนะท่ีต8องการ 

3. ฐานข8อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข8อมูลอยEางเปQนระบบและไมEซ้ำซ8อน  เพ่ือให8ได8ข8อมูล 

ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ8วน สมบูรณ= ถูกต8องเปQนปdจจุบัน  และสามารถนำมาใช8ประโยชน=

ได8อยEางแท8จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย=ความเปQนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  สนับสนุนการ

ดำเนินงานของศูนย=ความเปQนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  ตามความเปQนเลิศของแตEละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที ่ สอดคล8องกับความต8องการของประเทศทั้งในปdจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด8วยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย สอดคล8องกับเทคโนโลยีปdจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สEงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน8นพัฒนาทักษะอาชีพของผู8เรียน เพ่ือพัฒนา 

คุณภาพชีวิต สร8างอาชีพและรายได8ท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู8ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชEวงวัยให8มีคุณภาพและ 

มาตรฐาน ประชาชนในแตEละชEวงวัยได8รับการศึกษาตามความต8องการอยEางมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตาม

ศักยภาพต้ังแตEวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร8อมในการเข8าสูEสังคมผู8สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาสำหรับผู8ที่มีความต8องการจำเปQนพิเศษ สEงเสริมการจัดการศึกษาให8ผู8ที่มี

ความต8องการจำเปQนพิเศษได8รับการพัฒนาอยEางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยEางมีเกียรติศักด์ิศรี

เทEาเทียมกับผู8อ่ืนในสังคม สามารถชEวยเหลือตนเอง และมีสEวนรEวมในการพัฒนาประเทศ 

2.4.3  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปqงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด8านการศึกษา ซึ่งถือเปQน 

สEวนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให8บรรลุเปVาหมายอยEางยั่งยืน เปQนประเทศที่พัฒนาแล8วในทุกด8าน ดังน้ัน 

เพื่อให8การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล8องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป

ประเทศที่จะสEงผลให8เกิดการเปลี่ยนแปลงตEอประชาชนอยEางมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเรEงดEวน 

และสามารถดำเนินการและวัดผลได8อยEางเปQนรูปธรรมในชEวงปc พ.ศ. 2564 – 2565  ซึ่งเกี่ยวข8องกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8แกE (1) การสร8างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตEระดับ

ปฐมวัย (2)  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูEการเรียนรู8ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง   

ในศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร8างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนด 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2565 ดังน้ี 
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1)  ดAานความปลอดภัย 

     พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให8กับผู8เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล8อมที่เอื้อตEอการมีสุขภาวะ 
ท่ีดีสามารถปรับตัวตEอโรคอุบัติใหมEและโรคอุบัติซ้ำ 

2) ดAานโอกาส 

    2.1 สนับสนุนให8เด็กปฐมวัยได8เข8าเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรEางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ= สังคม และสติปdญญา ให8สมกับวัย 

    2.2 ดำเนินการให8เด็กและเยาวชนได8รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยEางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห=ตนเองเพื่อการศึกษาตEอ และ
ประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสEงเสริมและพัฒนาผู8เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสูEความเปQนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขEงขันของประเทศ 

   2.3 พัฒนาระบบดูแลชEวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูEในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปVองกัน 
ไมEให8ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชEวยเหลือเด็กตกหลEนและเด็กออกกลางคันให8ได8รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อยEางเทEาเทียมกัน 

   2.4 สEงเสริมให8เด็กพิการและผู8ด8อยโอกาสให8ได8รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   มีทักษะ  
ในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได8อยEางมีศักด์ิศรีความเปQนมนุษย= ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดAานคุณภาพ 

    3.1 สEงเสริมการจัดการศึกษาให8ผู8เรียนมีความรู8  มีทักษะการเรียนรู8และทักษะท่ีจำเปQนของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21 อยEางครบถ8วน  เปQนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย=ทรงเปQนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต8องตEอบ8านเมือง 

   3.2 พัฒนาผู 8เรียนให8มีสมรรถนะและทักษะด8านการอEาน คณิตศาสตร= การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตEางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขEงขัน 
และการเลือกศึกษาตEอเพ่ือการมีงานทำ 

   3.3  ปรับหลักสูตรเปQนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน8นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปQนในแตEละ 
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู8แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสEงเสริมการจัดการเรียนรู8ที ่สร8างสมดุลทุกด8าน 
สEงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปdญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู8เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให8เปQนครูยุคใหมE มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน8าที ่ได8ดี มีความรู 8ความสามารถในการใช8
เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยEางตEอเน่ือง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปQนครู  



แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 52 

4. ดAานประสิทธิภาพ 

   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช8พื้นที่เปQนฐาน มีนวัตกรรมเปQนกลไกหลักในการ
ขับเคล่ือน บนฐานข8อมูลสารสนเทศท่ีถูกต8อง ทันสมัย และการมีสEวนรEวมของทุกภาคสEวน 

   4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 
ท่ีสามารถดำรงอยูEได8อยEางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให8มีคุณภาพอยEางย่ังยืน สอดคล8องกับบริบทของพ้ืนท่ี 

   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ท่ีมีจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปcท่ี 1-3 น8อยกวEา 20 คน ให8ได8รับการศึกษาอยEางมีคุณภาพ สอดคล8องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

   4.4  สEงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค=เฉพาะ และสถานศึกษา 
ท่ีต้ังในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

   4.5  สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให8เปQนต8นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  และ 
การเพ่ิมความคลEองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

  โดยสรุปแล8ว ความสอดคล8องของแผนในระดับตEาง ๆ ท่ีสอดคล8องกับภารกิจของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ=  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร=ชาติ ที่เปQนเปVาหมายการพัฒนา
ประเทศอยEางยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร=ที่เกี่ยวข8องหลักในด8านการพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพทรัพยากรมนุษย=   
แผนระดับที่ 2  เปQนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตEาง ๆ เพื่อบรรลุตามเปVาหมายของยุทธศาสตร=ชาติ    
ซึ่งประกอบไปด8วย แผนแมEบทภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ แผนแมEบทเฉพาะกิจภายใต8ยุทธศาสตร=ชาติ อันเปQนผลมาจาก
สถานการณ=โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
กิจกรรมปฏิรูปที่จะสEงผลให8เกิดการเปลี่ยนแปลงตEอประชาชนอยEางมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายและแผนระดับชาติวEาด8วยความมั่นคงแหEงชาติ และ แผนระดับที่ 3 เปQนแผน 
ที่จัดทำขึ้นโดยหนEวยงานของรัฐ  เพื่อถEายทอดเปVาหมายและประเด็นการพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสูEการ
ปฏิบัติ โดยมีสEวนที่เกี่ยวข8องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได8แกE แผนการศึกษาแหEงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปc 
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 
2564 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติราชการประจำปcงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ= จันทร=โอชา) 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปcงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 เปQนข8อมูลประกอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปcงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ= อีกด8วย 
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ส"วนที่ 3 
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR 

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถM  มีสาระสำคัญประกอบดPวย วิสัยทัศนM  พันธกิจ  ผลสัมฤทธ์ิและเปTาหมาย  และกลยุทธM  ดังน้ี  

 

3.1 สาระสำคัญ 
     วิสัยทัศน3   
       “เปWนองคMกรตPนแบบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปWนไทย” 

 

      พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรPางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยMทรงเปWนประมุข 

2. ส_งเสริมและพัฒนาผูPเรียนใหPมีความเปWนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรPางขีดความสามารถในการแข_งขัน 

3. ส_งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูPเรียนใหPมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

4. สรPางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ใหPผูPเรียนทุกคนไดPรับบริการทางการศึกษาอย_างท่ัวถึงและ

เท_าเทียม 

5. ส_งเสริมและพัฒนาผูPบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหPเปWนมืออาชีพ 

6. ส_งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปWนมิตรกับส่ิงแวดลPอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปTาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

            7. ปรับสมดุลและส_งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษาโดยใชP 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)   

 

      ผลสัมฤทธ์ิและเป@าหมาย 

1. ผูPเรียนมีความพรPอมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม_ทุกรูปแบบ 

2. ผูPเรียนไดPรับการพัฒนาและเสริมสรPางศักยภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ และส_งเสริมทักษะท่ีจําเปWนในศตวรรษท่ี 21 

        3. ผูPเรียนไดPรับโอกาสในการเขPาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน อย_างเสมอภาค

และเท_าเทียมกัน  

    4. ผPูเรียนไดPรับการพัฒนาใหPมีความรPู มีทักษะความเปWนเลิศทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความตPองการ

ของประเทศ  

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหPสูงข้ึน  
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3.2 กลยุทธ3   

  กลยุทธ3ท่ี 1 สFงเสริมการจัดการศึกษาใหLผLูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

  เป@าหมาย  

  ผูPเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  ไดPรับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ

และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  สามารถปรับตัวต_อโรคอุบัติใหม_ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม_  รวมถึงการจัด 

สภาพแวดลPอมท่ีเอ้ือต_อการมีสุขภาวะท่ีดี 

 ตัวช้ีวัด คFาเป@าหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนFวยนับ คFาเป@าหมาย 

1 รPอยละของผูPเรียนท่ีเขPาร_วมกิจกรรมท่ีส_งเสริมสนับสนุนในการสรPาง

ภูมิคุPมกันพรPอมรับมือการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม_ทุกรูปแบบ 
รPอยละ 85 

2 รPอยละของครู บุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการตามแนวทางในการ 

จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหPสามารถปรับตัวต_อโรค

อุบัติใหม_และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม_ (New Normal)  
รPอยละ 80 

3 รPอยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม_และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม_ 

(New Normal) 

รPอยละ 80 

4 รPอยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรูPความเขPาใจเร่ืองการจัดระบบ 

ความปลอดภัยต_าง ๆ สามารถนําความรูPไปถ_ายทอดสู_โรงเรียนไดP 
รPอยละ 80 

         แนวทางการพัฒนา  

  1. สรPางความตระหนัก ความรูP ความเขPาใจแก_ครู บุคลากรทางการศึกษา ใหPสามารถวิเคราะหM 

ประเมินสถานการณMความเส่ียง และดําเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบใหP

สามารถปรับตัวต_อโรคอุบัติใหม_และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม_ (New Normal)  

  2. ส_งเสริมการพัฒนาผูPเรียนใหPมีความรPูความเขPาใจ   รูPจักวิธีการปTองกันและแกPไขเก่ียวกับภัยคุกคาม 

ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยMสิน  การคPามนุษยM อาชญากรรมไซเบอรM  ภัยพิบัติ

และภาวะฉุกเฉิน  โรคอุบัติใหม_และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคMดPานส่ิงแวดลPอมท่ีเก่ียวขPองกับ

ความปลอดภัย  

  3. พัฒนากระบวนการเรียนรูPท่ีม_ุงเสริมสรPางทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใหPแก_ผPูเรียน  เพ่ือรองรับภัยพิบัติและ 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม_และโรคอุบัติซ้ำ  

  4. ส_งเสริม พัฒนาทักษะดPานดิจิทัลและดPานการเรียนรูPดPวยตัวเอง ท่ีนําไปสู_ Digital Life & Learning 

รวมถึงความพรPอมของครูผูPสอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนMเพ่ือความปลอดภัย  เม่ือตPองเผชิญกับสถานการณM 

ภัยพิบัติและภัยคุกคาม  
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  5. ส_งเสริมใหPมีการจัดสภาพแวดลPอม  และสรPางระบบนิเวศการเรียนรูPท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา ใหPผูPเรียน 

มีความปลอดภัย มีความอบอ_ุน และมีความสุขในสถานศึกษา  

  6. เสริมสรPางแนวทางการปTองกันและแกPปäญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไดPอย_างทันท_วงที เช_น ภัยคุกคาม 

ทางไซเบอรM การแสดงออกท่ีไม_เหมาะสม พฤติกรรมกล่ันแกลPงรังแกผPูอ่ืน (Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา 

การล_วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด โดยความร_วมมือจากภาคีเครือข_าย  

  7. พัฒนาระบบและรูปแบบการปTองกันภัยทุกรูปแบบ รวมท้ังเสริมสรPางสวัสดิการใหPครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
   

   กลยุทธ3ท่ี 2 สรLางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหLกับประชากรวัยเรียนทุกคน  

  เป@าหมาย  

  1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดPรับโอกาสทางการศึกษาอย_างเสมอภาคจนจบการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน  

  2. ผPูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดPรับการส_งเสริมและพัฒนาสู_ความเปWนเลิศ  

  3. เด็กกลุ_มเส่ียงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา  เด็กตกหล_น  และเด็กออกกลางคันไดPรับการช_วยเหลือ

ใหPไดPรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4. เด็กพิการและผูPดPอยโอกาสไดPรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

  ตัวช้ีวัด  คFาเป@าหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนFวยนับ คFาเป@าหมาย 

1 อัตราการเขPาเรียนสุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตPน  รPอยละ 70 

2 จํานวนผูPเรียนท่ีเปWนผูPพิการ ผูPดPอยโอกาสเขPาถึงบริการทางการศึกษา และ

พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจําเปWน  
คน 14,000 

3 รPอยละของผูPเรียนท่ีไดPรับเงินอุดหนุนปäจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน  รPอยละ 20 

4 จํานวนผูPเรียนไดPรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และ

ความสามารถ (วิทยาศาสตรM คณิตศาสตรM ทัศนศิลปé นาฏศิลปé ดนตรี กีฬา)  
คน 25,000 

   แนวทางการพัฒนา  

  1. สรPางโอกาสและความเสมอภาคการเขPาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพใหPแก_ประชากรวัยเรียน

ทุกคนอย_างต_อเน่ือง  โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผูPเรียน  ความถนัดและศักยภาพของแต_ละบุคคล 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ  

  2. ส_งเสริมสนับสนุนใหPสถานศึกษาดําเนินการคPนหา  เฝTาระวัง  ติดตาม และประสานช_วยเหลือประชากรวัยเรียน 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีอยู_นอกระบบการศึกษาใหPเขPาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   และไดPรับการพัฒนาตามศักยภาพ 

ของแต_ละบุคคล  และสนับสนุนใหPมีขPอมูล องคMความรPู และแนวทาง/วิธีการ/เคร_ืองมือท่ีจําเปWนในการปTองกันนักเรียน 

ออกจากระบบการศึกษา  
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  3. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรPู  ส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 

การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กดPอยโอกาส    

  4. ส_งเสริม พัฒนาการใชPเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรPางโอกาสทางการศึกษา  

  5. ระดมการมีส_วนร_วมของสังคมอย_างต_อเน่ือง เพ่ือสรPางโอกาส และลดความเหล_ือมล้ำทางการศึกษา 
  

  กลยุทธ3ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหLสอดคลLองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
  เป@าหมาย 
          1. ผูPเรียนทุกช_วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดม่ันการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยMทรงเปWนประมุข  เปWนพลเมืองท่ีรูPสิทธิและหนPาท่ีอย_างมีความรับผิดชอบ 

มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปWนไทย  

  2. ผูPเรียนทุกช_วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดPรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  สอดคลPองกับ 

ศักยภาพ ใหPเปWนผPูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปWนในศตวรรษท่ี 21  

  3. ผูPบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปWนบุคคลแห_งการเรียนรูP  ทันต_อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

มีสมรรถนะ  ความรPู ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพรPอม ท้ังทางดPานวิชาการ  เช่ียวชาญ 

วิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปWนครู  

  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปTาหมายการพัฒนาอย_างย่ังยืน (Sustainable  Development 

Goals : SDGs) โดยเฉพาะ SDG เปTาหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีมีคุณภาพและสรPางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปWนมิตรกับ

ส่ิงแวดลPอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ตัวช้ีวัด  คFาเป@าหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนFวยนับ คFาเป@าหมาย 

1 รPอยละของผูPเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคMระดับดีข้ึนไป  รPอยละ 90 

2 รPอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรูP 

เพ่ือเสริมสรPางสมรรถนะผูPเรียนท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21  
รPอยละ 80 

3 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  รPอยละ 40 

4 รPอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษา ไดPรับการพัฒนา 

และยกระดับความรูPภาษาอังกฤษโดยใชPระดับการพัฒนาทางดPานภาษา 

(CEFR) ตามเกณฑMท่ีกําหนด  
รPอยละ 90 

5 รPอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตPน ไดPรับการ

เตรียมความพรPอม (ดPานการอ_าน คณิตศาสตรMและวิทยาศาสตรM) ในการ 

ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
รPอยละ 70 

6 รPอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปäญญา  รPอยละ 10 

7 รPอยละของนักเรียนท่ีไดPรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปäญญารายบุคคล  รPอยละ 10 
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   แนวทางการพัฒนา 
  คุณภาพผLูเรียน 

  1. ส_งเสริมการจัดการศึกษาใหPผูPเรียนมีความรPู  มีทักษะการเรียนรPู  และทักษะท่ีจําเปWนของโลกในศตวรรษท่ี 21 

อย_างครบถPวน  เปWนคนดี  มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยMทรงเปWนประมุข  และนPอมนําพระบรมราโชบายดPานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลPา 

เจPาอย_ูหัวฯ ส_ูการปฏิบัติ  

  2. พัฒนาผPูเรียนตามแนวทางพหุปäญญา (Multiple Intelligences)  

  3. พัฒนาผูPเรียนใหPมีสมรรถนะและทักษะดPานการอ_าน  คณิตศาสตรM  การคิดข้ันสูง  นวัตกรรมวิทยาศาสตรM 

และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต_างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข_งขัน  เช่ือมโยงสู_อาชีพและการมีงานทํา 

มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลPองกับความตPองการของประเทศ  

  4. ส_งเสริม พัฒนาทักษะดPานดิจิทัลและดPานการเรียนรPูของผPูเรียนท่ีนําไปสู_ Digital Life & Learning     

  5. ดําเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผูPเรียน  เพ่ือพัฒนาใหPสอดคลPองกับศักยภาพและ

ส_งเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ  

  คุณภาพครู  

  1. ส_งเสริมใหPครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูPรูปแบบ  Active  Learning / Co-creation ใหPกับ 

ผPูเรียนในทุกระดับช้ัน  

  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ใหPมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนส_ูการเรียนรูPฐานสมรรถนะ 

มีความรูPความสามารถในการสรPางสรรคMและใชPเทคโนโลยีดิจิทัล  รวมถึงมีความรPูและทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม_ 

(New Normal) มีแรงจูงใจในความเปWนครูมืออาชีพ  

  3. ส_งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหPมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย_างต_อเน่ือง 

โดยมีการพัฒนารายบุคคล  ส_งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู 

มีจรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเปWนครู  

  คุณภาพหลักสูตรและอ่ืน ๆ  

  1. พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศนMหลัก 

คือ  Career Education , Competency Building , Creative Education  

  2. ส_งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรPู (Assessment for Learning) ท่ีสอดคลPองกับ 

สภาพบริบทของสถานศึกษา   โดยใหPมีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย  เช_น  การทดสอบดPวยขPอสอบปรนัยและอัตนัย 

การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment)  และการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic Assessment) 

เปWนตPน  

  3. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย_างย่ังยืนในการจัดการเรียนรวม  

  4. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรPู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผPูเรียน รวมท้ัง

ดําเนินการใหPมีการขยายผล  
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  5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ_านแพลตฟอรMมดPานการศึกษาเพ่ือความเปWนเลิศ  

  6. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต_อดPานอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทําตามความตPองการ 

และความถนัดของผูPเรียน  

  7. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูสายสามัญใหPสอดคลPองกับบริบทพ้ืนท่ี  สนับสนุนการพัฒนา 

ระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝ†กประสบการณMวิชาชีพครู   และระบบการนิเทศการศึกษาและ 

การสอนงานของครูพ่ีเล้ียงในสถานศึกษา  

  8. เสริมสรPางความเขPมแข็งศูนยMพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปWนเลิศ (HCEC) เพ่ือเปWนศูนยMกลางในการ 

บริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลส_ูความเปWนเลิศ 

  กลยุทธ3ท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

     เป@าหมาย  

  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีการนําระบบขPอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใชPในการบริหารจัดการอย_างมีประสิทธิภาพ  

  2. สถานศึกษาและพ้ืนท่ีนวัตกรรมไดPรับการส_งเสริมสนับสนุนใหPมีความคล_องตัว และเอ้ือต_อการบริหารและ

การจัดการศึกษาอย_างมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท 

  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะดPานงบประมาณและ

การบริหารงานบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส_วนร_วม 

ท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

  ตัวช้ีวัด คFาเป@าหมาย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนFวยนับ คFาเป@าหมาย 

1 รPอยละของหน_วยงาน/สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีเปWนดิจิทัล   รPอยละ 80 

2 สัดส_วนของเวลาของครูในการจัดการเรียนการสอนต_องานอ่ืน ๆ  

ท่ีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  
สัดส_วน 3 : 2 

3 รPอยละของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

ไดPรับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนท่ี  
รPอยละ 80 

4 รPอยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีผ_านเกณฑMการประเมิน ITA รPอยละ 80 

5 รPอยละของโครงการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ตามค_าเปTาหมายยุทธศาสตรMชาติ  
รPอยละ 10 

   แนวทางการพัฒนา 

  การใชLเทคโนโลยีดิจิทัล 

  1. พัฒนาระบบฐานขPอมูลกลาง (Big Data) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย  และเปWนปäจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนองความตPองการท่ีแตกต_างของนักเรียน  และผPูรับบริการทุกประเภท 
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รวมท้ังพัฒนาระบบฐานขPอมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเปWนนวัตกรรม
ท่ีตอบสนองความตPองการท้ังในภาพรวม  และเฉพาะกล_ุมไดP  โดยสามารถเช่ือมโยงกับฐานขPอมูลกลางของหน_วยงานอ่ืน ๆ  
ไดPอย_างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ  
  2. พัฒนาและจัดระบบขPอมูลสารสนเทศทางการศึกษา  สําหรับประชาชนและผPูมีส_วนไดPส_วนเสีย ไดPมี
การเขPาถึงขPอมูลไดPอย_างสะดวก  
  3. ส_งเสริมการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชPในการบริหารจัดการใหPมีประสิทธิภาพ  ท้ังในระดับสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา  
  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพ้ืนท่ีนวัตกรรม  
  1. สนับสนุนการจัดทํามาตรฐานสําหรับโรงเรียนท่ีสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน  ไดPอย_างมี
คุณภาพ  
  2. พัฒนาโครงสรPางพ้ืนฐานทุกดPานใหPมีความพรPอมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  3. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา  ใหPมีคุณภาพอย_างย่ังยืน  สอดคลPองกับบริบทของพ้ืนท่ี  
  4. ส_งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคMเฉพาะและพ้ืนท่ีพิเศษ   
  5. สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหPเปWนตPนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  และการเพ่ิมความคล_องตัว 
ในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา  และส_งเสริมใหPสถานศึกษามีความเขPมแข็งในระบบประกันคุณภาพ  
  การบริหารจัดการ  
  1. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรดPานการศึกษาในการขับเคล่ือนนโยบายตามความตPองการและจําเปWนของ
ผูPเรียนและสถานศึกษาในบริบทของแต_ละพ้ืนท่ี   และกระจายอํานาจการบริหารและงบประมาณไปส_ูสถานศึกษา 
เนPนกํากับทิศทางและติดตามประเมินผล  
  2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหPเปWนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
  3. พัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดPานการวางกลยุทธMองคMกร การม_ุงผลสัมฤทธ์ิของงาน การสรPางสุข 
ในองคMกร  การเช่ือมโยงนโยบายส_ูการปฏิบัติ วัฒนธรรมการใหPบริการ การสรPางเครือข_ายการทํางาน  และใหPมี
ความกPาวหนPาในวิชาชีพ  มาตรฐานตําแหน_ง  และวิทยฐานะ   พัฒนาขPาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหPมีความกPาวหนPาในอาชีพ มาตรฐานตําแหน_งและวิทยฐานะ  
  4. บริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครูท่ีไม_ใช_การสอน และบริหารอัตรากําลัง
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหPสอดคลPองกับภารกิจ เพ่ือส_งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร_งใสในการดําเนินงานของหน_วยงานภาครัฐ (ITA) 
โดยใหPบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา นําหลักธรรมาภิบาลไปสู_การปฏิบัติอย_างเปWนรูปธรรม 
มีประสิทธิภาพและต_อเน่ือง  
  6. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  7. บูรณาการระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในเชิงนโยบาย Agenda- based 
และ Area-based ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
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  8. ส_งเสริมการมีส_วนร_วม และจัดการศึกษาร_วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  และองคMกรอ่ืน ๆ  

โดยเพ่ิมบทบาทและกรอบภารกิจท่ีตอบสนองต_อนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 

กระทรวงศึกษาธิการมากข้ึน  
 

  กล_าวโดยสรุป  แผนปฏิบัติการประจําป0งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถM  มีวิสัยทัศนM “เปWนองคMกรตPนแบบในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

บนพ้ืนฐานความเปWนไทย” ผ_านการขับเคล่ือนภายใตP 4 กลยุทธM  ไดPแก_ กลยุทธ3ท่ี 1 ส_งเสริมการจัดการศึกษาใหPผPูเรียน 

มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ3ท่ี 2 สรPางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหPกับประชากร

วัยเรียนทุกคน กลยุทธ3ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหPสอดคลPองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ

กลยุทธ3ท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเปWนกรอบในการดําเนินงานเพ่ือใหPบรรลุเปTาหมาย 

ของแผนในระดับต_าง ๆ ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในส_วนท่ี 2  ซ่ึงในแต_ละกลยุทธMของการดําเนินงานไดPกําหนด

ประเด็นสําคัญโดยมีเปTาหมายในการดําเนินการ   ตัวช้ีวัด  ค_าเปTาหมาย  แนวทางในการพัฒนา  และแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม โดยสอดคลPองกับยุทธศาสตรMชาติ แผนแม_บทภายใตPยุทธศาสตรMชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 

และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขPอง  
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3.3 การจัดสรรงบประมาณ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ8งการจัดสรรงบประมาณรายจ=ายประจำป>งบประมาณ

พ.ศ. 2565 แผนงานพ้ืนฐานด8านการพัฒนาและเสริมสร8างศักยภาพทรัพยากรมนุษยK งบดำเนินงาน (ค=าตอบแทน  
ใช8สอยและวัสดุ)  ให8สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถK เพ่ือเปYนค=าใช8จ=ายในการบริหาร
สำนักงาน ค=าสาธารณูปโภค ค=าใช8จ=ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถK  จึงได8จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช8เปYนเคร่ืองมือกำหนดทิศทางในการขับเคล่ือนนโยบายสู=การปฏิบัติให8บรรลุ
เป]าหมายอย=างเปYนรูปธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร=งใส  ตรวจสอบได8 โดยดำเนินการในรูปขององคKคณะ
บุคคลท่ีมีส=วนเก่ียวข8อง ร=วมพิจารณาวางแผนจัดสรรงบประมาณเปYนค=าใช8จ=ายในการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จำนวน  1,500,000 บาท  และเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน  
1,500,000 บาท  รวมเปYนเงินท้ังส้ิน  3,000,000 บาท (สามล8านบาทถ8วน)  ท้ังน้ี มีงบประมาณจัดสรรเพ่ิมเติมจาก
สำนักฯ ในส=วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน  
637,500  บาท  และได8พิจารณากล่ันกรองโครงการ/กิจกรรม ให8สอดคล8องตามภารกิจและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถK  ตามรายละเอียดดังน้ี 
 1. งบประมาณบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถK (งบประจำสำนักงานฯ)   
จำนวน 1,500,000 บาท   (หน่ึงล8านห8าแสนบาทถ8วน) 
 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ  
1 ค=าจ8างอัตราจ8างช่ัวคราว  476,400 
2 ค=าสาธารณูปโภค 738,000 

3 ค=าใช8จ=ายไปราชการ  80,000 
4 ค=าวัสดุสำนักงาน 96,000 

5 ค=าซ=อมครุภัณฑK ยานพาหนะ 54,800 
6 ค=าน้ำมันเช้ือเพลิง 54,800 

รวมท้ังส้ิน (-หน่ีงล=านห=าแสนบาทถ=วน-) 1,500,000 
  

2. การจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถK เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามศักยภาพของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยอาศัยการมีส=วนร=วมของทุกภาคส=วนท่ีมีส=วนเก่ียวข8อง และ
บูรณาการการใช8ทรัพยากรร=วมกันอย=างเปYนรูปธรรม เพ่ือส=งเสริมคุณภาพและศักยภาพของผู8เรียนให8มีทักษะ 
ท่ีจำเปYนในศตวรรษท่ี 21 ทันต=อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปjจจุบัน ส=งเสริมกิจกรรมสร8างทักษะ 
อาชีพเพ่ือการมีงานทำในอนาคต รวมท้ังพัฒนาศักยภาพครูผู8สอนให8สามารถจัดการเรียนรู8ได8อย=างมีประสิทธิภาพ 
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โดยสนับสนุนให8มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแก8ไขปjญหาตามบริบทของพ้ืนท่ี พร8อมท้ังขับเคล่ือนแผน       
การดำเนินงานไปสู=การปฏิบัติให8 เปYนไปตามมาตรฐาน ท่ีตอบสนองและสอดคล8องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำป>งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถK  จำนวน  1,500,00 บาท  (หน่ึงล8านห8าแสนบาทถ8วน)  
และมีงบประมาณจัดสรรเพ่ิมเติมจากสำนักฯ ในส=วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จำนวน  637,500  บาท  สรุปเปYนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามยุทธศาสตรKชาติและกลยุทธKของหน=วยงาน ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรIชาติ / กลยุทธI 
จำนวน 

โครงการ 

วงเงินงบประมาณ 

สพท. สพฐ. รวมท้ังส้ิน 

ยุทธศาสตรIชาติด=านความม่ันคง   
กลยุทธIท่ี 1 สRงเสริมการจัดการศึกษา 

ให=ผ=ูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
1. โครงการป]องกันและแก8ไขปjญหายาเสพติด 
   และอบายมุขในสถานศึกษา 

1  375,000 375,000 

ยุทธศาสตรIชาติด=านการสร=างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม   
กลยุทธIท่ี 2 สร=างโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษาให=กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
2. โครงการยกระดับคุณภาพการสร8างโอกาส 
   และความเสมอภาคทางการศึกษา 

1 60,000 12,500 72,500 

ยุทธศาสตรIชาติด=านการพัฒนาและเสริมสร=าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษยI   
กลยุทธIท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให=สอดคล=องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ 

ท่ี 21 

3. โครงการยกระดับคุณภาพผู8เรียน 

4. โครงการรวมพลังครูเพ่ือสร8างศิษยK 
5. โครงการส=งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร 
   จัดการศึกษา 
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

5 930,000 
 
 
 
 

75,000 
140,000 
275,000 

 
340,000 
100,000 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

250,000 
 

1,180,000 
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ยุทธศาสตรIชาติ / กลยุทธI 
จำนวน 

โครงการ 

วงเงินงบประมาณ 

สพท. สพฐ. รวมท้ังส้ิน 

ยุทธศาสตรIชาติด=านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

กลยุทธIท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการศึกษา 

8.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
    การปฏิบัติราชการสู=ระบบบริหารจัดการ 
    ภาครัฐ 4.0 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
9.  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน 
     ตามนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงาน 
     ด8านการเงิน บัญชี และพัสดุ    
12. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ 
     ภายใน   
13. โครงการยกระดับและเสริมสร8างประสิทธิภาพ   
     ด8านกฎหมายและวินัย 
14. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรม 
     และความโปร=งใสในการดำเนินงาน 
     ของหน=วยงาน (ITA) 

7 

 

 

 

 

510,000 
 
 
 

190,000 
 
 

70,000 
 

90,000 
 

80,000 
 

50,000 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รอ สพฐ.
จัดสรร) 

510,000 

รวมท้ังส้ิน 14 1,500,000 637,500 2,137,500 
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3.4 การเช่ือมโยงแผนระดับต9าง ๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปAงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถS 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย    

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตรJ 

 ชาต ิ

แผน 

แม1บทฯ 

Big 

  rock 

แผนฯ    

 12 

แผนความ 

มั่นคง 

นโยบาย 

รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ. 12 ขFอ 

Quick  

Win 

นโยบาย 

 สพฐ. 

กลยุทธJ 

 สพท. 

รวมทั้งสิ้น     2,137,500           

1. แผนงานพื้นฐานดFานการพัฒนาและเสริมสรFาง 

   ศักยภาพมนุษยJ 
             

1. โครงการยกระดับคุณภาพผูFเรียน นิเทศ        75,000 3 12 2 1  8 1 2,5 3 3 

ตัวชี้วัด : ร+อยละของสถานศึกษาที่มีผู+เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในแตGละวิชาเพิ่มขึ้น 
 ร+อยละ 60            

ตัวชี้วัด : ร+อยละของครูผู+สอนมีความรู+ความเข+าใจและสามารถ

จัดการเรียนรู+เพื่อยกระดับคุณภาพผู+เรียนในศตวรรษที่ 21  
 ร+อยละ 80            

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร 

ที่สอดคล+องกับศักยภาพของผู+เรียนสูGทักษะอาชีพและการมีงานทำ 
 ร+อยละ 100            

กิจกรรม  

1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรู+เพื่อยกระดับผู+เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

 

             

1.2 พัฒนาโปรแกรมระบบคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล 

การเรียนรู+ออนไลน[ระดับ ม.ต+น  
             

1.3 พัฒนาศักยภาพผู+เรียนสูGทักษะอาชีพและการมีงานทำ              

2. โครงการรวมพลังครูเพื่อสรFางศิษยJ นิเทศ      140,000 3 11,12 2 1  8 1,2 2 3 3 

ตัวชี้วัด : ร+อยละของครทูีไ่ด+รับการพัฒนามคีวามรู+ความเข+าใจ 

ในการสร+างข+อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู+เรื่องตามแนวทาง 

การประเมิน PISA อยูGในระดับด ี

 

 ร+อยละ 100            

ตัวชี้วัด : ร+อยละของนักเรียน ม.ต+น ได+รับการพัฒนาสมรรถนะ

ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 ร+อยละ 90            
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ. 12 ขFอ 
Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ* 
สพท. 

ตัวชี้วัด : ร+อยละของครูทีไ่ด+รับการพัฒนามคีวามรู+ความเข+าใจ 

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร[ด+านวิทยาการคำนวณ 

“Coding & Computing Science” อยูGในระดับดี 

 

ร+อยละ 100 

           

ตัวชี้วัด : ร+อยละของนักเรียน ม.ต+น ได+รับการพัฒนาทักษะ 

ด+านวิทยาการคำนวณ 

 
ร+อยละ 90 

           

ตัวชี้วัด : ร+อยละของครูที่เข+ารGวมโครงการ จัดการเรียนการสอน

โดยใช+สื่ออิเล็กทรอนิกส[ได+ 

 
ร+อยละ 80 

           

ตัวชี้วัด : ร+อยละของผู+บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา    

มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู+แบบ Active Learning 

 
ร+อยละ 80 

           

ตัวชี้วัด : ร+อยละของนักเรียนที่ได+รับการพัฒนาด+านการสGงเสริม

นิสัยรักการอGานตามแนวทาง  PISA 

 
ร+อยละ 100 

           

กิจกรรม 

2.1 พัฒนาความสามารถครูด+านการสร+างข+อสอบวัดสมรรถนะ

ฉลาดรู+เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

             

2.2 ยกระดับทักษะการใช+เครื่องมือสร+างเว็บไซต[และ

แอพพลิเคชั่นเพื่อการประยุกต[ใช+ในการจัดการเรียนการสอน 

             

2.3 พัฒนาโรงเรียนแหGงนวัตกรสูGการสร+างสรรค[นวัตกรรม              

2.4 สGงเสริมนิสัยรักการอGาน กิจกรรมห+องสมุด และการรู+เรื่อง

การอGานตามแนวทาง PISA 

             

3. โครงการส1งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา นิเทศ      275,000 3 10,12 2 1  8 1,2,5,10 2 3,4 3,4 

ตัวชี้วัด : ร+อยละของโรงเรียนได+รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษา 

 
ร+อยละ 100 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ. 12 ขFอ 
Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ* 
สพท. 

ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนในกลุGมเป|าหมายได+รับการพัฒนาด+าน

คุณธรรม จริยธรรมและน+อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค[ 

  

500 คน 

           

ตัวชี้วัด : จำนวนผู+บริหารและครูในกลุGมเป|าหมายได+รับการ

พัฒนาเปÄนผู+นำการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
200 คน 

           

กิจกรรม 

3.1 การสGงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 

(พหุปÅญญา) 

             

3.2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล               

3.3 พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล              

3.4 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูGสถานศึกษา              

3.5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน              

3.6 พัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  

สร+างจติสำนึกและความรู+ในการผลิตและบริโภคที่เปÄนมิตร 

กับสิ่งแวดล+อม 

             

3.7 ยกระดับคุณภาพห+องเรียนนGาอยูG การเรียนรู+ก+าวไกล วิถีใหมG 

New Normal 

             

3.8 ขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ. 12 ขFอ 

Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ* 
สพท. 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูฯ      590,000 3 12 3 1  8 2 1 3 3 

ตัวชี้วัด : ร+อยละของผู+บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ได+รับการพัฒนาทางวิชาชีพตามมาตรฐาน มีทักษะในสังคมวิถีใหมG

วิถีคุณภาพ 

 

ร+อยละ 100 

           

กิจกรรม  

4.1 พัฒนาศักยภาพผู+บริหาร ข+าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

             

4.2 เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  และประเมิน

สัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน+าที ่
             

4.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด+วยกระบวนการ 

สร+างชุมชนแหGงการเรียนรู+ทางวิชาชีพ (PLC) 
             

4.4 ขับเคลื่อนและสร+างความเข+มแข็งศูนย[พัฒนาศักยภาพ 

บุคคลเพื่อความเปÄนเลิศ (HCEC) 

             

5. โครงการยกระดับคุณภาพการสรFางโอกาสและ 

   ความเสมอภาคทางการศึกษา 

ส1งเสริมการจัด

การศึกษา 
       72,500 3,4 11,12 1,2 1  8 11 1,6,7 1,2,3 1,2,3 

ตัวชี้วัด :  อัตราการเข+าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต+น    ร+อยละ 70 

 

 

           

ตัวชี้วัด :  อัตราการเข+าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    ร+อยละ 70 

 

           

ตัวชี้วัด :  จํานวนผู+เรียนที่เปÄนผู+พิการ ผู+ด+อยโอกาสเข+าถึงบริการ 

ทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 

ที่เหมาะสม ตามความจําเปÄน  

 

 

 

14,000 คน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ. 12 ขFอ 

Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ* 
สพท. 

ตัวชี้วัด : ร+อยละของนักเรียนที่เข+ารGวมกิจกรรมสร+างภูมิคุ+มกัน

พร+อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหมG  

ทุกรูปแบบ  

 

 

ร+อยละ 85 

           

กิจกรรม 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให+กับ

ผู+เรียนและสถานศึกษา 

             

5.2  สGงเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให+กับนักเรียน              

5.3  ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชGวยเหลือและคุ+มครอง

นักเรียน 
             

5.4  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม              

5.5 สGงเสริมสนับสนุนโครงการเด็กดีมีที่เรียน              

5.6 พัฒนาเครือขGายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน และการให+

คำปรึกษาของนักจิตวิทยา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

   การปฏิบัติราชการสู1ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
อำนวยการ      190,000 6 20  6  11 4  4 4 

ตัวชี้วัด : ร+อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพและ

มาตรฐานการปฏิบัติราชการสูGระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 
ร+อยละ 100 

           

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา  

 
ดีมากขึ้นไป 

           

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จการประเมินสGวนราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ (KRS,PMQA) 

 มาตรฐานขั้นสูง 

ขึ้นไป 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
 ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ.12 ขFอ 
Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ*  
สพท. 

กิจกรรม 

6.1 พัฒนาศักยภาพผู+บริหารหนGวยงาน/สถานศึกษา ข+าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

             

6.2 จัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    - การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                 

    - การประเมินสGวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

(KRS,PMQA) 

             

6.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ[ Online              

7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบาย 

   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบาย    

และแผน 

 
        70,000 6 20 2 1  11 4,6  4 4 

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปñ 

ดำเนินงานบรรลุคGาเป|าหมายที่กำหนด 

 
ร+อยละ 90 

           

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของผลสัมฤทธิ์ของการใช+จGายงบประมาณ 

 

 ร+อยละ 90            

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของโครงการที่บรรลุผลสำเร็จตามคGาเป|าหมาย

ยุทธศาสตร[ชาต ิ
 

 
ร+อยละ 10 

           

กิจกรรม 

7.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปñโดยการมีสGวนรGวม 

             

7.2 วิเคราะห[และบริหารงบประมาณ              

7.3 ขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายและจุดเน+นของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. 

             

7.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรนำเข+าข+อมูลโครงการ 

ในระบบติดตามและประเมินผลแหGงชาติ (eMENSCR) 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
 ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

 ศธ. 12 ขFอ 
Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ*  
สพท. 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
บริหารงาน 

บุคคล 

 
     100,000 3 20 3 1  8 6 1 3 3 

ตัวชี้วัด : ผู+บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทุกระดับทุกประเภทในสังกัด ได+รับการสGงเสริมและพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให+สามารถปฏิบัติหน+าที่ได+อยGางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ร+อยละ 90 

           

กิจกรรม 

8.1 สGงเสริมพัฒนาการวางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             

8.2 สรรหา คัดเลือก บรรจุและแตGงตั้งข+าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

             

8.3 พัฒนามาตรฐานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส[และ

บริการเอกสารออนไลน[ 

             

8.4 พัฒนามาตรฐานการจัดทำบัตรประจำตัวของบุคลากร 

ในสังกัด 

             

8.5 เพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือน              

8.6 สGงเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ สร+างขวัญกำลังใจ

ให+ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

             

8.7  พัฒนาความรู+ข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผGานระบบออนไลน[ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ. 12 ขFอ 
Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ* 
สพท. 

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา        

   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ส1งเสริมการจัด

การศึกษาทางไกล 

 
       90,000 4 12 1 1  8  1 4 4 

ตัวชี้วัด : ร+อยละของการใช+งานระบบเทคโนโลยีและการ

สื่อสารในห+องประชุมมีประสิทธิภาพ นำไปสูGการปฏิบัตงิาน 

ที่สัมฤทธิผลตGอทางราชการ  

 ร+อยละ 95 

           

กิจกรรม 

พัฒนาระบบ Conference ภายในห+องประชุม 

เพื่อการสื่อสารทางไกล 

 

            

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงาน 

     ดFานการเงิน บัญชี และพัสด ุ 
บริหารงานการเงินฯ 

 
       80,000 6 20 2 1  8  6 4 4 

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของผู+เข+ารGวมโครงการ ปฏิบัติงานได+อยGาง 

ถูกต+องตามระเบียบกฎหมาย  
 ร+อยละ 95 

           

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของสถานศึกษาดำเนินงานบริหารการเงิน 

บัญชแีละพัสดไุด+อยGางถูกต+อง มีประสิทธิภาพ 

ได+อยGางถูกต+องตามระเบียบกฎหมาย 

 ร+อยละ 95 
           

กิจกรรม 

10.1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ     

งานด+านการเงินและพัสดุประจำโรงเรียน 

 

            

10.2 อบรมข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 

ที่เกษียณอายุราชการ 
 

            

10.3 ติดตามเรGงรัดการเบิกจGาย รายงานผลการเบิกจGาย 

โดยใช+รูปแบบ PLC 
 

            

10.4 พัฒนาการใช+ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภายในกลุGมงานฯ  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
 rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ. 12 ขFอ 
Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ* 
สพท. 

11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน ตสน.            50,000 6 20 2 1  12  6 4 4 

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของสถานศึกษาดำเนินการเบิกจGายเงินถูกต+อง 

ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางที่ สพฐ.กำหนด 

 

ร+อยละ 60 

           

กิจกรรม 

11.1 ตรวจสอบระบบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน 

             

11.2  ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับโรงเรียนเพื่อมอบ

เกียรติบัตรสร+างขวัญกำลังใจ 

             

12. โครงการยกระดับและเสริมสรFางประสิทธิภาพ  

     ดFานกฎหมายและวินัย  

กฎหมาย 

และคด ี
            30,000 6 20 2 1  12  6 4 4 

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของผู+บริหารสถานศึกษาได+รับการพัฒนา

และยกระดับความรู+ด+านกฎหมายและการดำเนินการทางวินัย 

 

ร+อยละ 100 

           

กิจกรรม 

พัฒนายกระดับคุณภาพการดำเนินการทางวินัยสำหรับ 

สถานศึกษา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ. 12 ขFอ 

Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ* 
สพท. 

2. แผนงานบูรณาการป7องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา 

   ผูFติดยาเสพติด              

13. โครงการป7องกันและแกFไขปsญหายาเสพติดและอบายมุข 

     ในสถานศึกษา 

ส1งเสริมการจัด

การศึกษา 
 

375,000 

(ศูนยJ ฉก.ชน) 
1 1 1 5 10 2 1 1 1 1 

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของนักเรียนที่เข+ารGวมกิจกรรมสร+างภูมิคุ+มกัน

พร+อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหมG 

ทุกรูปแบบ  

 

 ร+อยละ 85            

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของสถานศึกษามีระบบป|องกันและแก+ไขปÅญหา

ยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาตามมาตรการโรงเรียน

ปลอดภัย 

 

 ร+อยละ 100            

กิจกรรม 

13.1 พัฒนาทักษะ เสริมสร+างภูมิคุ+มกันให+กับนักเรียน 

ทุกกลุGมเป|าหมาย 

             

13.2 อบรมลูกเสือต+านภัยยาเสพติด              

13.3 สGงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานป|องกันและแก+ไข

ปÅญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา และโครงการ  
TO BE NUMBER ONE 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กลุ1ม/หน1วย 
ค1าเป7าหมาย   

ตัวชี้วัด 

วงเงิน        

งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคลFองกับแผนระดับต1าง ๆ 

ยุทธศาสตร* 
ชาติ 

แผน      
แม2บทฯ 

Big  
rock 

แผนฯ    
12 

แผนความ
ม่ันคง 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย  

ศธ. 12 ขFอ 

Quick 
Win 

นโยบาย 
สพฐ. 

กลยุทธ* 
สพท. 

3. แผนงานบูรณาการต1อตFานการทุจริตและประพฤติมิชอบ              

14. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและ 

     ความโปร1งใสในการดำเนินงานของหน1วยงาน ( ITA) 

อำนวยการ 

นิเทศ 

 (รอ สพฐ.

จัดสรร) 
6 21 2 6 11 12  6 4 4 

ตัวชี้วัด :  ร+อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปรGงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา (ITA) 

 ร+อยละ 95            

ตัวชี้วัด :  ร+อยละของสถานศึกษาที่ผGานเกณฑ[การประเมิน ITA  ร+อยละ 80            

กิจกรรม 

14.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

             

14.2 โรงเรียนสุจริตต+นแบบ              

14.3 นิเทศ กำกับติดตามแบบบูรณาการ              
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3.5 โครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานและรายไตรมาส   
 

แผนงาน/โครงการ กลุ.ม/หน.วย 

วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

การจัดสรรงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 

(ต.ค - ธ.ค) 

ไตรมาส 2  

(ม.ค - มี.ค) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย - มิ.ย) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค - ก.ย) 

รวมทั้งสิ้น              2,137,500           255,300           801,960          649,605        430,635 

1. แผนงานพื้นฐานดVานการพัฒนาและเสริมสรVางศักยภาพมนุษยZ              1,762,500           255,300           436,960          639,605        430,635 

1. โครงการยกระดับคุณภาพผูDเรียน นิเทศ                 75,000                

75,000 

                   -                    -              75,000                  - 

2. โครงการรวมพลังครูเพื่อสรDางศิษยR นิเทศ                 140,000                    -                    -             75,250           64,750 

3. โครงการสUงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา นิเทศ                 275,000                     -            149,850            120,400             4,750 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครูฯ                 590,000            130,000              60,000            180,000          220,000 

5. โครงการยกระดับคุณภาพการสรDางโอกาสและความเสมอภาค 

   ทางการศึกษา 

สUงเสริมการจัด

การศึกษา 

                 72,500                     -              23,500             34,800           14,200 

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

   สูUระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
อำนวยการ                190,000              31,200              35,350             35,350           88,100 

7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบาย 

   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายและแผน                  70,000             27,150              22,600               8,100           12,150 

8. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล บริหารงานบุคคล                100,000             50,790              19,275             11,300           18,635 

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   และการสื่อสาร 

สUงเสริมการจัด

การศึกษาทางไกล 

                 90,000                     -             90,000                     -                   - 
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แผนงาน/โครงการ กลุ.ม/หน.วย 

วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

การจัดสรรงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 1 

(ต.ค - ธ.ค) 

ไตรมาส 2  

(ม.ค - มี.ค) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย - มิ.ย) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค - ก.ย) 

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงานดDานการเงิน  

     บัญช ีและพัสด ุ

บริหารงาน 

การเงินฯ 

                80,000                    -               5,465             69,405             5,130 

11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน ตรวจสอบภายใน                 50,000             16,160             30,920                    -             2,920 

12. โครงการยกระดับและเสริมสรDางประสิทธิภาพดDานกฎหมายและวินัย กฎหมายและคด ี                 30,000                     -                     -             30,000                   - 

2. แผนงานบูรณาการป\องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผูVติดยาเสพติด               375,000             365,000             10,000  

13. โครงการปeองกันและแกDไขปfญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

สUงเสริมการจัด

การศึกษา 

               375,000                     -            365,000             10,000                   - 

3. แผนงานบูรณาการต.อตVานการทุจริตและประพฤติมิชอบ       

14. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรUงใส 

     ในการดำเนินงานของหนUวยงาน ( ITA) 

อำนวยการ 

นิเทศ 

(รอ สพฐ.จัดสรร)     
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3.6 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ9ท่ี  1   ส=งเสริมการจัดการศึกษาใหDผDูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 

โครงการปMองกันและแกDไขปPญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร9ชาติ   ด"านความม่ันคง                                                                                 
แผนแม=บทภายใตDยุทธศาสตร9ชาติ ประเด็นความม่ันคง                                                                
แผนปฏิรูปประเทศดDานการศึกษา  เร่ืองการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
แผนการศึกษาแห=งชาติ   ยุทธศาสตรHการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสร"างความม่ันคงแหMงชาติเพ่ือการพัฒนประเทศฯ 
จุดเนDนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป\งบประมาณ พ.ศ. 2565   การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย  
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านความปลอดภัย  
นโยบายรัฐบาล  การสร"างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
กลุ=มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุMมสMงเสริมการจัดการศึกษา 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติวMาด"วยความม่ันคงแหMงชาติ (พ.ศ. 2562 - 
2565) วMาด"วยการป[องกันและปราบปรามยาเสพติด เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2562 โดยมีเป[าหมายเชิงยุทธศาสตรH 
คือการแพรMระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด ท้ังน้ี ได"มอบหมายให"
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร"างภูมิคุ"มกันและป[องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กำหนดมาตรการป[องกัน
เด็กและเยาวชนวัยเส่ียงสูงท่ีมีชMวงอายุต้ังแตM 15 - 25 ปa ท่ีต"องป[องกันอยMางเรMงดMวน เพ่ือตัดวงจรการแพรM
ระบาดรายใหมM นักเรียน นักศึกษา รู"จักวิธีปฏิเสธหลีกเล่ียงยาเสพติด และใช"เวลาวMางให"เปbนประโยชนH             
เพ่ือหลีกเล่ียงการหมกมุMนม่ัวสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนมีการดูแลชMวยเหลือนักเรียน นักศึกษา                  
ท่ีไปเก่ียวข"องกับยาเสพติด ดังน้ัน เพ่ือให"การดำเนินงานด"านการป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติด                    
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา เปbนไปอยMางมีประสิทธิภาพ สอดคล"องกับ
ยุทธศาสตรHและแผนชาติ จึงได"จัดทำโครงการป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา โดยมี
กรอบการดำเนินการ 4 มาตรการสำคัญ ประกอบด"วย มาตรการสร"างการรับรู"และการสร"างภูมิคุ"มกันยาเสพติด 
มาตรการสร"างพ้ืนท่ีปลอดภัย มาตรการเสริมสร"างความเข"มแข็ง และมาตรการอำนวยการ โดยมุMงเน"น                      
การบูรณาการการแก"ไขปcญหายาเสพติดเชิงพ้ืนท่ีตามสภาพปcญหาของสถานศึกษาท่ีมีบริบทท่ีแตกตMางกัน 

2.  วัตถุประสงค9 

   1. เพ่ือสร"างภูมิคุ"มกันและป[องกันยาเสพติดในกลุMมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
           2. เพ่ือลดปcญหาการแพรMระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  
         3. เพ่ือสนับสนุนและสMงเสริมการดำเนินงานป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติดและอบายมุข                      
ในสถานศึกษาให"มีความเข"มแข็ง ย่ังยืน และสามารถเปbนแหลMงศึกษาเรียนรู"ได" 
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3. เปMาหมาย 

  เชิงผลผลิต (Output)  

          โรงเรียนในสังกัด จำนวน  57  โรงเรียน ดำเนินการสร"างภูมิคุ"มกันยาเสพติดให"กับนักเรียนทุกคน                  
ในสถานศึกษา 
  เชิงผลลัพธ9 (Outcome)  

          1.  สถานศึกษาสร"างการรับรู"และการมีสMวนรMวมของกลไก “ประชารัฐ” ในระดับพ้ืนท่ีต้ังแตMระดับ
บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู"ปกครอง ผู"นำท"องถ่ิน/ชุมชน ผู"นำทางศาสนา และผู"นำเครือขMายอ่ืน ๆ                     
ในชุมชนเพ่ือป[องกัน เฝ[าระวังไมMให"มีการแพรMระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา   
   2.  สถานศึกษาเปbนแหลMงศึกษาเรียนรู"ด"านการป[องกัน แก"ไขปcญหายาเสพติด  

4. ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

 เชิงปริมาณ  

 1. ร"อยละของสถานศึกษามีระบบป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา    
 2. ร"อยละของผู"เรียนมีความรู" ความเข"าใจ และมีภูมิคุ"มกันไมMเข"าไปเก่ียวข"องกับยาเสพติด 
เชิงคุณภาพ  

 นักเรียนทุกคนได"รับการสร"างภูมิคุ"มกัน และมีความรู"ความเข"าใจป[องกันตนเองให"หMางไกลยาเสพติด   

5. ผลท่ีคาดว=าจะเกิด 

1. นักเรยีนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคH ไมMเข"าไปเก่ียวข"องกับยาเสพติด สามารถดำรงชีวติอยูMในสังคม
ได"อยMางปลอดภัยและมีความสุข 

2. สัดสMวนผู"ใช"/ผู"เสพยาเสพติดรายใหมMของนักเรียน มีจำนวนลดลง 
3. โรงเรียนทุกแหMงมีระบบการดำเนินงานป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติดอยMางเข"มแข็งตMอเน่ือง 

และย่ังยืน 

6. กลุ=มเปMาหมาย/ผูDท่ีไดDรับประโยชน9  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน 

7. การวิเคราะห9ความเส่ียงของโครงการ 

ปPจจัยความเส่ียง 

 1. ยาเสพติดยังคงมีการแพรMระบาดในกลุMมเด็กและเยาวชน ชMวงอายุ 15 - 25 ปa ซ่ึงเปbนกลุMมท่ีเข"าไป
เก่ียวข"องกับการเสพ/ใช"มากท่ีสุด 
 2. ผู"รับผิดชอบในการดำเนินงานระดับสถานศึกษามีไมMเพียงพอ และขาดความรู"ความเข"าใจ 
 3. มีข"อจำกัดด"านการใช"ส่ือเทคโนโลยีรายงานผลการดำเนินงานผMานระบบออนไลนH 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 1. ใช"กลไก “ประชารัฐ” ประสานบูรณาการความรMวมมือในพื้นที่ เพื่อเฝ[าระวังไมMให"ยาเสพติด                
แพรMระบาดในสถานศึกษาและชุมชน 
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 2. ให"สถานศึกษากำหนดผู"รับผิดชอบงานยาเสพติดท่ีชัดเจนและเหมาะสม และประชุมช้ีแจงให"
ความรู"แกMบุคลากรที่เกี่ยวข"องด"านการป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติด 

3. จัดหาบุคลากรและเคร่ืองมือที่ทันสมัยรองรับการรายงานผMานระบบออนไลนH 

8. พ้ืนท่ีการดำเนินการ  โรงเรียนในสังกัด ท้ัง 57 โรงเรียน (จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถH) 
9. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565  
 

แผนการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. สร"างการรับ รู"  รณรงคH  ประชาสัมพันธH
นโยบายสูM ในการปฏิบั ติในการป[องกันและ               
เฝ[ าระ วังปcญหายาเสพ ติดในสถานศึกษา                      
ด"วยวิธีการ/ชMองทางที่หลากหลาย 

            

2. สMงเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมการสร"างภมูคิุ"มกนั
ยาเสพตดิ การดแูลชMวยเหลอืให"คำปรกึษา และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม 

            

3. สร"างพ้ืนท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา โดย
ร ะ ด ม ค ว า ม รM ว ม มื อ จ า ก ทุ ก ภ า ค สM ว น 
ท่ี เ ก่ี ย วข" อ งด ำ เนิ น ก ารค" น ห า  คั ด ก รอ ง              
(Re-X-ray) นักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียง อยMางน"อย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง และจัดทำข"อมูลรายบุคคล
เพ่ือการดูแลชMวยเหลือท่ีเหมาะสม 

            

4. เสริมสร"างความเข"มแข็งในสถานศึกษาด"วย
กระบวนการโครงการสถาน ศึกษาสีขาว          
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และโครงการ/
กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตรHด"านการป[องกัน 

            

5. สM ง เส ริมสนับสนุน  กำกับ ติดตาม  และ
รายงานผลการดำเนินงาน 

            

 

งบประมาณ จำนวน 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห"าพันบาทถ"วน)  

แหล=งท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH - 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 375,000 

รวมงบประมาณ 375,000 
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แผนการใชDจ=ายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1: พัฒนาทักษะเพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมนักเรียนกลุMมเฝ[าระวัง  

 60,000   

กิจกรรมท่ี 2: ลูกเสือต"านภัยยาเสพติด  285,000   

กิจกรรมท่ี 3: ขับเคล่ือนงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 10,000   

กิจกรรมท่ี 4: สนับสนุนการดำเนินงานขับเคล่ือน             
การป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติดในระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 10,000   

กิจกรรมท่ี 5: สMงเสริมสนับสนุน พัฒนานักเรียน             
แกนนำในการป[องกันและแก"ไขปcญหายาเสพติด   
ในสถานศึกษา 

  10,000  

 

หมายเหตุ : ขอถัวจMายทุกรายการ 
 
ขDอมูลผูDรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล นายวรศักด์ิ  กันสุทธิ    โทรศัพท9 089-0596295 
E-mail address: worasakrelc@hotmail.com  โทรสาร  055-267234 
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กลยุทธ9ท่ี  2   สรDางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหDกับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการสรDางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร9ชาติ      ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษยH  และด"านการสร"างโอกาสและ 
            ความเสมอภาคทางสังคม                                   . 
แผนแม=บทภายใตDยุทธศาสตร9ชาติ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต  และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู"                           
แผนปฏิรูปประเทศดDานการศึกษา เร่ืองท่ี 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา และเร่ืองท่ี 5 
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
แผนการศึกษาแห=งชาติ  ยุทธศาสตรHท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชMวงวัยและการสร"างสังคมแหMงการเรียนรู"  
และยุทธศาสตรHท่ี 4 การสร"างโอกาส ความเสมอภาค และความเทMาเทียมทางการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรHท่ี 1 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษยH และยุทธศาสตรHท่ี 2 การสร"างความเปbนธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 

จุดเนDนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป\งบประมาณ พ.ศ.2565  การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการสร"าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเทMาเทียมทางการศึกษาทุกชMวงวัย 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ด"านโอกาส ด"านความปลอดภัย และด"านคุณภาพ  
นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชMวงวัย 
กลุ=มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุMมสMงเสริมการจัดการศึกษา   
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนดนโยบายให้ปีการศึกษา 2563 – 2564 เป็นปี
แห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง และให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแล
ชว่ยเหลอืนกัเรยีนและดำเนนิการอยา่งจรงิจงั ตอ่เนือ่ง เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื  โดยนกัเรยีนทกุคนจะตอ้งไดร้บั
การดแูลชว่ยเหลอื พทิกัษ ์ปกปอ้ง คุม้ครองอยา่งรอบดา้น ดว้ยกระบวนการทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม และทนัการณ ์
และได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ขับเคล่ือนการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด เช่น รณรงค์จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนและจัด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom  Meeting) อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง การคัดกรองนักเรียน การสร้าง 
ภมูคิุม้กนัเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ  รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรม   โดยมุง่หวงัทีจ่ะพฒันานกัเรยีนในทกุระดบั
ให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศกัราช 2551 ตลอดจนสง่เสรมิสนับสนุนให้นักเรยีนไดพ้ัฒนาตนเองอยา่งเตม็ตาม
ศกัยภาพ    ไดร้บัการดแูลอยา่งทั่วถงึและใกลช้ดิ     โดยการมสีว่นรว่มของบคุลากรและเครอืขา่ยท่ีเกีย่วขอ้ง 
ท้ังภายในภายนอกสถานศึกษา และทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ป้องกัน  ส่งเสริม  พัฒนา แก้ไขและส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพ
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การศึกษาของนักเรียน ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นกัเรยีน ระดบัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและระดบัสถานศกึษามคีณุภาพมาตรฐาน    มกีารกำกบั  ตดิตาม 
และประเมินผลเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำโครงการ
ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ภายใต้ความร่วมมือทุกรูปแบบ  
 2.2 เพ่ือสร้างโอกาสและบริหารการจัดศึกษาให้ผู้เรียนตามศักยภาพของความพร้อมอย่างท่ัวถึง 
เท่าเทียมและเป็นธรรม 
3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ   โรงเรียนในสังกัด  จำนวน  57  โรงเรียน    

  เชิงคุณภาพ 
             1. ทุกโรงเรียนได"รับการพัฒนาคุณภาพระบบการสMงเสริมการจัดการศึกษาและมีรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียน 

             2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน   
4. งบประมาณ 
    (✓)  สพม.พล อต จำนวน 60,000 บาท   (✓)  สพฐ.  จำนวน 12,500  บาท  (  ) หน่วยงานอื่น    
จำนวน  -  บาท รวมทั้งส้ิน  72,500  บาท   (เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมท่ี 1  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ของนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี รุ่นท่ี 26 ปีการศึกษา 2565 
1) ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด และ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ในพ้ืนท่ีท่ีมีโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน

ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  6 คัดเลือกนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 สมัครเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือก 

  3,800  
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รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
2) แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

 
   

3) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน               
ที่มีคุณสมบัติรับทุนการศึกษา ตามจำนวนทุน                 
ที่ได้รับจัดสรร โดยดำเนินงานตามคู่มือและแนว
ปฏิบัติฯ ของกระทรวงศึกษาธิการทุกขั้นตอน 
- ครูและนักเรียนท่ีสมัครเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือก เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ 
จำนวน 60 คน 

 

   

- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี ระยะ ที ่2  
รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน 

 
   

4) ประสานความร่วมมือกับ สนง.ศธจ. ในการ
จัดส่งรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา

คัดเลือกรับทุนการศึกษา เสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือ
รับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็น                                                 

 

   

5) จัดส่งรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
นักเรียนทุนฯ ไปยัง สพฐ. เพ่ือประกาศรายชื่อ
นักเรียนทุนพร้อมโอนเงินทุนการศึกษา 

 
   

กิจกรรมท่ี 2 การเพ่ิมโอกาสในประชากรวัยเรียน  
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565) 
1) จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 จำนวนไม่เกิน 
9 คน โดยม ีผอ.สพท.เป็นประธาน โดยให้คำนึงถึงการ 
มีส่วนร่วมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่เพื่อ

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้
ความเห็นชอบและลงนาม 

        5,000 
(มีจัดสรร 
เพิ่มเติมจาก 
สพฐ.) 
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รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
2) จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียน   ปีการศึกษา                      
2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์(ครั้งที่ 1/2565) 
พิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
ของโรงเรียนในสังกัด  สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ ์เพื่อ
เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้

ความเห็นชอบ (2 จังหวัด) 

 

   

3) รวบรวม ประมวลแผนการรับนักเรียน จำนวน
ห้องเรียนและจำนวนนักเรียนต่อห้อง เขตพื้นที่บริการ 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน ในเขตพื้นที่บริการ  
สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด เพื่อเสนอคณะกรรมการ รับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  (2 จังหวัด) 
-ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาฯ  (คร้ังที่ 2/2565)  เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนการรับนักเรียน   เขตพื้นที่บริการ 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
สัดส่วนการรับนักเรียน   วิธีการคัดเลือกนักเรียน 
จำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนในสังกัด                   
 

 

   

4) จัดต้ังศูนยHประสานงานการรับนักเรียน  
ปaการศึกษา 2565  
- แตMงต้ังคณะกรรมการประจำศูนยHฯ  
- จัดทำป[าย X Stand ประชาสัมพันธH แนวปฏิบัติ  
การรับนักเรียนและปฏิทิน ขนาด 80 (กว"าง)  x 180 (สูง) 
เซนติเมตร พร"อมขาต้ัง = 1,500 บาท 

- ป[ายย่ืนความจำนงขอให"จัดท่ีเรียน ขนาด 
80  )กว"าง( x 180  (สูง) เซนติเมตร พร"อมขาต้ัง จำนวน 1 
ป[าย = 1,500 บาท 
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รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
5) รายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ข้อมูลการรับ
สมัครรายวัน ข้อมูลการคัดเลือก/รับไว ้(มอบตัว) 
ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ พร้อมยืนยัน
ข้อมูล  ตามกำหนดวันตามปฏิทินการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา  2565 ผ่ านระบบรายงานผลการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านเว็บไซต์ 
https://admission.bopp-obec.info 

 

 

   

6) การลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ติดตาม และ
สังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการป้องกัน 
การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินและ

ประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน                    
ในสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช. 2 จังหวัด) 
- ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการฯ  
 (3 คน x 240 บาท x 2 วัน) 
- ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 2,000 บาท 
 

  

 

   

7) กำหนดรับสมัครนักเรียนท่ีพลาดจากการสอบ
และไม่มีท่ีเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้เข้าเรียนตาม
ความเหมาะสม 
-แต่งต้ังคณะทำงานดำเนินการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2565  (รอบ2)  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
คณะทำงานฯ จำนวน 5 คน 
(3 วันทำการx5คนx200) =3,000 บาท 
(2วันหยุดราชการx5คนx420) = 4,200 บาท 
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รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
-ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (คร้ังท่ี 
3/2565) เพ่ือพิจารณาจัดสรรท่ีเรียนให้กับ
นักเรียน  )กรณีเด็กไม่มีท่ีเรียน ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ปีการศึกษา 2565 โดยประสานงานกับ
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดหา               
ท่ีเรียนให้กับนักเรียนท่ียังไม่มีท่ีเรียน ได้เข้าเรียน 
ตามความเหมาะสม (2 จังหวัด) 

 

 

   

8) ตรวจสอบและรายงานผลข้อมูลการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนแต่ละ
ประเภทในทุกระดับช้ันจนส้ินสุดกระบวนการรับ

นักเรียน ปีการศึกษา 2565 และสรุปรายงานผล
ให้ สพฐ. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

  

 

   

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา
ประจำสถานศึกษา 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการ / วิทยากร 

 

 
 

12,000 4,200 

2. ประชุมคณะกรรมการ วิทยากรเพื่อเตรียมการ
อบรมให้ความรู้ด้านจิตวิทยาแก่ครูนักจิตวิทยา

ประจำสถานศึกษา 

 
   

3. แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่งคร ู
เพ่ือเข้ารับการอบรม 

 
   

4. อบรมพัฒนาครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 แห่ง แห่งละ  
1-2 คน 

 
   

5. ลงพื้นท่ีให้คำปรึกษาของนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำเขตพื้นที่การศึกษา 

    

6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและ 
รายงานผล 
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รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมท่ี 4 การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
“บ้านเรียนคลายตะวัน” 
1) ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เก่ียวข้อง 
วางแผนติดตามผลการจัดการศึกษา 

 1,000 4,000 

 

2) ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เก่ียวข้อง
ออกข้อสอบวัดและประเมินผล 

    

3) คณะกรรมการฯ ออกนิเทศติดตามการ
ดำเนินการจัดการศึกษา   

    

4) ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน        
5) รายงานผลการจัดการศึกษา     
กิจกรรมท่ี 5 การยกระดับคุณภาพระบบการ
ดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

 

 12,500 10,000 10,000 

5.1 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ขับเคลื่อนและกำกับติดตามให้สถานศึกษา
ดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการของระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ข้ันตอน เพ่ือ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  เช่น  
เย่ียมบ้านนักเรียน  ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  
คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริม/
พัฒนาป้องกัน/แก้ไข  และส่งต่อ 

 

 

   

- คัดเลือกสถานศึกษาเข้าประกวดและรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
   

5.2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
-การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น การ
ต้ังครรภ์ในวัยเรียนการใช้ความรุนแรง  
ทะเลาะวิวาท  ติดเกม/อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก 
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รายละเอียดกิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
5.3 การพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
- ยกระดับเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม   
นักเรียน จัดทำแผนออกตรวจพื้นที่จุดเส่ียงในช่วง
เทศกาลสำคัญ ช่วงเปิด/ก่อนปิด 
ภาคเรียน และช่วงสอบนอกสถานศึกษา 

 

 

   

กิจกรรมท่ี 6 โครงการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรวม 
1  คน  สมรรถนะอาชีพสำหรับนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
 

 5,000 5,000  

1. ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้อง ช้ีแจง 
ทำความเข้าใจการจัดกิจกรรมให้กับคณะทำงาน 
จำนวน 5 คน (5 คน x 170 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
นักเรียน 80 คน  

 

   

กิจกรรมท่ี 7  โครงการเด็กดีมีที่เรียน 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการทำงานดำเนินโครงการเด็ก
ดีมีท่ีเรียน 
2.ประชุมวางแผนคณะดำเนินงานโครงการเด็กดีมี
ที่เรียน 
3. ประสานมหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ
สถานประกอบการ เพ่ือเป็นวิทยากรชี้แจง การ
ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและครูเข้าร่วม

โครงการ 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 
5. ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ 
6. สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานผล 
การดำเนินงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 (งบ สพฐ.)   

รวมท้ังสิ้น - 23,500 34,800 14,200 
 
หมายเหตุ   ขอถัวจMายทุกรายการ 
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5.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ตัวชี้วัด          วิธีการประเมิน 

เชิงปริมาณ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และร้อยละ  100 ของโรงเรียนในสังกัด  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาและพัฒนาตนเองเต็มตาม  
ศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย บรรลุค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
3. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 
1. การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 
2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
3. คุณภาพผู้เรียน 
 

 
 
ขDอมูลผูDรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล  นางโชติกา   กุลจู    โทรศัพท9    089-8562366 
E-mail address: chotika2366@gmail.com  โทรสาร     055-267234 
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กลยุทธ'ท่ี  3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาให;สอดคล;องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

โครงการยกระดับคุณภาพผู;เรียน 

ยุทธศาสตร'ชาติ   ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8                                                                                 
แผนแมMบทภายใต;ยุทธศาสตร'ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู"                                                                
แผนปฏิรูปประเทศด;านการศึกษา  เร่ืองการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
แผนการศึกษาแหMงชาติ   ยุทธศาสตร8การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัย และการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู"                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8 
นโยบายและจุดเน;นกระทรวง ศธ. ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2565   การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขLงขัน  
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านคุณภาพ  
นโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชLวงวัย 
กลุMมงานท่ีรับผิดชอบ   กลุLมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

          โลกในศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนโฉมหน"าไปอยLางรวดเร็วเพราะความก"าวหน"าของเทคโนโลยี
สารสนเทศทำให"โลกแหLงการเรียนรู"เปWดกว"างและงLายตLอการเข"าถึง สังคมโลกจะก"าวไปสูLสังคมแหLงความรู" ความรู"
จะกลายเปXนส่ิงท่ีทุกคนสามารถเข"าถึงได"หมด  การจัดการเรียนรู"ในระดับมัธยมศึกษาจึงต"องมีการเปล่ียนแปลง โดย
สอดคล"องกับบริบทของผู"เรียนและสภาพแวดล"อมทางเทคโนโลยีในปYจจุบัน    แนวทางการจัดการเรียนรู"แบบใหมL 
ท่ีนLาสนใจเปXนการจัดการเรียนรู"แบบห"องเรียนย"อนกลับ โดยมีหลักการสำคัญคือการเปล่ียนวิธีการสอนจากแบบเดิมท่ีครู
เปXนผู"สอนในห"องเรียนและให"ผู"เรียนกลับไปทำการบ"าน   มาเปXนผู"เรียนเปXนผู"ค"นคว"าหาความรู"ด"วยตนเอง       
ผLานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีครูจัดหาให"ท้ังกLอนเข"าช้ันเรียน ขณะเดินทางหรือในเวลาวLางโดยใช"เคร่ืองมืออุปกรณ8
ตLาง ๆ เชLน คอมพิวเตอร8 แท็บเล็ต สมาร8ทโฟน หรือแล็บท็อป เปXนต"น รวมท้ังผู"เรียนท่ีขาดเรียนหรือผู"ท่ีเรียนรู"ช"า 
ก็สามารถเข"าไปทบทวนเรียนซ้ำได"ตามต"องการโดยท่ีครูไมLต"องเสียเวลาไปสอนซ้ำในห"องเรียน และสอดคล"องกับ
สถานการณ8การแพรLระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน8 
สLวนในห"องเรียนตามปกติจะเน"นการทำกิจกรรมท่ีผู"เรียนได"ลงมือปฏิบัติด"วยตนเองโดยมีครูคอยให"คำแนะนำ 
ชLวยเหลือดูแลและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู"ของผู"เรียนและศึกษานิเทศก8เปXนผู"สอนงาน (Coach) และเปXน
พ่ีเล้ียง (Mentor) ให"กับครูผู"สอนเพ่ือให"การจัดการเรียนรู"และการพัฒนาผู"เรียนเปXนไปตามมาตรฐานการเรียนรู" 
ตัวช้ีวัด คุณลักษณะอันพึงประสงค8และสมรรถนะสำคัญของผู"เรียนท่ีกำหนดไว"ในหลักสูตร   
      ดังน้ัน รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"ท่ีเหมาะสมกับผู"เรียนในระดับมัธยมศึกษาจึงควรมี
ลักษณะท่ีเอ้ือตLอการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน    โดยเน"นกิจกรรมกลุLมและเปWดโอกาสให"ผู"เรียนได"เรียนรู"ด"วยตนเอง  
ซ่ึงการพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีการบูรณาการ
หลักการจัดการเรียนรู"ตามแนวคิดห"องเรียนแบบย"อนกลับ (Flip Classroom) การตรวจสอบความสอดคล"องของ
แผนการจัดการเรียนรู"โดยใช"หลักการจัดการเรียนรู" (OLE) การนิเทศการจัดการเรียนรู"โดยใช"หลักการนิเทศแบบมี
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สLวนรLวมและการศึกษาช้ันเรียน  (Lesson Study)  การประยุกต8ใช"โมเดลโครงสร"างความสามารถทางการเรียนรู" 
ในการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู"และคลังข"อสอบ การพัฒนาระบบการเรียนรู" การใช"กรณีศึกษา

ในการอภิปรายท้ังแบบกลุLมและรายบุคคล การเลือกใช"เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือตอบสนองความ
เปล่ียนแปลงอยูLตลอดเวลา และการคัดเลือกและยกยLองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีสามารถยกระดับคุณภาพผู"เรียน
ได"สำเร็จและผู"เรียนท่ีมีคะแนนเปXนไปตามเกณฑ8ท่ีกำหนด ตลอดจนเปXนแบบอยLางในการยกระดับคุณภาพผู"เรียน

ของสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในสังกัด ท้ังน้ีคาดหวังวLาจะเกิดประโยชน8สูงสุดตLอการพัฒนาคุณภาพผู"เรียนอยLางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปÄาหมายท่ีกำหนด   

นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ ได"กำหนดเปXนยุทธศาสตร8การผลิตและพัฒนากำลังคนให"สอดคล"อง 

กับความต"องการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุLงพัฒนากำลังคนให"มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล"อง 
กับยุทธศาสตร8การพัฒนาประเทศ ผู"เรียนและผู"สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต"องการของตลาดแรงงาน
ภายในประเทศ เรียนจบแล"วต"องมีงานทำ  รองรับการเปXนศูนย8พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

และโครงการลงทุนขนาดใหญLของรัฐบาล ให"มีความเพียงพอและตรงความต"องการของสถานประกอบการมีขีด
ความสามารถแขLงขันได"ในระดับสากล และได"กำหนดกรอบวิธีการท่ีต"องจัดทำฐานข"อมูลความต"องการแรงงาน
รLวมกับหนLวยงานภาครัฐและเอกชน โดยท่ีสถานศึกษาจะต"องมีฐานข"อมูลการผลิตและพัฒนาผู"เรียนให"เช่ือมโยง 

กับความต"องการจำเปXนในพ้ืนท่ีของจังหวัดและอำเภอ  และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ     ซ่ึงจะต"องให"ภาคประชาชน 
ในสังคม ได"แกL สถานประกอบการ และกลุLมอาชีพอิสระเข"ามามีสLวนรLวมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการ 
การเรียนรู"คูLไปกับการทำงานและรLวมกับสถานประกอบการหรือกลุLมอาชีพอิสระ โดยสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได"กำหนดกรอบการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา 
2. วัตถุประสงค' 

               1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพ่ือศึกษาผลการใช"รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษ ท่ี 21 
 3. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบคลังเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู"ออนไลน8 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต"น 
  4. เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู"เรียนสูLทักษะอาชีพและการมีงานทำของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

  5. เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำโดยการนำเสนอผลงานการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำ   
3.  เป\าหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
1. ผู"บริหารสถานศึกษา ครูผู"สอน และผู"เรียนของสถานศึกษา 57 แหLง เข"ารLวมโครงการ 
2. สถานศึกษาทุกแหLงดำเนินการจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21  
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3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และสถานศึกษามีระบบ 

การนิเทศการจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ8 จำนวน 18 โรงเรียน ได"รับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพผู"เรียนสูLทักษะอาชีพและการมีงานทำตามบริบทของตนเอง  

5. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ8จำนวน 18 โรงเรียน มีการจัดแสดงผลงานการขับเคล่ือน 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำ   

 3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)  
1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8   สามารถจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับ 

คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 ไปใช"และบรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวข"องกับการยกระดับ

คุณภาพผู"เรียนของหนLวยงานทุกระดับ 

   2. ผู"บริหารสถานศึกษา ครูผู"สอน และผู"เรียนของสถานศึกษาท่ีมีความสำเร็จในการยกระดับ

คุณภาพผู"เรียนได"รับการยกยLองเชิดชูเกียรติและมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อยLางตLอเน่ือง 

   3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 39 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ8จำนวน 18 โรงเรียน มีทักษะอาชีพในการทำงานหลังจาก

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.3 ผลท่ีคาดวMาจะเกิด 
1. ผู"เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตLละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปâการศึกษาท่ีผLานมาภายหลัง 

ได"รับการจัดการเรียนรู"ตามรูปแบบและมีเจตคติท่ีดีตLอการจัดการเรียนรู"ตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"  

เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21  

 2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และโรงเรียนในสังกัดมีการกำหนด 

กลยุทธ8และแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาให"เปXนไปตามนโยบาย จุดเน"น และเปÄาหมายของหนLวยงาน 

ต"นสังกัด 

 3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และโรงเรียนในสังกัดมีระบบ 

การนิเทศ การจัดการเรียนรู" เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีหลักสูตร 

ท่ีสอดคล"องกับความต"องการ ศักยภาพ ความถนัดของผู"เรียนในการประกอบอาชีพและการศึกษาตLอ 
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3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ  
 1. ร"อยละ 80 ของผู"บริหารสถานศึกษา ครูผู"สอน และผู"เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญ

ของการยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21    

 2. ร"อยละ 60 ของสถานศึกษาท่ีมีผู"เรียนท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตLละวิชาเพ่ิมข้ึน 

จากปâการศึกษาท่ีผLานมา   

3. ร"อยละ 80 ของครูผู"สอนมีความรู"ความเข"าใจและสามารถจัดการเรียนรู" เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

   4. ร"อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8  

มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล"องกับศักยภาพของผู"เรียนสูLทักษาอาชีพและการมีงานทำตามบริบท 

ของตนเอง 

เชิงคุณภาพ  
   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ

ผู"เรียนสูงข้ึน  

   2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และโรงเรียนในสังกัดมีข"อมูล 

ผลการวิเคราะห8ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือ

นำไปใช"ในการกำหนดกลยุทธ8และแนวทางการยกระดับคุณภาพผู"เรียนให"เปXนไปตามนโยบาย จุดเน"นและเปÄาหมาย 

ของหนLวยงานต"นสังกัด 

   3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และโรงเรียนในสังกัดมีระบบ 

การนิเทศการจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   4. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดมีแนวทางในการเช่ือมโยง 

ด"านอาชีพเพ่ือการศึกษาตLอ 

วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ 
 1. แบบรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

 2. ผลการทดสอบวัดความรู"และสมรรถนะตLางๆ ของผู"เรียน  

3.5 กลุMมเป\าหมาย/ผู;ท่ีได;รับประโยชน' เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน 

ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จำนวน  

57 โรงเรียน 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม – กันยายน 2565 
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6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. การพัฒนาการจัดการเรียนรู;เพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู;เรียน ในศตวรรษท่ี 21 

            

1.1 ศึกษาสภาพ ปYญหาและความต"องการ 
จัดการเรียนรู" เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียน ใน
ศตวรรษท่ี 21 

            

1.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู" เพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 

            

1.3 นำรูปแบบการจัดการเรียนรู" เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพผู"เรียนในในศตวรรษท่ี 21 ไปใช"  

            

1.4 สร"างเครือขLายออนไลน8กลุLมผู"บริหารสถานศึกษา 
ครูผู"สอน และศึกษานิเทศก8 เพ่ือสLงเสริมสนับสนุน 
แลกเปล่ียนเรียนรู"ประชาสัมพันธ8 แจ"งขLาวสาร
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องเก่ียวกับการยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 

            

1.5 นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล         
การใช"รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"      
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนและผลการทดสอบ O-NET ช้ัน ม.3 
และ ม.6 ปâการศึกษา 2563 ต่ำกวLาคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศอยLางตLอเน่ือง 2-5 คร้ัง/ภาคเรียน  

            

1.6 ประเมินผลการจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 

            

1.7 คัดเลือกและยกยLองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา
และนักเรียนท่ีประสบความสำเร็จในการยกระดับ
คุณภาพผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 

            

1.8 สรุป รายงานผล และเผยแพรLรายงาน       
ผลการดำเนินโครงการให"แกLผู"ท่ีเก่ียวข"อง 
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู; 
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู;เรียนในศตวรรษท่ี 21 
    2.1 จัดทำรLางรูปแบบ 
    2.2 นำรLางรูปแบบให"ผู"ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ตรวจสอบความถูกต"อง ความเหมาะสม       
ความเปXนไปได" และความเปXนประโยชน8ของ
รูปแบบ 

    2.3 สร"างเครือขLายออนไลน8จำแนกตามสห
วิทยาเขต ประกอบด"วย ผู"บริหารสถานศึกษา 
ครูผู"สอน และศึกษานิเทศก8ประจำสหวิทยาเขต 

เพ่ือส่ือสารสร"างความเข"าใจ สLงเสริมสนับสนุน 
แลกเปล่ียนเรียนรู" ประชาสัมพันธ8 แจ"งขLาวสาร
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"องกับการนำรูปแบบฯ ไปใช" 

    1. ต้ั งไลน8 กลุL มรูปแบบการนิ เทศ 21th 
Century 
    2. ออกแบบและสร"างรูปแบบการใช"งาน  

ในเว็บไซต8 Padlet.com 
   2.4 นิเทศ กำกับ ติดตามการใช"รูปแบบการ
นิเทศการจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาท่ีมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการ
ทดสอบO-NET ช้ัน ม.3 และ ม.6 ปâการศึกษา 

2563 ต่ำกวLาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
อยLางตLอเน่ือง ใน 9 สหวิทยาเขต จำนวน 2 คร้ัง 
ตLอ 1 ภาคเรียน และบูรณาการกับโครงการ

นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
INNOVATION FOR THAI EDUCATION (IFTE) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

2.5 ประเมินผลการใช"รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู" 
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียนในศตวรรษ ท่ี 21 
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. จัดทำแบบประเมินผลการใช"รูปแบบ  

การนิเทศการจัดการเรียนรู"ฯ ในรูปแบบ Google 

Form 

    2. วิเคราะห8และสรุปผลการประเมินผลการใช"

รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู"ฯ 

    3. จัดทำรายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศ

การจัดการเรียนรู"เพ่ือยกระดับคุณภาพผู"เรียน  

ในศตวรรษท่ี 21 

3. การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ผู;เรียนสูMทักษะอาชีพและการมีงานทำ 

            

3.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยวิเคราะห8

บริบทของแตLละโรงเรียนจากโครงสร"างหลักสูตร 

และแนวทาง จุดเน"นในการจัดการศึกษา 

ตามบริบทของโรงเรียน 

            

3.2 จัดเตรียมข"อมูลผลการวิเคราะห8บริบท    

เพ่ือจัดทำเปXนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

ของผู"เรียนสูLทักษะอาชีพและการมีงานทำ 

            

3.3  พั ฒ น า  ID Plan แ ล ะ  Portfolio ข อ ง

นักเรียนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู"เรียนสูL

ทักษะอาชีพ การมีงานทำ และการศึกษาตLอ 

            

3.4 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของ

ผู"เรียนสูLทักษะอาชีพและการมีงานทำ 

            

3.5 จัดทำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคล่ือน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผู"เรียนสูLอาชีพและการมีงานทำ   

            

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  75,000 บาท (เจ็ดหม่ืนห"าพันบาทถ"วน) โดยขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ 
แหลMงท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 75,000.- 

รวมงบประมาณ 75,000.- 
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แผนการใช;จMายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรม ท่ี  1  การพัฒ นาการจัดการเรียน รู;  

เพ่ือยกระดับคุณภาพผู;เรียนในศตวรรษท่ี 21 

    

1.1 ประชุมคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู" เพ่ือยกระดับคุณภาพผู" เรียน     
ในศตวรรษท่ี 21 

    

• คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (4ม้ือx35บาทx14คน)     
• คLาอาหารกลางวัน (2ม้ือx100บาทx14คน)     
• คLาเอกสารการประชุม       
-  คLาตอบแทนวิทยากร     

-  คLาเอกสารการประชุม       

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 1 จำนวน 25,000 บาท   25,000  

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาโปรแกรมระบบคลังเคร่ืองมือ

วัดและประเมินผลการเรียนรู;ออนไลน'ระดับมัธยม 

ศึกษาตอนต;น 

    

- คLาอาหารวLางและเคร่ืองด่ืม (4ม้ือx35บาทx14คน)   1,960  

- คLาอาหารกลางวัน (2ม้ือx100บาทx14คน)   2,800  

- คLาเอกสารการประชุม     240  

- คLาจ"างเหมาดำเนินการจัดทำโปรแกรมฯ   20,000  

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 3 จำนวน 25,000 บาท   25,000  

กิจกรรมท่ี 3  การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพผู;เรียนสูMทักษะอาชีพและการมีงานทำ 
    

3.1 ประชุมจัดทำ ID Plan และและหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพของผู"เรียนสูLทักษะและหลักสูตร               
การมีงานทำ 

    

• คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือx35บาทx70คน)   4,900  
• คLาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx70คน)   7,000  
-  คLาเอกสารการประชุม     600  
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3.2 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคล่ือน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู"เรียนสูLอาชีพและการมีงานทำ   
- นำเสนองานในระดับสหวิทยาเขต 
- คัดเลือกผลงานระดับสหวิทยาเขต สูLระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

    

• คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือx35บาทx70คน)   4,900  

• คLาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx70คน)   7,000  

-  คLาเอกสารการประชุม     600  

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 3 จำนวน 25,000 บาท   25,000  

รวมคMาใช;จMายท้ังส้ิน 75,000 บาท   75,000  
 

8. การวิเคราะห'ความเส่ียงของโครงการ 

ปpจจัยความเส่ียง 

 สถานการณ8แพรLระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด-19 ท่ียังไมLยุติ อาจทำให"การดำเนินงานเร่ืองตLาง ๆ  
ท่ีกำหนดไว"มีปYญหา อุปสรรค ลLาช"า หรืออาจไมLสามารถดำเนินการใด ๆ ได" เพราะต"องนำงบประมาณไปใช" 
  แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 เม่ือได"รับอนุมัติให"ดำเนินโครงการ จำเปXนต"องเรLงดำเนินการตามข้ันตอนตLาง ๆ ท่ีกำหนดไว"ทันที 
โดยอนาคตหากจะมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ควรปรับวิธีการดำเนินงานตามบริบทน้ัน ๆ  

ข;อมูลผู;รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 

ช่ือ-สกุล นางสาวสุทธิลักษณ8 ภูริชัยพัฒน8   โทรศัพท' 086-394-1915 
E-mail address runyapat18@gmail.com  โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมท่ี 2 

ชื่อ-สกุล นายอิทธิพงษ8  ต้ังสกุลเรืองไล   โทรศัพท' 090-1475849 
E-mail address  ittipong39@esdc.go.th  โทรสาร  055-267234 
 

กิจกรรมท่ี 3 

ช่ือ-สกุล นางวราภรณ8 สนสกล    โทรศัพท' 089-6444992 

E-mail address sonsagol@yahoo.com  โทรสาร 055-267234 
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โครงการรวมพลังครูเพ่ือสร;างศิษย' 
ยุทธศาสตร'ชาติ  ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8   
แผนแมMบทภายใต;ยุทธศาสตร'ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู" 
แผนปฏิรูปประเทศด;านการศึกษา เร่ืองการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แผนการศึกษาแหMงชาติ  ยุทธศาสตร8การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัย และการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู" 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8 
นโยบายและจุดเน;น ศธ. ปU 65  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
นโยบาย สพฐ. ด"านคุณภาพ 
กลุMมงานท่ีรับผิดชอบ กลุLมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                
 
1.  หลักการและเหตุผล 
       การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปYจจุบันเน"นผู"เรียนเปXนศูนย8กลางการเรียนรู" โดยการเปล่ียน
บทบาทครูจาก “ผู"สอน” มาเปXน “ผู"อำนวยการเรียนรู"” ทำหน"าท่ีกระตุ"น สร"างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีการ
เรียนรู"และวิธีการจัดระเบียบการสร"างความรู" ออกแบบกิจกรรมและสร"างนวัตกรรมการเรียนรู"ให"ผู"เรียน  
มีบทบาทเปXนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู"เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของผู"เรียน มุLงเน"นการใช"ฐานความรู"และระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ  เชLน  ความรู"ทางวิทยาศาสตร8และการต้ังคำถาม  ความเข"าใจและความสามารถ 
ในการใช"เทคโนโลยี ความรู"ทางวิศวกรรมศาสตร8และการคิดเพ่ือหาทางแก"ปYญหา ความรู"และทักษะทางศิลปะ 
และความรู"ทางด"านคณิตศาสตร8และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ8 การพัฒนาระบบการเรียนรู"
เชิงบูรณาการท่ีเน"นการลงมือปฏบัติ มีการสะท"อนความคิด ทบทวน ไตรLตรอง การสร"างผู"เรียนให"สามารถ
กำกับการเรียนรู"ของตนเองได"  การหลLอหลอมทักษะการเรียนรู"และความคิดสร"างสรรค8ท่ีผู"เรียนสามารถนำ
องค8ความรู"ไปใช"ในการสร"างรายได" รวมท้ังการเรียนรู"ด"านวิชาชีพและทักษะชีวิต เพ่ือสร"างทรัพยากรมนุษย8ท่ีมี
ศักยภาพ มีทักษะความรู" เปXนคนดี มีวินัย มีทักษะความสามารถในการเรียนรู"ท่ีสอดรับกับทักษะศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด"านการคิดวิเคราะห8    สังเคราะห8   ความสามารถในการแก"ปYญหาท่ีซับซ"อน    มีภูมิคุ"มกัน
ตLอปYญหา มีความคิดสร"างสรรค8 มีความสามารถในการทำงานรLวมกันกับผู"อ่ืน มีความยืดหยุLนทางความคิด 
รวมถึงทักษะด"านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช"เทคโนโลยี และได"รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล"องกับความสามารถ   ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู"เพ่ือการวางแผนชีวิต 
ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได"มีทักษะชีวิต สามารถอยูLรLวมกันและทำงานกับผู"อ่ืนได"ภายใต"สังคมท่ีเปXนพหุวัฒนธรรม 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู"ท่ีเช่ือมตLอกับโลกของการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพท่ีสอดคล"องกับความ
ต"องการของประเทศ      
           สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จึงได"จัดทำโครงการรวมพลังครู 
เพ่ือสร"างศิษย8  เพ่ือเปÄาหมายในการพัฒนาทักษะความรู"ความสามารถในด"านตLาง ๆ ให"แกLผู"เรียน   ได"แกL   
การพัฒนาทักษะการคิดสร"างสรรค8 ผLานการจัดกิจกรรมการเรียนรู"แบบ Active Learning ท่ีหลากหลาย เน"น
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กระบวนการคิดวิเคราะห8แก"ปYญหาอยLางเปXนข้ันตอน และเปXนระบบ ผLานการเรียนรู"วิทยาการคำนวณ “Coding & 

Computing Science” การพัฒนาทักษะความสามารถด"าน ICT ของครูในการพัฒนาเคร่ืองมือการจัดการเรียนการ

สอนบนดิจิทัลแพลตฟอร8ม คิดค"นนวัตกรรมโดยใช"ส่ืออิเล็กทรอนิกส8 รวมถึงยกระดับทักษะการจัดการเรียนการ

สอน Online ท่ีสอดคล"องกับบริบทของสถานศึกษา มุLงพัฒนาการเรียนรู"ของครูไปสูLการเรียนรู" ICT ของผู"เรียน

ผLานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยสร"างเครือขLายครูผู"สอนภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp Turbo เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูผู"สอน

ภาษาอังกฤษท่ีผLานการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค การพัฒนาทักษะชีวิต การสร"างความ

ตระหนักให"ความสำคัญกับเพศวิถีศึกษา การเตรียมเยาวชนให"มีชีวิตท่ีสมบูรณ8 ปลอดภัย พัฒนาความรู" ทักษะ 

คุณคLาทางจริยธรรม และทัศนคติท่ีจำเปXนสำหรับเยาวชนในการตัดสินใจเร่ืองความสัมพันธ8  เพศสัมพันธ8  และ

การเจริญพันธุ8   อยLางรอบคอบและเคารพซ่ึงกันและกัน การพัฒนาทักษะในการอLาน การปลูกฝYงและชักชวน

ให"เกิดความสนใจการอLานอยLางตLอเน่ืองและสม่ำเสมอ เพราะการอLานเปXนสLวนหน่ึงในการเตรียมความพร"อมให"

ผู"เรียนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานท่ีจำเปXนตLอการดำรงชีวิตในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึง การ

พัฒนาเคร่ืองมือ  ในการวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรู"ท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงจะสLงผลตLอประสิทธิภาพในการ

ขับเคล่ือน     การจัดการเรียนการสอน และใช"เปXนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู"เรียน

ให"สูงข้ึน  

2.  วัตถุประสงค' 
1. เพ่ือส่ือสารสร"างความรู"ความเข"าใจให"กับครูผู"สอนและพัฒนาครูผู"สอนด"านการสร"างข"อสอบ         

วัดสมรรถนะฉลาดรู"เร่ือง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู" ความเข"าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู" ตัวช้ีวัด และวิธีการจัด 

การเรียนรู"วิชาวิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science” ให"ครูผู"สอนมีความพร"อม และจัดการเรียนรู"  

วิชาวิทยาการคำนวณได"อยLางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคลากรในสังกัดให"มีความรู"ความสามารถและทักษะการใช"เคร่ืองมือ

สร"างเว็บไซต8และแอพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

5. เพ่ือยกระดับความสามารถของครูในการออกแบบการเรียนและคิดค"นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช"ส่ืออิเล็กทรอนิกส8  

6. เพ่ือยกระดับความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน online ได"อยLางมีประสิทธิภาพ 

7. เพ่ือสร"างเครือขLายและขยายผลในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาครู 

แกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค  (Boot Camp)  ด"วยกระบวนการเสวนาวิชาการ      การแลกเปล่ียนเรียนรู" 

ด"วยรูปแบบ PLC สังเกตการสอนในห"องเรียนด"วยรูปแบบออนไลน8 

8. เพ่ือสLงเสริมและพัฒนาศักยภาพผู"บริหารและครูผู"สอนด"านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ 

Active Learning และจัดให"มีการแลกเปล่ียนเรียนรู" นำเสนอผลงาน ยกยLองชมเชย เผยแพรLสูLสาธารณชน 
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9. เพ่ือพัฒนาและสLงเสริมนิสัยรักการอLานของนักเรียน และนิเทศ ติดตาม โครงการสLงเสริมการอLาน 

ตามรอยพระราชจริยวัตรฯ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

10. เพ่ือพัฒนาทักษะการรู"เร่ืองการอLานตามแนว PISA ของนักเรียนสูLการจัดการเรียนรู"ในห"องเรียน 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 
3.  เป\าหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
1. ครูผู"สอนกลุLมสาระการเรียนรู"คณิตศาสตร8 วิทยาศาสตร8และภาษาไทย ได" พัฒนา

ความสามารถของตนเองในด"านการสร"างข"อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เร่ือง (Literacy) ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 

2. จำนวนผู"เรียนกลุLมเปÄาหมายในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต"นท่ีได"รับการพัฒนาสมรรถนะ 

ตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style  

3. ครูผู"สอนกลุLมสาระการเรียนรู"วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี ได"พัฒนาความสามารถของตนเอง

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science”  

4. จำนวนผู"เรียนกลุLมเปÄาหมายในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต"นท่ีได"รับการพัฒนาศักยภาพ 

ด"านวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีอยLางมีประสิทธิภาพ 

5. ผู"บริหารสถานศึกษาและครูผู"สอนกลุLมสาระการเรียนรู"สุขศึกษาและพลศึกษาและ/หรือ

ครูผู"สอนท่ีสนใจ ได"รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยการอบรมทางไกล/อบรมออนไลน8หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา การนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และได"รLวมแลกเปล่ียนเรียนรู"แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศ

วิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู"และแนวทางการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน  

6. ผู"ท่ีเข"ารับการยกระดับทักษะการสร"างเว็บไซต8และแอพลิเคชัน เพ่ือการประยุกต8ใช"ในการจัด 

การเรียนการสอน สามารถสร"างเว็บไซต8และใช"แอพลิเคชันประยุกต8ใช"ในการจัดการเรียนการสอนได" ร"อยละ 100 

7. ผู"เข"ารับการยกระดับทักษะการออกแบบการเรียน คิดค"นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนโดยใช"ส่ืออิเล็กทรอนิกส8 สามารถออกแบบการเรียนได"เหมาะสมกับผู"เรียนได"ตามบริบท และสร"าง

นวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช"ส่ืออิเล็กทรอนิกส8ได" ร"อยละ 80 

8. ครูผู"สอนได"รับการยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอน Online ได"อยLางมี

ประสิทธิภาพ ร"อยละ 100 

9. ร"อยละ 85 ของเครือขLายครูผู"สอนภาษาอังกฤษครูผู"สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน สามารถนำ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจากกิจกรรมจากประสบการณ8การสังเกตการสอนในห"องเรียนและ

แลกเปล่ียนเรียนรู" ด"วยรูปแบบ PLC ลงสูLห"องเรียนได"อยLางมีประสิทธิภาพตามบริบท 
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10. บุคลากร ผู"บริหารและครูผู"สอน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถ8 ท้ังหมด 57 โรงเรียนได"รับการพัฒนาศักยภาพด"านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ 
Active Learning 

11. นักเรียนร"อยละ 100 ได"รับการพัฒนาด"านการสLงเสริมนิสัยรักการอLานท่ีหลากหลาย 
12. นักเรียนร"อยละ 100 ของนักเรียนตามเกณฑ8การทดสอบ PISA ได"รับการสLงเสริมและ

พัฒนาการรู"เร่ืองการอLานตามแนว PISA  
3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)  

1. ครูมีความรู"ความเข"าใจการสร"างข"อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เร่ือง (Literacy) ตามแนวทาง 
การประเมิน PISA  

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีข"อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style 

3. นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับการพัฒนา
สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style 

4. ครูมีความรู"ความเข"าใจการจัดการเรียนการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการ
คำนวณ “Coding & Computing Science”  

5. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีข"อมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science”           

6. นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับการพัฒนา
ทักษะด"านวิทยาการคำนวณอยLางมีประสิทธิภาพ 

7. ครูเพศวิถีศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การจัดกระบวนการ
เรียนรู"สุขภาวะ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู"ท่ีจะสร"างการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน รวมท้ังให"
นักเรียนได"มีความฉลาดรู"เร่ืองสุขภาพอยLางตLอเน่ือง      

8. ผู"เรียนทุกคนมีแนวทางในการปÄองกันการมีเพศสัมพันธ8ในวัยเรียน การต้ังครรภ8ท่ีไมLพึงประสงค8 
การท"องไมLพร"อม มีภูมิคุ"มกันทางสังคม  มีแนวทางในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพ มีทักษะชีวิตและ 
สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตได"ตามสภาพความพร"อมของตนเอง   

9. ครูผู"สอนมีความรู"ความเข"าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ท่ีสอดคล"องกับศตวรรษท่ี 21 

10. ครูผู"สอนมีความสามารถในการสร"างนวัตกรรมส่ือประเภทวิธีการในการออกแบบการเรียน
การสอนท่ีบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

11. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษท่ี 21 เกิดทักษะด"านการเรียนรู"และนวัตกรรม  
ได"แกL ความคิดริเร่ิมสร"างสรรค8และนวัตกรรมการคิดอยLางมีวิจารณญาณและการแก"ปYญหา การส่ือสารและ 
ความรLวมมือ 
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12. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีรูปแบบวิธีการสอนโดยใช"ส่ืออิเล็กทรอนิกส8ท่ีสอดคล"องกับ

ผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21 

13. ครูผู"สอนภาษาอังกฤษท่ีผLานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ       

ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) และครูท่ีเปXนเครือขLาย มีความรู"ความเข"าใจ การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษตามแนวทางของ Boot Camp Turbo  

14. ครูผู"สอนภาษาอังกฤษ ท่ีเข"ารLวมกิจกรรมเสวนาวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู" ด"วยรูปแบบ 

PLC สังเกตการสอนในห"องเรียนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางของ Boot Camp และ

สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได"ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ Boot Camp 

ได"อยLางมีประสิทธิภาพ 

15. บุคลากร ผู"บริหารและครูผู"สอน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ8สามารถพัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยใช"กระบวนการวิจัยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พัฒนาสมรรถนะท่ีสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค8ได"อยLางมีประสิทธิภาพ 

16. ครูมีการสLงเสริมนิสัยรักการอLาน และการอLานตามรอยพระราชจริยวัตรฯ สLงผลให"ผู"เรียน 

เปXนผู"ท่ีมีนิสัยรักการอLาน และมีเวทีในการแขLงขันทักษะภาษาไทยและการอLาน 

17. รูปแบบการอLานตามแนวทาง PISA ถูกขับเคล่ือนสูLการจัดกิจกรรมการเรียนรู"ระดับ

ห"องเรียน 
3.3 ผลท่ีคาดวMาจะเกิด 

1. ครูผู"สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สามารถสร"างข"อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เร่ือง 

(Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ได"เปXนอยLางดี และสามารถนำข"อสอบท่ีสร"างข้ึนไปใช"ในการประเมิน

ผู"เรียนได"อยLางแท"จริง เพ่ือให"ผู"เรียนได"รับการประเมินสมรรถนะฉลาดรู"เร่ืองของตนเองตามแนวทางการประเมิน 

PISA สูLการเตรียมความพร"อมในการพัฒนาศักยภาพให"สูงข้ึนตLอไป 

2. ครูผู"สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  สามารถจัดการเรียนรู"วิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการ

คำนวณ “Coding & Computing Science” ให"กับผู"เรียนได"อยLางมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเตรียมความพร"อม 

ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให"สูงข้ึนตLอไป 

3. ครูผู"สอนสามารถจัดการเรียนรู"เพศวิถีศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู"สุขภาวะเพ่ือ 

การพัฒนาคุณภาพผู"เรียนในสถานศึกษาได"อยLางเหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา ผู"เรียน ชุมชนและ

สถานการณ8ของสังคมยุคปYจจุบัน 

4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีรูปแบบวิธีการสอนโดยใช"ส่ืออิเล็กทรอนิกส8ท่ีสอดคล"องกับผู"เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ครูผู"สอนมีความสามารถในการสร"างนวัตกรรมส่ือประเภทวิธีการในการออกแบบการเรียนการ

สอนท่ีบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ  ครูผู"สอนมีความรู"ความเข"าใจ และทักษะในการจัดการเรียน 

การสอนท่ีสอดคล"องกับศตวรรษท่ี 21 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษท่ี 21 เกิดทักษะด"านการเรียนรู"และ
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นวัตกรรม ได"แกL ความคิดริเร่ิมสร"างสรรค8และนวัตกรรมการคิดอยLางมีวิจารณญาณและการแก"ปYญหา การส่ือสาร

และความรLวมมือ 

5. ครูผู"สอนภาษาอังกฤษท่ีผLานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) และครูท่ีเปXนเครือขLาย มีความรู"ความเข"าใจ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ตามแนวทางของ Boot Camp Turbo  

6. ครูสามารถจัดการเรียนรู"อยLางมีประสิทธิภาพ สามารถสร"างนวัตกรรมท่ีสLงผลให"นักเรียน 

เกิดทักษะการเรียนรู"ในศตวรรษท่ี 21 และมีทักษะด"านการคิดสร"างสรรค8และนวัตกรรม 
3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

เชิงปริมาณ  
1. ร"อยละ 100 ของครูท่ีเข"ารับการประชุมสามารถสร"างข"อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เร่ือง (Literacy) 

ตามแนวทางการประเมิน PISA 

2. จำนวนผู"เรียนกลุLมเปÄาหมายในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต"นท่ีได"รับการพัฒนาสมรรถนะตาม 

แนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA Style ต้ังแตLร"อยละ 90 ข้ึนไป 

3. ร"อยละ 100 ของครูท่ีเข"ารับการอบรมพัฒนาความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ“Coding & Computing Science”  

4. จำนวนผู"เรียนกลุLมเปÄาหมายในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต"นท่ีได"รับการพัฒนาทักษะด"าน

วิทยาการคำนวณต้ังแตLร"อยละ 90 ข้ึนไป 

5. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีฐานข"อมูลครูเพศวิถีศึกษา 

ในสังกัดท่ีผLานการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน8  

6. ร"อยละ 80 ครูเพศวิถีศึกษา มีความรู"ความเข"าใจและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู" 

แบบ Active Learning และนำไปใช"ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู"ได"  

7. ร"อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได"รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ               

จัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู"และ 

แนวทางการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน รวมท้ังให"นักเรียนได"มีความฉลาดรู"เร่ืองสุขภาพ  

8. ร"อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ได"รLวมแลกเปล่ียนเรียนรู"แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู"และแนวทางการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน  

9. ครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ8ท่ีสมัครใจเข"ารLวมการยกระดับความสามารถด"าน ICT ปâการศึกษา 2564 จำนวน 50 คน  

จากโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง จำนวน 50 โรงเรียน ได"รับการพัฒนาทักษะด"าน ICT เพ่ือยกระดับความสามารถ 

และทักษะการใช"เคร่ืองมือสร"างเว็บไซต8และแอพลิเคชัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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10. ครูท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ท่ีสมัครใจเข"ารLวม สามารถออกแบบการเรียน และคิดค"นนวัตกรรมรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช"ส่ืออิเล็กทรอนิกส8ได" ร"อยละ 80 

11. ครูผู"สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 57 คน เข"ารLวมกิจกรรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
โดยกระบวนการเสวนาวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู"ด"วยรูปแบบ PLC สังเกตการสอนในห"องเรียน      

12. ร"อยละ 80 ของบุคลากร ผู"บริหารและครูผู"สอน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
พิษณุโลก อุตรดิตถ8 สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ Active Learning โดยใช"กระบวนการวิจัยเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะท่ีสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค8 

13. นักเรียนร"อยละ 100 ได"รับการพัฒนาด"านการสLงเสริมนิสัยรักการอLานท่ีหลากหลาย 
14. นักเรียนร"อยละ 100 ของนักเรียนตามเกณฑ8การทดสอบ PISA ได"รับการสLงเสริมและพัฒนาการ

รู"เร่ืองการอLานตามแนว PISA 
 

เชิงคุณภาพ  
1. ครูมีความรู"ความเข"าใจการสร"างข"อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เร่ือง (Literacy) ตามแนวทาง 

การประเมิน PISA อยูLในระดับดี 
2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีข"อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา

สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style  
3. นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับการพัฒนา

สมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด"วยชุดฝ¢กสมรรถนะและข"อสอบ PISA style 
4. ครูมีความรู"ความเข"าใจการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ “Coding 

& Computing Science” อยูLในระดับดี 
5. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีข"อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ “Coding & Computing Science”           
6. นักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับการพัฒนาทักษะ

ด"านวิทยาการคำนวณ 
7. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีฐานข"อมูลครูเพศวิถีศึกษา 

ในสังกัดท่ีผLานการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน8 
8. ครูเพศวิถีศึกษามีความรู"ความเข"าใจและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู"แบบ Active 

Learning และนำไปใช"ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู"ได"อยLางมีประสิทธิภาพ 
9. สถานศึกษาในสังกัดได"รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู"

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู"และแนวทางการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน รวมท้ังให"นักเรียนได"มีความฉลาดรู"เร่ืองสุขภาพ  
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10. สถานศึกษาในสังกัดได"รLวมแลกเปล่ียนเรียนรู"แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู"เพศวิถีศึกษา

และทักษะชีวิตแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู"และแนวทางการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 

ของนักเรียน  

11. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช"เคร่ืองมือสร"างเว็บไซต8และแอพลิเคช่ันในการจัด 

การเรียนการสอนได"อยLางมีประสิทธิภาพ 

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบการใช"ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส8, คิดค"นนวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และสามารถเขียนรายงานการใช"ส่ือตามหลัก

วิชาการได"ถูกต"องและสามารถนำไปประยุกต8ใช"ในการจัดการเรียนการสอนได"อยLางมีประสิทธิภาพ 

13. ครูผู"สอนภาษาอังกฤษท่ีผLานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) และครูท่ีเปXนเครือขLายสามารถนำเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปใช"ในการสอนได"

อยLางเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และมีผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปXนแบบอยLางได"  

14.  ผู"บริหารโรงเรียนหรือหัวหน"างานวิชาการ และครูผู"สอนภาษาอังกฤษโรงเรียน จำนวน 114 คน 

เข"ารLวมกิจกรรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคโดยกระบวนการเสวนาวิชาการ แลกเปล่ียนเรียนรู"  

ด"วยรูปแบบ PLC สังเกตการสอนในห"องเรียน สามารถเปXนเครือขLายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตาม

แนวทางของ Boot Camp Turbo และดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได"ตามแนวทางการจัดการเรียน

การสอนของ Boot Camp Turbo 

15. บุคลากร ผู"บริหารและครูผู"สอน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ Active Learning โดยใช"กระบวนการวิจัยเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะท่ีสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค8ได"อยLางมีประสิทธิภาพ สLงผลตLอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและความก"าวหน"าทางวิชาชีพ 
 

วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ  

1. แบบรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

2. แบบประเมินผลการฝ¢กอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การทดสอบวัดความรู"และสมรรถนะตLางๆ ของผู"เรียน 

3.5 กลุMมเป\าหมาย/ผู;ท่ีได;รับประโยชน'  
1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จำนวน 57 แหLง  

3. ผู"บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู"มีสLวนเก่ียวข"อง 

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และสถานศึกษาในสังกัด  
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม – กันยายน 2565 
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6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. พัฒนาความสามารถครูในด"านการสร"าง

ข"อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู"เร่ือง (Literacy) 

ตามแนวทางการประเมิน PISA 

            

2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร8ด"านวิทยาการคำนวณ 

“Coding & Computing Science” 

            

 3. ยกระดับทักษะการใช"เคร่ืองมือสร"าง  

 เว็บไซต8และแอพลิเคชัน เพ่ือการประยุกต8ใช" 

ในการจัดการเรียนการสอน   

            

4. นำเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู" นวัตกรรม 

การเรียนรู"ของครูสูLห"องเรียนยุค 4.0  
            

5. การยกระดับทักษะการจัดการเรียนการ

สอน Online ท่ีสอดคล"องกับบริบทของ

สถานศึกษา 

            

6. โรงเรียนแหLงนวัตกรสูLการสร"างสรรค8

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู"แบบ Active 

Learning 

            

7. สLงเสริมนิสัยรักการอLานกิจกรรมห"องสมุด 

และการรู"เร่ืองการอLานตามแนวทาง PISA 
            

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  140,000 บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถ"วน) โดยขอถัวจLายทุกรายการ  

 

แหลMงท่ีมา จำนวน (บาท) 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 140,000.- 

รวมงบประมาณ 140,000.- 
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แผนการใช;จMายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาความสามารถครูในด;านการ

สร;างข;อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู;เร่ือง (Literacy) 

ตามแนวทางการประเมิน PISA 

    

- คLาอาหารกลางวัน อาหารวLางและเคร่ืองด่ืม 

ผู"เข"ารับการอบรม 57 คน (100บาทx57คนx1วัน)  

วิทยากรและคณะทำงาน 13 คน (100บาทx13คนx1วัน) 

       5,700 

 

1,300 

 

- คLาเอกสารประกอบการประชุมประมาณ 100 หน"า 

และเข"าเลLมเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60  ชุด 

  5,300  

- คLาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน  

ช่ัวโมงละ 600 บาท (600x2คนx6 ชม.) 

  7,200  

- คLาพาหนะวิทยากร   3,000  

- คLาวัสดุประกอบการประชุม   500  

- คLาท่ีพัก   2,000  

รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมท่ี 1 จำนวน 25,000 บาท   25,000  
กิจกรรมท่ี 2 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร'ด;านวิทยาการคำนวณ “Coding & 

Computing Science” 

    

- คLาอาหารกลางวัน อาหารวLางและเคร่ืองด่ืม 

ผู"เข"ารับการอบรม 57 คน (100บาทx57คนx1วัน) 

วิทยากรและคณะทำงาน 13 คน (100บาทx13คนx1วัน) 

       5,700 

 

1,300 

 

- คLาเอกสารประกอบการประชุมประมาณ  

100 หน"า และเข"าเลLมเอกสารประกอบการประชุม 

จำนวน 60  ชุด 

  5,300  

- คLาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน  

ช่ัวโมงละ 600 บาท (600x2คนx6 ชม.) 
  7,200  

- คLาพาหนะวิทยากร   3,000  
- คLาวัสดุประกอบการประชุม   500  
- คLาท่ีพัก   2,000  

รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมท่ี 2 จำนวน 25,000 บาท   25,000  
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 3 ยกระดับทักษะการใช; เคร่ืองมือสร;าง

เว็บไซต'และแอพลิเคชัน เพ่ือการประยุกต' 

ใช;ในการจัดการเรียนการสอน   

    

- คLาอาหารกลางวัน (100บาทx50คนx1ม้ือ)    5,000  

- คLาเอกสารประกอบการอบรม ใบงาน/ใบกิจกรรม 
(50เลLมx90บาท) 

  4,500  

- คLาเกียรติบัตร (50แผLนx15บาท)   750  

รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมท่ี 3 จำนวน 10,250 บาท   10,250  

กิจกรรมท่ี 4 นำเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู; 

นวัตกรรมการเรียนรู;ของครูสูMห;องเรียนยุค 4.0 

    

- คLาอาหารกลางวัน (100บาทx40คนx1ม้ือ)     4,000 

- คLาโลLรางวัล (10ช้ินx1000บาท )    10,000 

- คLาเกียรติบัตร (50แผLนx15บาท)    750 

รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมท่ี 4 จำนวน 14,750 บาท    14,750 

กิจกรรมท่ี 5 การยกระดับทักษะการจัดการเรียน

การสอน Online ท่ีสอดคล;องกับบริบทของ

สถานศึกษา 

    

- คLาเอกสารประกอบการจัดอบรม (ใบงาน/ใบ
กิจกรรม) (60บาทx150บาท) 

  9,000  

- คLาโลLรางวัล (6ช้ินx1,000บาท)    6,000  

รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมท่ี 5 จำนวน 15,000 บาท   15,000  

กิจกรรมท่ี 6 โรงเรียนแห%งนวัตกรสู%การสร)างสรรคG

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู)แบบ Active Learning 

    

- ค.าอาหารว.างและเคร่ืองด่ืมกรรมการ (1ม้ือx35บาท

x250คน) 

   8,750 

- ค.าโล.รางวัล (30หน.วยx500บาท)     15,000 

- ค.าน้ำมันเช้ือเพลิงในการถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practice) ของ “โรงเรียนแห.งนวัตกรสู. 

การสร̀างสรรคaนวัตกรรม”  

   1,250 

รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมท่ี 6 จำนวน 25,000 บาท    25,000 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมท่ี 7 สMงเสริมนิสัยรักการอMานกิจกรรม
ห;องสมุด และการรู;เร่ืองการอMานตามแนวทาง PISA 

    

- ค.าอาหาร อาหารว.างและเคร่ืองด่ืม การประชุม

พัฒนารูปแบบการส.งเสริมนิสัยรักการอ.าน และ

ห̀องสมุดมีชีวิต และนิเทศ ติดตาม โครงการส.งเสริม

การอ.านตามรอยพระราชจริยวัตร (1วันx170x120คน) 

   20,400 

- ค.าจัดการประกวดแข.งขันกิจกรรมส.งเสริมนิสัยรัก

การอ.าน ส.งเสริมการพัฒนาการรู̀เร่ืองการอ.านตาม

แนว PISA จำนวน 57 โรงเรียน 

   4,600 

รวมค%าใช)จ%ายกิจกรรมท่ี 7 จำนวน 25,000 บาท    25,000 
รวมค%าใช)จ%ายท้ังส้ิน 140,000 บาท   75,250 64,750 

8. การวิเคราะห'ความเส่ียงของโครงการ 
ปpจจัยความเส่ียง 
1. ระยะเวลาในการนิเทศของคณะกรรมการนิเทศ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได"รับการพัฒนาแล"ว บางรายอาจจะไมLนำความรู"ท่ีได"รับไปใช"                   

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู" 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
1. บูรณาการนิเทศรLวมกับการนิเทศปกติ หรือการนิเทศโดยผLานการรายงานผลการดำเนินงานของ

โรงเรียน 

2. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา 

3. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

4. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษาอยLางสม่ำเสมอ 

5. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโดยคณะกรรมการนิเทศของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ผLานชLองทางท่ีหลากหลาย เชLน นิเทศออนไลน8, Sites Supervision เปXนต"น 

 

ข;อมูลผู;รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมท่ี 1, 2 และ 6 
ช่ือ-สกุล นางสาวสุทธิลักษณ8 ภูริชัยพัฒน8      โทรศัพท' 086-394-1915 

E-mail address suttiluk@secondary39.go.th  โทรสาร 055-267234 
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กิจกรรมท่ี 3,4,5 และ 7 
ช่ือ-สกุล นางสาวพชรณัท เกตุรัตน8    โทรศัพท' 084-5026625 
E-mail address phachanat39@esdc.go.th  โทรสาร 055-267234 
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โครงการสMงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร'ชาติ ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 และด"านการสร"างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปXนมิตรตLอส่ิงแวดล"อม 

แผนแมMบทภายใต;ยุทธศาสตร'ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู"  

แผนปฏิรูปประเทศด;านการศึกษา เร่ืองการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

แผนการศึกษาแหMงชาติ   ยุทธศาสตร8การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัย และการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู" 

และยุทธศาสตร8การจัดการศึกษาเพ่ือสร"างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปXนมิตรกับส่ิงแวดล"อม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร8การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8

และยุทธศาสตร8การเติบโตท่ีเปXนมิตรกับส่ิงแวดล"อมเพ่ือการพัฒนาอยLางย่ังยืน 

นโยบายและจุดเน;นกระทรวง ศธ. ประจำปUงบประมาณ พ.ศ. 2565   การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

นโยบาย สพฐ. ด"านคุณภาพ และด"านประสิทธิภาพ 

กลุMมงานท่ีรับผิดชอบ กลุLมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1.  หลักการและเหตุผล

รัฐบาลเห็นความสำคัญของการศึกษาท่ีเปXนรากฐานการสร"างสังคมท่ีเข"มแข็ง มีคุณภาพและคุณธรรม 

และยุทธศาสตร8ชาติ 20 ปâ  ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8  กำหนดให"คนไทย       

ในอนาคตต"องเปXนมนุษย8ท่ีสมบูรณ8 มีความพร"อมท้ังกาย จิตใจ สติปYญญา สามารถเรียนรู"ได"ตลอดชีวิต มีทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 สูLการเปXนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปXนนักนวัตกรรม นักคิดและผู"ประกอบการ  บนฐานการรู"

คุณคLาความเปXนไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบตLอสังคม และมีสุขภาวะท่ีดี โดยเน"นการ

พัฒนาศักยภาพคนตลอดชLวงชีวิต และกำหนดให"มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"ท่ีตอบสนองตLอการ

เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงพระราชกฤษฎีกาวLาด"วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  กำหนดให"สLวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปâ 

โดยให"สอดคล"องกับยุทธศาสตร8 แผนแมLบทภายใต"ยุทธศาสตร8 แผนการปฏิรูปประเทศด"านตLางๆ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหLงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตLอรัฐสภา  และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"อง แผนแมLบท 

ภายใต"ยุทธศาสตร8ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด"านการศึกษา กำหนดให"มีการพัฒนาเด็ก

ต้ังแตLระดับปฐมวัยให"มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด"าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"ท่ี

ตอบสนองตLอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู" มุLงเน"นการแก"ไขปYญหาในปYจจุบัน 

และการเสริมสร"าง การยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู"ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู"

ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู"ท่ีตอบสนองตLอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบ

การเรียนรู"ใหมL การเปล่ียนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการ

เรียนรู"ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาผู"เรียนให"สามารถกำกับการเรียนรู"ท่ีเหมาะสมกับตนเองได"อยLางตLอเน่ือง  แม"จะออกจาก

ระบบการศึกษาแล"ว  ควบคูLกับการสLงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพุทธปYญญาให"เต็มตามศักยภาพ  รวมถึงการสร"างเสริม 
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ศักยภาพผู"มีความสามารถพิเศษให"สามารถตLอยอดการประกอบอาชีพได"อยLางม่ันคง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ในฐานะท่ีเปXนสLวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหน"าท่ีประสาน สLงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ  ตลอดจนการขับเคล่ือนนโยบายสูLการปฏิบัติ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพด"านการศึกษา ตามบทบาทภารกิจด"านการศึกษารLวมกับหนLวยงานและภาคีเครือขLายในระดับพ้ืนท่ี  

ซ่ึงสอดคล"องกับแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ  3 ปâ (พ.ศ. 2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองท่ี 3 

การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัยและการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู" สอดคล"องกับจุดเน"นกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปâงบประมาณ พ.ศ. 2565 การพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8และสอดคล"องกับแผนปฏิบัติ

ราชการระยะ 3 ปâ (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เร่ืองท่ี 3 การพัฒนาและ

เสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 จากเหตุผลดังท่ีกลLาวมาข"างต"น สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ8  จึงจัดทำโครงการสLงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาข้ึน 

2.  วัตถุประสงค' 
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู"ให"มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือขับเคล่ือนการน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูLการปฏิบัติท่ีย่ังยืน 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพข"าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดให"มีทักษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 

3.  เป\าหมาย 
3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิถตถ8 ได"รับการนิเทศ 

ติดตาม ให"คำปรึกษา ชLวยเหลือและแนะนำเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และนำ

นโยบายสูLการปฏิบัติได"ตามสภาพและบริบท  

2. โรงเรียนในสังกัดท่ีเข"ารLวมกิจกรรมสามารถน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูLการ

ปฏิบัติได"อยLางมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนในสังกัด ได"รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให"มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)  
1. โรงเรียนในสังกัด มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร"อมรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

2. โรงเรียนในสังกัดท่ีเข"ารLวมกิจกรรมสามารถน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูLการ

ปฏิบัติท่ีย่ังยืน 
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3. โรงเรียนในสังกัด ได"รับการสLงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยLางตLอเน่ือง สLงผล 
ตLอคุณภาพของผู"เรียนเปXนไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเปÄาหมายท่ีสถานศึกษา ชุมชน และ

หนLวยงานต"นสังกัดคาดหวังไว"  
 

3.3 ผลท่ีคาดวMาจะเกิด 
1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปXนไปตามท่ีสถานศึกษา ชุมชน และหนLวยงานต"นสังกัดคาดหวังไว" 
2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีผู"บริหาร ครู บุคลากรและ

นักเรียนท่ีสามารถเปXนแบบอยLางในการน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช"ในชีวิตได"อยLางย่ังยืน 
3. โรงเรียนในสังกัด มีแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  
1. ร"อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได"รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

เปXนไปตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. ผู"เรียนในสังกัด ได"รับการพัฒนาด"านคุณธรรม จริยธรรมและน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน  500 คน 

3. ผู"บริหารสถานศึกษาและครูได"รับการพัฒนาให"เปXนผู"นำการขับเคล่ือนโรงเรียนพัฒนาด"าน

คุณธรรม จริยธรรมและน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200 คน 
เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8มีรูปแบบและแนวทางในการ

สLงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทสLงผล 
ตLอคุณภาพของผู"เรียนท่ีเปXนไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8ได"รับการ
ประเมินการเปXนสถานศึกษาพอเพียงต"นแบบระดับเขตพ้ืนท่ี และขยายผลการดำเนินงานเปXนศูนย8การเรียนรู"ฯ ในปâ
การศึกษา 2565   

4. ผู"บริหาร ครู เปXนผู"นำ และเปXนแบบอยLางการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ผู"เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู"เรียน

ให"มีคุณลักษณะอันพึงประสงค8 

วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ การนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผล/รายงานผลการ

ดำเนินงาน 
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3.5 กลุMมเป\าหมาย/ผู;ท่ีได;รับประโยชน' โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ8 

 

4. พ้ืนท่ีการดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม - กันยายน 2565 
 

6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. การสMงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการศึกษา  (พหุปpญญา) 

            

2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล             

2.1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา 

            

2.2 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนมาตรฐานสากล             

3. พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล             

3.1 ประชุมคณะกรรมการ             

3.2 ประชุมขับเคล่ือนให"แกLโรงเรียน 

กลุLมเปÄาหมาย 

            

4. เตรียมความพร;อมและขับเคล่ือนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูMสถานศึกษา 

            

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน             

5.1 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

-  จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน 

(13ชุดx 50บาท) 

            

5.2 การส่ือสารสร"างความเข"าใจให"กับ

สถานศึกษาในสังกัดในการดำเนินการตาม

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2561 และการประเมินคุณภาพภายนอก 
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
5.3 การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือรับ

รางวัล IQA AWARD ประจำปâการศึกษา 2563 

- เอกสารประกอบการดำเนินงาน (13ชุดx50บาท) 

            

5.4 การนิเทศ กำกับติดตาม ให"คำปรึกษา 

ชLวยเหลือและแนะนำเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

ในสังกัด 

            

5.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินการสLงเสริม

และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

            

6. โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)             

6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูล

ฝอยภายในสถานศึกษา เพ่ือมุLงสูLการเปXนโรงเรียน

ปลอดขยะ (Zero Waste School) 

            

6.2 คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปXนเลิศ  

(Best Practice) 

            

7. ยกระดับคุณภาพห;องเรียนนMาอยูM การเรียนรู;
ก;าวไกล วิถีใหมM New Normal 

            

7.1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง

หลักเกณฑ8 การประเมินโครงการฯ เพ่ือให" 

สอดรับกับสถานการณ8ปYจจุบัน 

            

7.2 อบรมยกระดับคุณภาพห"องเรียนนLาอยูL  

การเรียนรู"ก"าวไกล วิถีใหมL New Normal  

ด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

            

7.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงาน 

            

7.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและ 

สร"างขวัญกำลังใจ 

            

กิจกรรมท่ี 8 การขับเคล่ือน การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
8.1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

            

8.2 ประชุม สรุปผล และรายงานผล 

การดำเนินงานขับเคล่ือนการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

            

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนห"าพันบาทถ"วน) โดยขอถัวจLายงบประมาณทุกรายการ 

 

แผนการใช;จMายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการสMงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา           

(พหุปpญญา) 

    

- คLาวิทยากร   28,800  

- คLาเอกสาร   5,000  

-  คLาจ"างเหมาดำเนินการตLาง ๆ    1,200 

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 1 จำนวน 35,000 บาท   33,800 1,200 

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล     

2.1 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา (2 คร้ัง) 
    

- คLาเบ้ียเล้ียง   15,000 15,000  

-  คLาท่ีพัก   2,000 2,000  

-  คLาน้ำมันเช้ือเพลิง  20,000 20,000  

-  คLาจ"างเหมาดำเนินการตLาง ๆ  2,800 2,800  

-  คLาวัสดุ  1,500 1,500  

แหลMงท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8  275,000.- 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                - 

รวมงบประมาณ 275,000.- 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

2.2 การนิเทศติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เบ้ียเล้ียงการนิเทศติดตาม (4คนx5วันx240บาท) 

  4,800  

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 2 จำนวน 87,400 บาท  41,300 46,100  

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล      

3.1 ประชุมคณะกรรมการ (15 คน)     

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือx35บาทx10คน)  700   

- คLาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx10คน)  1,000   

- คLาเอกสารคูLมือการประเมิน  1,000   

3.2 ประชุมขับเคล่ือนให"แกLโรงเรียนในเปÄาหมาย

ประมาณ 20 โรงเรียน จำนวนคนประมาณ 80 คน 

โรงเรียนละ 3 คน คณะทำงาน 20 คน 

    

-  คLาตอบแทนวิทยากร (3คนx1,200บาทx1ชม.)  3,600   

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือx35บาทx75คน)  5,250   

- คLาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx75คน)  7,500   

-  ชุดเอกสารแนวทางในการฝ¢กเขียนรายงาน   5,950   

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 3 จำนวน 25,000 บาท  25,000   

กิจกรรมท่ี 4 เตรียมความพร;อมและขับเคล่ือน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูMสถานศึกษา 

 15,000 10,000  

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 4 จำนวน 25,000 บาท  15,000 10,000  

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน     

5.1 การสังเคราะห8ผลการตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

    

- จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน (13ชุดx 50บาท)  650   

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ x ม้ือละ 35 บ. X 8 คน)  560   

- คLาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x ม้ือละ 100 บ. X 8 คน)  800   

5.2 การส่ือสารสร"างความเข"าใจให"กับสถานศึกษา

ในสังกัดในการดำเนินการตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คLาเบ้ียเล้ียง (3คนx240บาทx9วัน)  6,480   

- คLาน้ำมันเช้ือเพลิง     

- เอกสารประกอบการดำเนินงาน  
   (70ชุดx50บาท) 

 3,500   

5.3 การนิเทศ กำกับติดตาม ให"คำปรึกษา 
ชLวยเหลือและแนะนำ เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษาในสังกัด 

 13,580   

5.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินการสLงเสริมและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

    

- จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินงาน  
  (11ชุดx 80บาท) 

 800   

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม  
  (2 ม้ือ x ม้ือละ 35 บาท x 9 คน) 

 630   

- คLาอาหารกลางวัน  
 (1 ม้ือ x ม้ือละ 100 บ. X 9คน) 

    

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 5 จำนวน 27,000 บาท  27,000   

กิจกรรมท่ี 6 โรงเรียนปลอดขยะ  

(Zero Waste School)  
    

6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอย
ภายในสถานศึกษา เพ่ือมุLงสูLการเปXนโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero Waste School) 

    

- คLาอาหารกลางวัน อาหารวLางและเคร่ืองด่ืม
จำนวน 65 คน  (100บาทx65คนx1วัน) 

 6,500   

- คLาเอกสารประกอบการประชุม และเข"าเลLม
เอกสารประกอบการประชุม จำนวน 60  ชุด  

 4,800   

- คLาตอบแทนวิทยากรวิทยากรภายใน 2 คน  
ช่ัวโมงละ 600 บาท (600x2คนx6ชม.)  

 7,200   

- คLาพาหนะวิทยากร  3,000   

- คLาวัสดุประกอบการประชุม     

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

6.2 คัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเปXนเลิศ  

(Best Practice) 

 1,500   

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 6 จำนวน 25,000 บาท  25,000   

กิจกรรมท่ี 7 ยกระดับคุณภาพห;องเรียนนMาอยูM 

การเรียนรู;ก;าวไกล วิถีใหมM New Normal 

    

7.1 ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง

หลักเกณฑ8การประเมินโครงการฯ เพ่ือให"สอดรับ

กับสถานการณ8ปYจจุบัน 

    

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือx35บาทx15คน)  1,050   

- คLาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx15คน)  1,500   

- จัดทำคูLมือแนวทาง/หลักเกณฑ8การดำเนินงาน 

โครงการยกระดับคุณภาพห"องเรียนนLาอยูL  

การเรียนรู"ก"าวไกล วิถีใหมL New Normal  

ปâการศึกษา 2564 (15เลLมx100บาท) 

 1,500   

7.2 อบรมยกระดับคุณภาพห"องเรียนนLาอยูL  

การเรียนรู"ก"าวไกล วิถีใหมL New Normal  

ด"วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  17,400  

7.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน     

7.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานและ 

สร"างขวัญกำลังใจ  

    

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือx35บาทx15คน)    1,050 

- คLาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx15คน)    1,500 

- มอบรางวัลผลการดำเนินงาน และผลการประเมินให"กับ

สถานศึกษา เกียรติบัตร (60ใบx15บาท) โลLรางวัล 

(9อันx1,500บาท) (ใช"งบประมาณสำนักงาน)  

    

- เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการฯ 

(5เลLมx200บาท) 

   1,000 

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 7 จำนวน 25,000 บาท                          4,050 17,400 3,550 

กิจกรรมท่ี 8 การขับเคล่ือน การติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

8.1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
    

-คLาตอบแทนอ่ืน ๆ (คLาเบ้ียการประชุม

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.) 
 9,250  9,250  

คLาพาหนะ (2คนx500บาทx2เท่ียว)  1,720 1,720  

คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือx35บาทx21คน)  630 630  

คLาอาหารกลางวัน (1ม้ือx100บาทx21คน)  900 900  

8.2 ประชุม สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน

ขับเคล่ือนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา 

  600  

รวมคMาใช;จMายกิจกรรมท่ี 8 จำนวน 25,600 บาท    12,500 13,100  

                รวมคMาใช;จMายท้ังส้ิน 275,000 บาท  149,850 120,400 4,750 
 

7. การวิเคราะห'ความเส่ียงของโครงการ 

ปpจจัยความเส่ียง 
 การดำเนินงานตามชLวงระยะเวลาท่ีกำหนด อาจมีการปรับเปล่ียนอันเน่ืองมาจากสาเหตุการมีภารกิจ

เรLงดLวนจากหนLวยงานต"นสังกัด ท่ีทำให"การดำเนินงานไมLเปXนไปตามเปÄาหมายและกำหนดการตามระยะเวลา 

ท่ีกำหนด 
 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 เตรียมการวางแผนบูรณาการในการดำเนินงานรLวมกับโครงการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล"องและสัมพันธ8กัน       

 

ข;อมูลผู;รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมท่ี 1,3 และ 8 

ช่ือ-สกุล นางสาวสุทธิลักษณ8 ภูริชัยพัฒน8   โทรศัพท8 086-3941915 

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

กิจกรรมท่ี 2 และ 7 
ช่ือ-สกุล นางวราภรณ8 สนสกล    โทรศัพท' 089-6444992 
E-mail address sonsagol@yahoo.com  โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมท่ี 4 
ช่ือ-สกุล นางสาวณัชชนิฏฐา  พุLมชุLม   โทรศัพท' 081-9510494 

E-mail address natchanittha@gmail.com  โทรสาร 055-267234 
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กิจกรรมท่ี 5 
ช่ือ-สกุล นายกฤษฎา พรหมอินทร8    โทรศัพท' 081-5333716 
E-mail address crez19idea@gmail.com  โทรสาร 055-267234 
 

กิจกรรมท่ี 6  
ช่ือ-สกุล  นายพรรณชัย ใบศรี    โทรศัพท' 063-4615365 
E-mail address ae_ae_a@hotmail.com  โทรสาร 055-267234 
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร:ชาติ   ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8                                                                                 
แผนแม?บทภายใตBยุทธศาสตร:ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู"                                                                
แผนปฏิรูปประเทศดBานการศึกษา  เร่ืองการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
แผนการศึกษาแห?งชาติ   ยุทธศาสตร8การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัย และการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู"                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8 
นโยบายและจุดเนBนกระทรวง ศธ. ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565   การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ
การสLงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านคุณภาพ  
นโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชLวงวัย 
กลุ?มงานท่ีรับผิดชอบ   กลุLมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวLาด"วยหลักเกณฑ8และวิธีการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก"ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  กำหนดให"สLวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป̂ โดยให"สอดคล"องกับ
ยุทธศาสตร8 แผนแมLบทภายใต"ยุทธศาสตร8 แผนการปฏิรูปประเทศด"านตLาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหLงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตLอรัฐสภา  และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข"อง ประกอบกับแผนยLอยของ
แผนแมLบทภายใต"ยุทธศาสตร8ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู"   มุLงเน"นการแก"ไขปcญหาในปcจจุบัน และ 
การเสริมสร"าง การยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู"ท้ังในการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ 
การเรียนรู"ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู"ท่ีตอบสนองตLอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
มีการออกแบบระบบการเรียนรู"ใหมL  การเปล่ียนบทบาทครู  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
และการพัฒนาระบบการเรียนรู"ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาผู"เรียนให"สามารถกำกับการเรียนรู"ท่ีเหมาะสมกับตนเอง
ได"อยLางตLอเน่ือง  แม"จะออกจากระบบการศึกษาแล"ว  ควบคูLกับการสLงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปcญญา 
ให"เต็มตามศักยภาพ  รวมถึงการสร"างเสริมศักยภาพผู"มีความสามารถพิเศษให"สามารถตLอยอดการประกอบ
อาชีพได"อยLางม่ันคง   

  สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ในฐานะท่ีเปfนสLวนราชการในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหน"าท่ีประสาน สLงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ  ตลอดจนการขับเคล่ือนนโยบายสูLการปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธิภาพด"าน
การศึกษาของพ้ืนท่ี ตามบทบาท ภารกิจด"านการศึกษาในพ้ืนท่ีรLวมกับหนLวยงานและภาคีเครือขLายในระดับ
พ้ื น ท่ี   ซ่ึ งสอดคล" อ งกับแผนระ ดับ  3 แผนป ฏิ บั ติ ราชการระยะ   3 ป̂  (พ .ศ . 2563-2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชLวงวัยและการสร"างสังคมแหLงการเรียนรู" และ
สอดคล"องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป̂ (พ.ศ. 2563 - 2565)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐาน  เร่ืองท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 จากเหตุผลดังกลLาวท่ีกลLาวมาข"างต"น 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"ตระหนักถึงความสำคัญ  จึงจัดทำโครงการ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู"  โดยพัฒนาผู"เรียนเปfนบุคคลแหLงการ

เรียนรู"  คิดริเร่ิม  สร"างสรรค8นวัตกรรม  มีความรู" มีทักษะ  มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของ

ผู"เรียนในศตวรรษท่ี 21  มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  และการเปfนพลเมือง  พลโลกท่ีดี พร"อมก"าวสูLสากล  ตลอดจนผู"บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเปfนบุคคลแหLงการเรียนรู" ได"รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะ

ในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค:  
  1. เพ่ือให"ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได"รับการพัฒนาตามจุดมุLงหมาย และมีทักษะ

ความสามารถท่ีสอดคล"องกับทักษะท่ีจำเปfนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุLนทางด"านความคิด สามารถทำงาน

รLวมกับผู"อ่ืนได"  ภายใต"สังคมท่ีเปfนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู"เพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสม 

และนำไปปฏิบัติได" และได"รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล"องกับความต"องการของ

ประเทศ สามารถดำรงชีวิตอยLางมีความสุขท้ังด"านรLางกายและจิตใจ 

 2. เพ่ือให"บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8  

ได"รับการพัฒนาให"มีความรู"และทักษะนำไปสูLการปฏิบัติอยLางมืออาชีพ 

 3. เพ่ือให"ผู"บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปfนบุคคลแหLงการเรียนรู" ได"รับการพัฒนาศักยภาพ 

ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8  

ให"มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.  เป\าหมาย 
      3.1 เชิงผลผลิต (Output)                                                                                                            
           1.  ผู"บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาได"รับการพัฒนาตามจุดมุLงหมาย  และมีทักษะความสามารถ 

ท่ีสอดคล"องกับทักษะท่ีจำเปfนในศตวรรษท่ี 21                                                                              
           2.  บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8  ได"รับ

การพัฒนาให"มีความรู"และทักษะนำไปสูLการปฏิบัติอยLางมืออาชีพ 
           3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      3.2 เชิงผลลัพธ: (Outcome)  
            1. ผู&บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป9นบุคคลแห;งการเรียนรู& ได&รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ 

วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 2. สถานศึกษาในสังกัด มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาได&มาตรฐาน 
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3.3 ผลท่ีคาดว?าจะเกิด 
1. ผู&บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป9นบุคคลแห;งการเรียนรู& ได&รับการส;งเสริมสมรรถนะ 

วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. นักเรียนในสังกัด มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาได&มาตรฐาน 

          3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  
1. ร"อยละ 100 ของผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได"รับการพัฒนาตามจุดมุLงหมาย  

และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล"องกับทักษะท่ีจำเปfนในศตวรรษท่ี 21  

2. ร"อยละ 100 บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ8 ได"รับการพัฒนาให"มีความรู"ตามมาตรฐาน 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได"รับการพัฒนาตามจุดมุLงหมาย และมีทักษะ 

ความสามารถท่ีสอดคล"องกับทักษะท่ีจำเปfนในศตวรรษท่ี 21  

2. บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

ได"รับการพัฒนาให"มีความรู"ตามมาตรฐาน  

วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ นิเทศติดตามประเมินผล/แบบสอบถาม,    แบบประเมิน         

ความพึงพอใจ                                                                                                                         

        3.5 กลุ?มเป\าหมาย/ผูBท่ีไดBรับประโยชน: ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. พ้ืนท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือน ตุลาคม ป̂ 2564 – เดือน กันยายน ป̂ 2565 
6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูI

ทางวิชาการ ผูIบริหารสถานศึกษา 

            

2.การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขIาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  

            

3. อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถY 

            

4. พัฒนาคุณภาพครูดIานการจัดการเรียนการสอน

วิทยฐานะ ส[งเสริมสนับสนุนใหIบุคลากรของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถY  
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
5. เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหนIาที่ 
            

6.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดIวย

กระบวนการสรIางชุมชนการเรียนรูIทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 

            

7.ขับเคลื่อนศูนยYพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปqน

เลิศ (Human Capital Excellence center : HCEC) 

            

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  340,000 บาท (สามแสนส่ีหม่ืนบาทถ"วน) โดยขอถัวจLายทุกรายการ 
แหล?งท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ8 340,000 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

รวมงบประมาณ 340,000 
 

แผนการใชBจ?ายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมท่ี 1 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

เรียนรูIทางวิชาการ ผูIบริหารสถานศึกษา 30,000 - - 50,000 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ

ขIาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20,000 

 20,000 - 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากร

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก 

อุตรดิตถY 

 

30,000  - 30,000 30,000 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาคุณภาพครูดIานการจัดการเรียนการ

สอนวิทยฐานะ ส[งเสริมสนับสนุนใหIบุคลากรของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถY 

 

10,000 

 

- - 10,000 

กิจกรรมท่ี 5 เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหนIาที่ 
10,000 - 

10,000 10,000 

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดIวย

กระบวนการสรIางชุมชนการเรียนรูIทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) 

 

20,000 

- 
10,000 10,000 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมท่ี 7 ขับเคลื่อนศูนยYพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปqนเลิศ (Human Capital Excellence center : 

HCEC) 

 

10,000 

 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

รวมท้ังส้ิน 130,000 10,000 80,000 120,000 
   
 
ขBอมูลผูBรับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางปาริตา   ศรีวิชา                  โทรศัพท:  06-2919-3656 
E-mail address :  rung9467@gmail.com                  โทรสาร   0 5526 7234  
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล   

ยุทธศาสตร:ชาติ   ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 

แผนแม?บทภายใตBยุทธศาสตร:ชาติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศดBานการศึกษา  เร่ือง การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให"มีคุณภาพมาตรฐาน   

แผนการศึกษาแห?งชาติ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห?งชาติ ฉบับท่ี 12 การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย8 

นโยบายและจุดเนBนกระทรวง ศธ. ปR 65 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านประสิทธิภาพ 

กลุ?มงานท่ีรับผิดชอบ กลุLมบริหารงานบุคคล 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

                                                                                                                         ทรัพยากรบุคคลเปfนหัวใจสำคัญ ท่ีจะดำเนินการขับเคล่ือนนโยบาย กลยุทธ8 ไปสูLเปÄาหมายการดำเนินงาน 

ให"บรรลุผลสำเร็จ ตอบสนองตLอนโยบายตLาง ๆ  ซ่ึงในการบริหารงานบุคคล ต"องมีการวางแผนอัตรากำลังท่ีดี 

ดำเนินการสรรหาคนท่ีมีความรู"ความสามารถมีคุณภาพ เข"ามาดำเนินการขับเคล่ือนภารกิจงานในแตLละสLวนของ

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให"เพียงพอ   นอกจากน้ันยังต"องพัฒนาความรู"ความสามารถ       

เพ่ิมศักยภาพบุคคล สLงเสริมวิชาชีพ การสร"างขวัญกำลังใจ  เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลเปfนส่ิงมีชีวิตมีสติปcญญา    

มีความละเอียดอLอน และมีศักยภาพสูง หากสามารถดึงศักยภาพออกมาใช"ได"  องค8กรน้ันก็จะเข"มแข็งและมี

ความสำเร็จอยLางดีเย่ียม   

                    การดำเนินงานบุคคลในแตLละภารกิจงานไมLวLาจะเปfนงานอัตรากำลัง  งานสรรหา  บรรจุและแตLงต้ัง    

งานเล่ือนเงินเดือน งานเล่ือนวิทยฐานะ งานเสนอขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ8 ในการดำเนินงานทุกงานต"องยึด

หลักเกณฑ8 ระเบียบ แนวปฏิบัติในการดำเนินงาน  เพ่ือความถูกต"อง  โปรLงใส  และตรวจสอบได"     ซ่ึงในบางงาน

มีกระบวนการข้ันตอนซับซ"อน มีข"อมูลคLอนข"างมาก      และต"องระมัดระวังในการเผยแพรLข"อมูล    ต"องให"บริการ  

ท่ีรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา  ดังน้ัน เพ่ือพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 มีประสิทธิภาพ มีระบบ ถูกต"อง โปรLงใส เปfนธรรม และตรวจสอบได"  เพ่ือปÄองกัน

การเข"าใจคลาดเคล่ือนของผู"มีสLวนได"สLวนเสียในการให"บริการงาน บุคลากรมีความเข"าใจกระบวนการ ให"บริการ  

ได"อยLางสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน และสอดรับกับนโยบายของหนLวยงานต"นสังกัด  จึงจัดทำโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8  เพ่ือให"การ

ดำเนินงานของกลุLมบริหารงานบุคคลมีระบบย่ิงข้ึน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุLม การปฏิบัติงาน    

ในรูปแบบใหมLวิถีใหมLวิถีคุณภาพ การนำนวัตกรรมมาชLวยพัฒนาการดำเนินงานและการให"บริการงานได"อยLางมี

ประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือเสริมสร"างความรู" ความเข"าใจ บทบาทหน"าท่ีและภารกิจในการจัดทำข"อมูลอัตรากำลัง

ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. เพ่ือให"สถานศึกษาในสังกัดมีอัตรากำลังข"าราชการครูท่ีพอเพียงกับจำนวนนักเรียน ห"องเรียนและ

ตามเกณฑ8ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด   
3. เพ่ือบริหารอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทาสงการศึกษา ให"เหมาะสมกับสภาพอัตรา 

กำลังของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

4 . เพ่ื อ พั ฒ นาข" อ มู ลสารสน เทศ  ข" อ มู ลทะ เบี ยนประ วั ติ ข" าราชการค รูและ บุ คลากร 

ทางการศึกษา และข"อมูลอ่ืน ๆ ด"านการบริหารงานบุคคลสามารถนำฐานข"อมูลไปใช"ในการพัฒนาองค8กร 

ให"เกิดประสิทธิภาพตLอไป 

5. เพ่ือสรรหาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดแทนอัตรากำลังท่ีวLางในสถานศึกษาและ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8  ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนให"ตรงกับความ

จำเปfนและความต"องการของสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ท่ีขาดแคลนอัตรากำลัง และสรรหาฯ บุคลากรท่ีมีความรู"ความสามารถให"ดำรงตำแหนLงในระดับท่ีสูงข้ึน เปfนไป

ตามหลักเกณฑ8และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

6. เพ่ือสรรหาพนักงานราชการ ครูอัตราจ"าง ลูกจ"างช่ัวคราว เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษาท่ีขาดแคลนอัตรากำลัง  ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

7. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเล่ือนเงินเดือนของข"าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน

ราชการ และลูกจ"างประจำ ให"เปfนไปตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบท่ีเก่ียวข"อง 

8. เพ่ือพัฒนาจัดระบบการเล่ือนเงินเดือนเปfนไปอยLางมีมาตรฐาน ถูกต"อง โปรLงใส เปfนธรรม และ

สามารถตรวจสอบได"  

9. เพ่ือสLงเสริมวิชาชีพ เพ่ิมขีดความสามารถ สร"างขวัญกำลังใจให"ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุLมบริหารงานบุคคล สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ8 

3. เป\าหมาย 
3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. มีแผนอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จำนวน 57 โรงเรียน  

2. จัดทำข"อมูลสารสนเทศ ข"อมูลทะเบียนประวัติ และพ้ืนฐานด"านการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ  

ด"านการบริหารงานบุคคล ไปใช"ในการพัฒนาองค8กรให"เกิดประสิทธิภาพตLอไป  

3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ"างช่ัวคราวทุกตำแหนLงท่ีได"รับจัดสรร 

ท้ังกระบวนการสรรหา การเกล่ียอัตรากำลัง จำนวน  57  โรงเรียน                                                    
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4. สามารถจัดทำข"อมูลทะเบียนประวัติข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได"ตาม
กำหนดเวลาและทันตLอการความต"องของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. สามารถดำเนินการจัดทำข"อมูลการย"ายข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือทดแทน 
อัตรากำลังท่ีวLางในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

6. โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดำเนินการเล่ือนเงินเดือนของข"าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ"างประจำ ให"ได"มาตรฐานเปfนไปตามกฎ ก.ค.ศ. และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข"อง 

7. ข"าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะเพ่ิมข้ึนทุกราย 
8. พัฒนาบุคลากรกลุLมบริหารงานบุคคลให"มีความรู"ความสามารถเพ่ิมข้ึนทุกคน 
 

3.2 เชิงผลลัพธ:(Outcome) 
1. สามารถวางแผนอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา           

เพ่ือบริหารจัดการศึกษาได"อยLางมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบฐานข"อมูลสารสนเทศ  ข"อมูลทะเบียนประวัติข"าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และข"อมูลพ้ืนฐานด"านการบริหารงานบุคคลอ่ืน ๆ ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ"างช่ัวคราวสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกตำแหนLงท่ีได"รับการจัดสรร  เปfนไปอยLางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถดำเนินการบริหารอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาข"าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาให"เกิดประโยชน8สูงสุด และเปfนไปตามหลักเกณฑ8ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

5. การเล่ือนเงินเดือนเปfนไปอยLางมีระบบ โปรLงใส เปfนธรรม และสามารถตรวจสอบได"  
6. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ8 ว 17, ว.21 และ ว.PA 
7. บุคลากรกลุLมบริหารงานบุคคลท่ีได"รับการพัฒนา สามารถนำความรู"มาปรับใช"ในการ

ดำเนินงานได"อยLางมีประสิทธิภาพ 
 

3.3 ผลท่ีคาดว?าจะเกิด 
 1. มีการวางแผนอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให"เหมาะสม 

สอดคล"องกับการจัดการศึกษาให"ครูครบตามเกณฑ8   และให"มีข"าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอยLางมีคุณภาพ                                                                                                 
          2. มีการพัฒนาข"อมูลสารสนเทศ ข"อมูลทะเบียนประวัติข"าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  และข"อมูลอ่ืน ๆ  ด"านการบริหารงานบุคคล สามารถนำฐานข"อมูลไปใช"ในการพัฒนาองค8กรให"เกิดประสิทธิภาพตLอไป      
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 3. มีการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ"างช่ัวคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปfนไปอยLางมีระบบ เหมาะสม มีความคลLองตัวในการบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน8สูงสุดตLอทางราชการ 

 4. มีการพัฒนางานด"านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ชLวยพัฒนางานด"านตLาง ๆ 

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชLวยสLงเสริมให"ขวัญกำลังใจข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละสLงเสริมให"มีการ

ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดม่ันในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยLางมีมาตรฐานแหLงวิชาชีพ 

 5. มีฐานข"อมูลของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปfนระบบ ถูกต"อง สะดวก 

รวดเร็วตLอการค"นหา และการนำมาใช"ตLอไป 

 6. มีข"อมูลความต"องการและความขาดแคลนวิชาเอกของโรงเรียน เพ่ือใช"ในการบริหาร

อัตรากำลัง 

 7. มีการดำเนินการสรรหาและบรรจุแตLงต้ังได"อยLางยุติธรรม โปรLงใส ตรวจสอบได" ตามหลัก        

ธรรมาภิบาล และการบริหารบ"านเมืองท่ีดี 

 8. โรงเรียนมีความรู"ความเข"าใจในการดำเนินการเล่ือนเงินเดือนผู"บริหาร ข"าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ"างประจำ ตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบท่ีเก่ียวข"อง 

 9. การเล่ือนเงินเดือนเปfนไปอยLางมีระบบ โปรLงใส เปfนธรรม และสามารถตรวจสอบได"  

10. การเล่ือนวิทยาฐานะของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปfนไปอยLางมีระบบ 

รวดเร็ว และถูกต"อง 

11. บุคลากรกลุLมบริหารงานบุคคลได"รับการพัฒนาประสบการณ8ความรู"ความสามารถ และ

สามารถนำมาปรับใช"ในการดำเนินงานได"อยLางมีประสิทธิภาพ 
 

3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  
1. มีข"อมูลวางแผนอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 จำนวน 57 โรงเรียน โดยสามารถจัดการเรียนการ

สอนครบทุกห"อง และตรงวิชาเอก 

2. จัดทำข"อมูลสารสนเทศ ข"อมูลทะเบียนประวัติ และพ้ืนฐานด"านการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ  

ด"านการบริหารงานบุคคล ไปใช"ในการพัฒนาองค8กรให"เกิดประสิทธิภาพตLอไป ดังน้ี 

3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ"างช่ัวคราวทุกตำแหนLงท่ีได"รับจัดสรร 

ท้ังกระบวนการสรรหา การเกล่ียอัตรากำลัง จำนวน  57  โรงเรียน  

4. สามารถจัดทำข"อมูลทะเบียนประวัติข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได"ตาม

กำหนดเวลาและทันตLอการความต"องของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. สามารถดำเนินการจัดทำข"อมูลการย"ายข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไป

ทดแทนอัตรากำลังท่ีวLางในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน  
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6. สามารถจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการด"านตLาง ๆ ในการบริหารงานบุคคลได"เกิด

ประสิทธิภาพ สำเร็จลุลLวงไปด"วยดีในทุกข้ันตอน 

7. โรงเรียนในสังกัด 57 โรงเรียนดำเนินการเล่ือนเงินเดือนอยLางถูกต"อง และเปfนไปตามกฎ 

ก.ค.ศ. และระเบียบท่ีเก่ียวข"อง 

8. ข"าราชการครูผLานการประเมินการเล่ือนวิทยฐานะทุกราย 

9. ร"อยละ 90 ของผู"รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคล 
เชิงคุณภาพ 
1. สามารถวางแผนอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

นำข"อมูลไปใช"เพ่ือบริหารจัดการศึกษาได"อยLางมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบฐานข"อมูลสารสนเทศ ข"อมูลทะเบียนประวัติข"าราชการครูและบุคลาการ 

ทางการศึกษา และข"อมูลพ้ืนฐานด"านการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัดท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ"างช่ัวคราวสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกตำแหนLงท่ีได"รับการจัดสรร  เปfนไปอยLางมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถดำเนินการบริหารอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาข"าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาให"เกิดประโยชน8สูงสุด และเปfนไปตามหลักเกณฑ8ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

5. โรงเรียนมีความรู"ความเข"าใจในการจัดทำการเล่ือนเงินเดือนได"อยLางถูกต"อง และเปfนไป

ตามกฎ ก.ค.ศ. และระเบียบท่ีเก่ียวข"อง 

6. การเล่ือนเงินเดือนเปfนไปอยLางมีระบบ โปรLงใส เปfนธรรม และสามารถตรวจสอบได"  

7. การเล่ือนวิทยฐานะเปfนไปตามหลักเกณฑ8 รวดเร็ว ถูกต"อง 

8. บุคลากรกลุLมบริหารงานบุคคลได"รับการพัฒนา มีความรู" และประสบการณ8เพ่ิมข้ึน 

สามารถนำมาพัฒนาการดำเนินงานได"อยLางมีประสิทธิภาพ 
 

3.5 กลุ?มเป\าหมาย/ผูBท่ีไดBรับประโยชน:    
 ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหนLง ลูกจ"างประจำ พนักงานราชการ และ 

อัตราจ"างช่ัวคราว 

4. พ้ืนท่ีการดำเนินการ 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 และโรงเรียนในสังกัด จังหวัด

พิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ8 

 2. หนLวยงานราชการอ่ืน และสถานประกอบการอ่ืน ๆ 

5. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
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6. วิธีการดำเนินการ 
 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. ส?งเสริมพัฒนาการวางแผน
อัตรากำลังของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
(นางสาววิภา เทียนขาว)  

            

1.1 บริหารอัตรากำลังข"าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ อัตราจ"างช่ัวคราว 

            

2. ส?งเสริมการสรรหา คัดเลือก 
บรรจุและแต?งต้ังขBาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
(นางเตือนใจ   พรมมี นางกาญจนา 

รัตนชัยพิพัฒนY และนางสาววิภา 

เทียนขาว)  

               

2.1 การสรรหาข"าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนLงผู"บริหารสถานศึกษา 

            

2.2 การสรรหาข"าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน[งครูผูIสอน (จำนวน 2 รอบ)  

            

2.3 การสรรหาข"าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนLง บุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2), 
(1) พนักงานราชการ และอัตรา

จIางชั่วคราว ทุกตำแหน[ง 

            

3. พัฒนามาตรฐานทะเบียน
ประวัติอิเล็กทรอนิกส: และ
บริการเอกสารออนไลน: 
(เตือนใจ พรมมี) 
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
4. พัฒนามาตรฐานการจัดทำ

บัตรประจำตัวขBาราชการ 

ลูกจBางประจำ พนักงาน

ราชการ และขBาราชการ

บำนาญ (นางเตือนใจ พรมมี) 

            

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการเล่ือน

เงินเดือน  

(น.ส.อรสิณียาพY ศรีสองเมือง และ
นางปาริตา ศรีวิชา) 

            

5.1 พัฒนาคุณภาพการ

ดำเนินการเล่ือนเงินเดือน 

            

5.2 พัฒนามาตรฐานการเล่ือน

เงินเดือน 

            

6. ส?งเสริมวิชาชีพ เพ่ิมขีด

ความสามารถ สรBางขวัญ

กำลังใจใหBครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

            

 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการ

อLานผลงานด"านท่ี 3 ผลงาน

ทางวิชาการของข"าราชการครู

ท่ีจะมีและเล่ือนวิทยฐานะให"สูงข้ึน 

            

 6.2 การเสนอขอเคร่ืองราช

อิสรยาภรณ8ประจำป̂ 2565 

            

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคล 

            

 7.1 จัดประชุมให"ความรู"

ข"าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด 

เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

ผLานระบบออนไลน8  
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
8.ส$งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรกลุ$มบริหารงานบุคคล 

            

 8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร

กลุLมบริหารงานบุคคล 

            

 
 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด จำนวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนเก"าพันบาทถ"วน)  และสำรองรอจัดสรร

เพ่ิมเติม จำนวน 29,000 บาท (สองหม่ืนเก"าพันบาทถ"วน)  โดยขอถัวจLายทุกรายการ   

แหล?งท่ีมา จำนวน (บาท) 
สำรองรอจัดสรรเพ่ิม 

จำนวน (บาท) 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ8 

 

100,000 - 

 

29,000 - 

รวมงบประมาณ 100,000 - 29,000 - 
 

แผนการใชBจ?ายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ส?งเสริมพัฒนาการวางแผนอัตรากำลังของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ี (น.ส.วิภา เทียนขาว) 

    

1.1 บริหารอัตรากำลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ"างช่ัวคราว  

    

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (10ม้ือxม้ือละ35บาทx12คน) 800 600 1,400 1,400 

- คLาอาหารกลางวัน (4ม้ือxม้ือละ80บาทx12คน) 960 960 960 960 

- คLาวัสดุ อุปกรณ8 และอ่ืนๆ ในการจัดประชุม   
 

  

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 1   =   8,040   บาท 1,760 1,560 2,360 2,360 
2. ส?งเสริมการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแต?งต้ัง
ขBาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2.1 การสรรหาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนLงผู"บริหารสถานศึกษา (นางเตือนใจ  พรมมี) 

    

- คLาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200x2x2) (420x2x2)   1,240 1,240 

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (6ม้ือxม้ือละ35บาทx14คน) 980  980 980 

- คLาอาหารกลางวัน (2ม้ือxม้ือละ80บาทx14คน) 1,120  
 

1,120 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คLาอาหารเย็น (2ม้ือxม้ือละ80บาทx14คน)  1,120 

 

1,120 

- คLาวัสดุ อุปกรณ8 และอ่ืนๆ ในการจัดประชุม      

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 2.1  =   9,900   บาท 2,100 1,120 2,220 4,460 

2.2 การสรรหาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนLงครูผู"สอน (2 รอบ) (นางกาญจนา  รัตนชัยพิพัฒนY) 

    

- คLาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200x3x2) (420x2x2)  1,440  1,440 

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (10 คร้ังxม้ือละ35บาทx14คน)  3,000  1,900 

- คLาอาหารกลางวัน (4 ม้ือxม้ือละ 80 บาทx 14 คน)  2,240  2,240 

- คLาอาหารเย็น (2 ม้ือ x ม้ือละ 80 บาท x 14 คน)  1,120  1,120 

- คLาวัสดุ อุปกรณ8 และอ่ืนๆ ในการจัดประชุม      

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 2.2   =    14,500   บาท  7,800  6,700 

2.3 การสรรหาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหนLง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2), 

(1) พนักงานราชการ และอัตราจ"างช่ัวคราวทุกตำแหนLง

(นางเตือนใจ พรมมี) 

    

- คLาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200x2)(420x2)  620  620 

- คLาอาหารและเคร่ืองด่ืม (6ม้ือxม้ือละ35บาทx15คน)  1,050 1,050 1,050 

- คLาอาหารกลางวัน (3ม้ือxม้ือละ80บาทx15คน)  1,200 1,200 1,200 

- คLาวัสดุ อุปกรณ8 และอ่ืนๆ ในการจัดประชุม     

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 2.3  =    7,990   บาท  2,870 2,250 2,870 

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 2   =    32,390  บาท 2,100 11,790 4,470 14,030 

3. พัฒนามาตรฐานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส: และ

บริการเอกสารออนไลน: (นางเตือนใจ พรมมี) 

    

- คLาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(200x1x2วัน) (420x1x2วัน)   1,240 1,240 

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 3   =    2,480  บาท   1,240 1,240 

4. พัฒนามาตรฐานการจัดทำบัตรประจำตัวขBาราชการ 

ลูกจBางประจำ พนักงานราชการ และขBาราชการบำนาญ 

(นางเตือนใจ พรมมี) 

    

   - บริการบัตรประจำตัวข"าราชการฯ    5,000 

                 รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 4 = 5,000 บาท  

                                                    (ไม[รวมหมึกพิมพY) 

   5,000 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการเล่ือนเงินเดือน (นางปาริตา ศรีวิชา, 
น.ส.อรสิณียาพY ศรีสองเมือง) 

    

5.1 พัฒนาคุณภาพการดำเนินการเล่ือนเงินเดือน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงและสร"างความเข"าใจ 
การดำเนินการเล่ือนเงินเดือน/คLาจ"างฯ ประจำป̂ (ออนไลน8) 

    

   - คLาอาหารกลางวัน (1ม้ือx80x5คน) 2 คร้ัง  400  400 
   - คLาอาหารวLางและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือx35x5คน) 2 คร้ัง  350  350 
   *คณะกรรมการบริหารวงเงินเล่ือนเงินเดือน      

   - คLาอาหารกลางวัน (1 ม้ือx80x15คน) 2 คร้ัง  1,200  1,200 
   - คLาอาหารวLางและเคร่ืองด่ืม (1 ม้ือx35x15คน) 2 คร้ัง  525  525 
  *คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 2 คณะ     

   - คLาอาหารกลางวัน (1ม้ือx80x15คน) x2   2,400  2,400 
   - คLาอาหารวLางและเคร่ืองด่ืม (1ม้ือx35x15คน) x2  1,050  1,050 

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 5.1  =    11,850  บาท  5,925  5,925 

5.2 พัฒนามาตรฐานการเล่ือนเงินเดือน      
 - ประชุมสังเคราะห8รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปคะแนน 
ของผู"บริหารโรงเรียน และบุคลากร สพม.พลอต ระยะ 
6 เดือน รอบ 1 และรอบ 2 

    

  - คLาอาหารวLางและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือx35x5คนx2คร้ัง)    350 350 
  *วิเคราะห8สังเคราะห8 ตรวจสอบข"อมูล กLอนการเสนอ
เล่ือนเงินเดือนของสถานศึกษาในสังกัด บุคลากร สพม.
พลอต ลูกจ"างประจำ และพนักงานราชการ รอบ 1, 2  

    

    - คLาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (200บาท
x3วันx2คน, 420บาทx2วันx2คน) 2 รอบ 

  2,880 2,880 

   - คLาวัสดุ/คLาถLายเอกสาร     
รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 5.2 =   6,460  บาท   3,230 3,230 

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 5  =   18,310 บาท  5,925 3,230 9,155 

6. ส?งเสริมวิชาชีพ เพ่ิมขีดความสามารถ สรBางขวัญ

กำลังใจใหBครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการอ@านผลงานดCานท่ี 3 ผลงานทาง
วิชาการของขCาราชการครูท่ีจะมีและเล่ือนวิทยฐานะใหCสูงข้ึน  
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- คLาอาหารวLางและเคร่ืองด่ืม (4 ม้ือx 50บาท x 12คน) 

- คLาอาหารกลางวัน (2 ม้ือ x 250 บาท x 6 คน) 

- คLาพาหนะในการเดินทางของคณะกรรมการ 

- คLาอLานผลงาน (10x3,000) 

- คLาเบ้ียประชุม (2x625) 

- คLาท่ีพัก  

2,400 

3,000 

5,880 

30,000 

1,250 

800 

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 6.1 =  43,330 บาท 43,330    

6.2 การเสนอขอเคร่ืองราชย:อิสริยาภรณ:ประจำปR 2565  

 - คLาเบ้ียเล้ียง (3x240) 

 - คLาลLวงเวลา (2 คนx200x3)+(2 คนx420x2) 

 - คLาน้ำมันเช้ือเพลิง (สLวนกลาง) 

 

720 

2,880 

 

   

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 6.2   =     3,600  บาท 3,600    

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 6    =    3,600  บาท 3,600    

7. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล     

  7.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการให"ความรู"การบริหารงานบุคคล 

แกLข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ออนไลน8)  
    

 - คLาอาหารวLางและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือx 35 x 5 คน)    350 

 - คLาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x 80 x 5 คน)    400 

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 7.1  =   750  บาท    750 

  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุLมบริหารงานบุคคล     

 * คLาเบ้ียเล้ียง (240 x 10 x 2 วัน)    4,800 

 * คLาพาหนะ (2 วัน ๆ ละ 1,500 บาท)    3,000 

 * คLาท่ีพัก (600 x 10 คน)    6,000 

 * คLาวัสดุ    1,300 

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 7  =   15,100  บาท     15,100 
 

รวมค?าใชBจ?ายกิจกรรมท่ี 1 - 7  =  129,000  บาท 

(สำรองรองบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 29,000 บาท) 
50,790 19,275 11,300 47,635 
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8. การวิเคราะห:ความเส่ียงของโครงการ 

ปtจจัยความเส่ียง 

 ความเข"าใจท่ีคลาดเคล่ือนของผู"มีสLวนได"สLวนเสียในกระบวนการดำเนินการ ความโปรLงใส ในการ

ดำเนินงานการให"บริการงานของกลุLมบริหารงานบุคคล 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง 

1. ประชุมช้ีแจงทำความเข"าใจ วิธีการ หลักเกณฑ8 แนวปฏิบัติ และระเบียบท่ีเก่ียวข"อง และเกล่ีย

อัตรากำลังให"เปfนปcจจุบัน    

 2. ทำข"อตกลงรLวมกันระหวLางผู"บริหารกับครู หรือเจ"าหน"าท่ีให"ชัดเจน กำหนดวิธีการประเมิน  

การให"คะแนน ด"วยความโปรLงใสโดยประกาศให"ทราบโดยท่ัวกัน  เพ่ือให"ผู"ถูกประเมินได"รับทราบและ 

ประพฤติตนให"เปfนไปตามหลักเกณฑ8 และระเบียบวินัยพ้ืนฐานท่ีแจ"งให"ทราบ 

 3. กระจายอำนาจให"สหวิทยาเขตเข"ามามีสLวนรLวมในการดำเนินการ เพ่ือจะได"นำไปช้ีแจงทำความ

เข"าใจวิธีการ กระบวนการ ตามอำนาจหน"าท่ี ในงานสรรหา ย"าย กรอบอัตรากำลัง การเล่ือนเงินเดือน และการ

ประเมินตLาง ๆ กับในกลุLมโรงเรียนท่ีอยูLในสหวิทยาเขต   

 

ขBอมูลผูBรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล   นางเตือนใจ  พรมมี   โทรศัพท:  06-1594-4499 

E-mail address sec39pl@hotmail.com โทรสาร 055-267234 
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กลยุทธ'ท่ี  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบั ติราชการสูI ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ยุทธศาสตร'ชาติ   ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                 
แผนแมIบทภายใตSยุทธศาสตร'ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ                                                                
แผนปฏิรูปประเทศดSานการศึกษา  เร่ือง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ 
แผนการศึกษาแหIงชาติ   ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับท่ี 12   การบริหารจัดการในภาครัฐ  การปPองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 
นโยบายและจุดเนSนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2565   การพัฒนาประสิทธิภาพ  
การบริหารและการจัดการศึกษา 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านประสิทธิภาพ  
นโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลุIมงานท่ีรับผิดชอบ   กลุSมอำนวยการ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 เร่ือง การกำหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามมาตรา 6 มาตรา 34       
วรรคสอง แหSงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก"ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 และแก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 กำหนดให"มีการแบSงสSวนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 เร่ือง การแบSงสSวน
ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี             
28 สิงหาคม 2561 เร่ือง การแบSงสSวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีหน"าท่ีในการสSงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาให"เกิดผลสัมฤทธ์ิมีประสิทธิภาพและคุ"มคSาสามารถบริหารจัดการภารกิจหน"าท่ีความรับผิดชอบ               
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามภารกิจความรับผิดชอบจัดการศึกษาให"เหมาะสมกับการจัดการศึกษา  
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ัง 4 ด"าน คือ 1) ด"านบริหารวิชาการ 2) ด"านบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 3) ด"านบริหารงานบุคคล และ 4) ด"านบริหารงานท่ัวไป เพ่ิมความคลSองตัวในการบริหาร          
จัดการศึกษาให"เปgนไปตามภารกิจท่ีได"รับมอบหมาย สามารถสSงเสริม สนับสนุนให"สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให"มีผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงประสงคNมีการบริหารงาน          
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการและนำหลักเกณฑNการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี (Good - Governance)   
ในการบริหารจัดการศึกษาการเตรียมคนไทยสูSศตวรรษท่ี 21  
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 ดังน้ัน กลุSมอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จึงได"จัดทำ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ของสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีภารกิจในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการในหนSวยงานให"สอดคล"องกับนโยบาย

การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได"รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล"องกับ

แผนยุทธศาสตรNชาติ 20 ปs การปรับบทบาทภารกิจและขับเคล่ือนการดำเนินกิจกรรมโครงการตSาง ๆ                

ตามแผนปฏิบัติการประจำปs 
 

2.  วัตถุประสงค' 
 1. เพ่ือสSงเสริม ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบบริหาร

จัดการภาครัฐของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางปฏิบัติงานตาม           

หลักธรรมาภิบาล และเสริมสร"างวัฒนธรรมท่ีดีขององคNกร 

 2. เพ่ือยกระดับการดำเนินการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด               

ในการประเมินสSวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และขับเคล่ือนการ

พัฒนาหนSวยงานสูSระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

 3. เพ่ือพัฒนายกระดับระบบบริหารราชการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาในสังกัดให"มีประสิทธิภาพ เปgนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

3.  เป̂าหมาย 
  3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ร"อยละของผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบ

การจัดการภาครัฐของสถานศึกษาในสังกัดครบทุกแหSง 

  2. ร"อยละของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา           

ท่ีดำเนินการและรายงานผลการประเมินสSวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เปgนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวช้ีวัด 

 3. ร"อยละของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีได"รับการสSงเสริม สนับสนุน 

ขับเคล่ือนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูSระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  

  3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome) 
 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในหนSวยงาน ได"รับความรู" มีทักษะท่ีจำเปgนตอบสนองระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

  2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ        

มีผลการดำเนินการเปgนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวช้ีวัด 

  3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีได"รับการสSงเสริม 

สนับสนุน ขับเคล่ือนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูSระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0   
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 3.3 ผลท่ีคาดวIาจะเกิด 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแหSง ยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและ

มาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 เปgนไปตามเจตนารมณNท่ีกฎหมายกำหนด         

อยSางมีประสิทธิภาพ สร"างแนวทางการดำเนินการ การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการในหนSวยงานและ

สถานศึกษาเปgนมาตรฐานนำไปถือปฏิบัติเปgนแนวทางการดำเนินการมาตรฐานเดียวกัน สามารถสร"างผลผลิต  

ท่ีมีคุณคSาตอบสนองความต"องการของประชาชนและผู"รับบริการ และผู"มีสSวนได"สSวนเสียได"รับความพึงพอใจ     

กSอเกิดเปgนวัฒนธรรมท่ีดีขององคNกร 

   3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

  เชิงปริมาณ 

 1. ร"อยละ 100 ของผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูSระบบ

บริหารจัดการภาครัฐครบทุกแหSง 

    2. ร"อยละ 100 ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา           

ท่ีดำเนินการและรายงานผลการประเมินสSวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เปgนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวช้ีวัด 

 3. ร"อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีได"รับการสSงเสริม สนับสนุน 

ขับเคล่ือนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูSระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

  เชิงคุณภาพ  

 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในหนSวยงาน ได"รับความรู" มีทักษะท่ีจำเปgนตอบสนองระบบระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

  2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ        

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการดำเนินการเปgนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวช้ีวัด 

  3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีได"รับการสSงเสริม 

สนับสนุน สามารถขับเคล่ือนดำเนินการยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูSระบบระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ 4.0    

 3.5  กลุIมเป̂าหมาย/ผูSท่ีไดSรับประโยชน' 

 1. ผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแหSง 

 2. กลุSมงาน/หนSวย ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหSง  

4. พ้ืนท่ีการดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  – เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
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6. วิธีดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. การพัฒนาศักยภาพผู"บริหารการศึกษา             
ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและ             
บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี             
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด             
2. การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการ             
ศึกษา             
  2.1 มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา             
  2.2 การประเมินสSวนราชการตามมาตรการ             
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ             
  2.3 งานควบคุมภายใน                
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารและ             
ประชาสัมพันธN             
             
 
7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  190,000 บาท (หน่ึงแสนเก"าหม่ืนบาทถ"วน) โดยขอถัวจSายงบประมาณทุกรายการ 
 

แหลIงท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 190,000 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

รวมงบประมาณ 190,000 

แผนการใชSจIายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพผู"บริหารการศึกษา     
ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทาง     
การศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถาน     
ศึกษาในสังกัด     
คIาใชSสอย     
คSาอาหารวSางและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือxม้ือละ35x80คน) 
จำนวน 8 คร้ัง 

11,200  11,200 11,200  11,200  
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- คSาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x ม้ือละ 100 x 80 คน) 
จำนวน 8 คร้ัง 

16,000 16,000  16,000  16,000  

- คSาเชSาสถานท่ี /คSาบำรุงสถานท่ี (2,000x4) 2,000 2,000 2,000 2,000 
- คSาน้ำมันเช้ือเพลิง (2,000 x 4) 2,000 2,000 2,000 2,000 
รวมคIาใชSจIายกิจกรรมท่ี 1 31,200  31,200 31,200  31,200  

กิจกรรมท่ี 2 การจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ี     
การศึกษา     
2.1 มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     
คIาใชSสอย     
- คSาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ x ม้ือละ 35 x 20
คน) จำนวน 2 คร้ัง 

  1,400 1,400 

- คSาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x ม้ือละ 100 x 20 คน) 
จำนวน 2 คร้ัง 

  2,000 2,000 

คIาวัสดุ     
คSาเอกสารการจัดประชุม (1,500 บาท)   750 750 
2.2 การประเมินสIวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

    

- คSาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ x ม้ือละ 35 x 20
คน) จำนวน 2 คร้ัง 

 1,400  1,400 

- คSาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x ม้ือละ 100 x 20 คน) 
จำนวน 2 คร้ัง 

 2,000  2,000 

คIาวัสดุ     
คSาเอกสารการจัดประชุม (1,500 บาท)  750  750 
2.3 งานควบคุมภายใน     
คIาตอบแทน     
คSาตอบแทนวิทยากร (1 คน x คนละ 600 x 6 ช่ัวโมง)    3,600 
คIาใชSสอย     
คSาท่ีพัก (1 คน x คนละ 600 x 1 คืน)    600 
คSาพาหนะ (1 คน x 350 กม. x 4 x 2 เท่ียว)    2,800 
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- คSาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ x ม้ือละ 35 x 65 คน)    4,550 
- คSาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x ม้ือละ 100 x 65 คน)    6,500 
คIาวัสดุ     
คSาเอกสารการอบรม (2,300 บาท)    2,300 
รวมคIาใชSจIายกิจกรรมท่ี 2  4,150 4,150 28,650  
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสาร
และการประชาสัมพันธN Online 

    

คIาตอบแทน     
- คSาตอบแทนวิทยากร (1 คน x คนละ 600 x 6 
ช่ัวโมง) 

   3,600 

คIาใชSสอย     
- คSาท่ีพัก (1 คน x คนละ 600 x 1 คืน)    600 
- คSาอาหารและเคร่ืองด่ืม ( 2 ม้ือ x ม้ือละ 35 x 65
คน) 

   4,550 

- คSาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x ม้ือละ 100 x 65 คน)    6,500 
คIาวัสดุ     
- คSาเอกสารการอบรม (3,000 บาท)    3,000 
- คSาเชSา Hosting (จำนวน 1 x หนSวยละ 10,000 
บาท) 

   10,000 

รวมคIาใชSจIายกิจกรรมท่ี 3     28,250 
 

8. การวิเคราะห'ความเส่ียงของโครงการ 
  ปpจจัยความเส่ียง 
 1. เน่ืองจากเกิดสถานการณN การแพรSระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สSงผลให"   
การดำเนินงานตามโครงการไมSเปgนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
 2. บุคลากรบางสSวนขาดความเข"าใจในการจัดทำกระบวนงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนา
ยกระดับการบริหารจัดการในหนSวยงานและสถานศึกษาสำหรับเปgนมาตรฐานนำไปปฏิบัติถือเปgนแนวทาง
ดำเนินการมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 146 

 

  แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช"ในการประชุมทางไกลผSานระบบ (Video Conference)       

สำหรับการขับเคล่ือนพัฒนาผู"บริหารการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในหนSวยงานให"ได"รับความรู" มีทักษะท่ีจำเปgนตอบสนองระบบระบบบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให"มีความรู"ความเข"าใจบทบาทหน"าท่ีการดำเนินงานยกระดับการบริหาร

จัดการศึกษาในหนSวยงานและสถานศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติขับเคล่ือนให"เปgนมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

ขSอมูลผูSรับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางสาวธิดารัตนN  พุSมอ่ิม    โทรศัพท' 0 5526 7235 

E-mail address Thidarat_lala@hotmail.com  โทรสาร  0 5526 7234 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร'ชาติ     ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมIบทภายใตSยุทธศาสตร'ชาติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศดSานการศึกษา  เร่ือง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ 
แผนการศึกษาแหIงชาติ   ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับท่ี 12   การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN และการ 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
นโยบายและจุดเนSนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 การสร"างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเทSาเทียมทางการศึกษาทุกชSวงวัย 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านประสิทธิภาพ  
นโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลุIมงานท่ีรับผิดชอบ กลุSมนโยบายและแผน 
             
1. หลักการและเหตุผล                            
             รัฐธรรมนูญแหSงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให"รัฐพึงจัดให"มียุทธศาสตรNชาติเปgนเปPาหมาย
การพัฒนาประเทศอยSางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช"เปgนกรอบในการจัดทำแผนตSาง ๆ ให"สอดคล"องและ
บูรณาการกันเพ่ือให"เกิดเปgนพลังผลักดันรSวมกันไปสูSเปPาหมายดังกลSาว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถN เปgนหนSวยงานทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัด จำนวนท้ังส้ิน 57 โรงเรียน โดยมีเปPาหมายให"ผู"เรียนได"รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได"รับการเรียนรู"ให"มีทักษะ 
และองคNความรู"ท่ีจำเปgนตSอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 พร"อมเติบโตเปgนคนท่ีมีคุณภาพของประเทศตSอไป 
จึงได"กำหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให"เปgนไปในทิศทางท่ีสอดคล"องกับยุทธศาสตรNชาติ ระยะ 
20 ปs (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมSบทภายใต"ยุทธศาสตรNชาติ แผนการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ. 2560-2579  แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน"นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน"นของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ให"สอดคล"องเช่ือมโยงกับนโยบายท่ีสำคัญและเก่ียวข"อง 
ในทุกระดับ ผSานกระบวนการมีสSวนรSวมจากทุกฝéายท่ีเก่ียวข"อง ในการกำหนดยุทธศาสตรN นโยบายและจุดเน"นของสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN นำไปสูSการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปs  โครงการ/กิจกรรม การจัดสรร
และบริหารงบประมาณตามความจำเปgนและสภาพปèญหาท่ีแท"จริง  การกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงาน เพ่ือให"
บรรลุผลตามเปPาหมายของการจัดการศึกษาอยSางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนNสูงสุดตSอผู"เรียน  ตลอดจน
นำผลการดำเนินงานท่ีผSานมาปรับปรุงพัฒนางานให"มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนตSอไป 
 

2. วัตถุประสงค' 
2.1 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  สำหรับใช"เปgนคูSมือในการขับเคล่ือนนโยบายสูSการปฏิบัติในสถานศึกษา 
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2.2 เพ่ือจัดสรรและบริหารงบประมาณให"สอดคล"องตามความจำเปgนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.3 เพ่ือติดตาม ประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงานประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. เป̂าหมาย 

                                                        3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ประกาศนโยบายและ            
มีแผนปฏิบัติการประจำปsงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ท่ีสอดคล"องกับยุทธศาสตรNชาติและนโยบายท่ีเก่ียวข"อง     
ทุกระดับ   

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และโรงเรียนทุกแหSงในสังกัด 
บริหารงบประมาณตามความจำเปgนและขาดแคลน    

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  มีการนำเข"าข"อมูลโครงการ 
ในระบบติดตามและประเมินผลแหSงชาติ (eMENSCR)  

4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN มีรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับใช"เปgนข"อมูลวางแผนการดำเนินงานในปsงบประมาณถัดไป 
 3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)  

1. แผนปฏิบัติการประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  ใช"เปgนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได"อยSางมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และโรงเรียนในสังกัด  ใช"จSาย 
งบประมาณและบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล        

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ขับเคล่ือนงานตามนโยบาย  
บรรลุตามเปPาหมายของโครงการ/กิจกรรมท่ีกำหนด 

4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN นำผลการดำเนินงานมาใช"
เปgนข"อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให"เกิดคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน          

3.3 ผลท่ีคาดวIาจะเกิด 
1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และโรงเรียนในสังกัด สามารถ

บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได"อยSางมีคุณภาพตามมาตรฐาน  และผSานเกณฑNการประเมินตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ดำเนินการจัดต้ัง จัดสรร และ
บริหารงบประมาณได"อยSางคุ"มคSา  โปรSงใส  และเปgนธรรม           

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN สามารถติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการใช"จSายงบประมาณและผลการดำเนินงาน    เพ่ือการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร    
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  
1) ร"อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  ท่ีดำเนินงานบรรลุคSาเปPาหมายท่ีกำหนด 

    2) ร"อยละของผลสัมฤทธ์ิของการใช"จSายงบประมาณ ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     3) ร"อยละของโครงการท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามคSาเปPาหมายยุทธศาสตรNชาติ    

เชิงคุณภาพ  
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถN   มีผลการติดตาม  ประเมินผล     

การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ระดับดีมากข้ึนไป 
 

วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ  

การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถN และการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  

3.5 กลุIมเป̂าหมาย/ผูSท่ีไดSรับประโยชน'  
  1) สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถN  และโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  57 แหSง  

  2) ผู"บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 2,510  คน  และนักเรียน  จำนวน  41,870    คน   

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  และโรงเรียนในสังกัด 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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 ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป;
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 และเสนอขอความเห็นชอบ กศจ. 

            

  1.2 นำเขHาขHอมูลโครงการ/กิจกรรม ในระบบติดตาม
และประเมินผลแหMงชาติ (eMENSCR)	 

            

1.3 ขับเคล่ือนงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ปฏิบัติการประจำป;และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

            

1.4 กำกับ ติดตามงานตามนโยบายและจุดเนHน
ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.  
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. การพัฒนางานวิเคราะห9งบประมาณ จัดต้ัง 
จัดสรรและบริหารงบประมาณ 

            

2.1 สำรวจความตHองการตามความขาดแคลน
จำเปZนในการจัดต้ังงบลงทุน ครุภัณฑ] ท่ีดินและ
ส่ิงกMอสรHาง และประชุมพิจารณาจัดต้ัง จัดสรร
งบประมาณ ของ สพท./รร.ในสังกัด  

            

2.2 นำเขHาขHอมูลการเสนอขอจัดต้ัง จัดสรร
งบประมาณผMานเว็บไซต] http://budget66. 
jobobec.in.th 

            

2.3 แจHงจัดสรรงบประมาณ และกำกับติดตามการใชHจMาย
และบริหารงบประมาณของ สพท./ร.ร.ในสังกัด 

            

3. การพัฒนางานติดตาม ประเมินผล  และ
รายงานผลการดำเนินงาน 

            

3.1 สนับสนุนและให"ความรSวมมือในการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

            

3.2 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการประจำป;และ
ตัวช้ีวัดของ สพฐ. และแผนปฏิบัติการประจำป;
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพท. 

            

3.3 พัฒนาบุคลากร สพท. ในการนำเขHาขHอมูล
โครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ
ติดตามและประเมินผลแหMงชาติ (eMENSCR) 
และระบบ e-MES   

            

3.4 วิเคราะห] สังเคราะห]ผลการดำเนินงาน 
และจัดทำรูปเลMมรายงานเผยแพรMสูMสาธารณชน 

            

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ"วน) โดยขอถัวจSายทุกรายการ 

แหลIงท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 70,000.- 
รวมงบประมาณ 70,000.- 
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แผนการใชSจIายงบประมาณ 
กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานนโยบายและแผน     
1.1 ประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565  

    

คร้ังท่ี 1 คSาอาหารวSางและเคร่ืองด่ืม (2ม้ือxม้ือละ35
บาทx60คน) + คSาอาหาร (1ม้ือxม้ือละ100บาทx60คน) 

10,200    

คร้ังท่ี 2 คSาอาหาร อาหารวSางและเคร่ืองด่ืม          
(170บาทx60คนx1วัน) + คSาวัสดุ (2,700 บาท) 

12,900    

1.2 จัดทําเลSมแผนปฏิบัติการประจําปsงบประมาณ
พ.ศ.2565 เสนอ กศจ. พิษณุโลก (25เลSมx80บาท) 
และเผยแพรS (25เลSมx200บาท)  

 7,000   

1.3 ประชุมติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปsงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คSาอาหารวSางและเคร่ืองด่ืม (1ม้ือx35บาทx20คนx3คร้ัง)   
คSาอาหาร (1ม้ือx100บาทx20คนx3คร้ัง) 

 2,700 2,700 2,700 

1.4 ประชุม ลงพ้ืนท่ีกำกับติดตามงานตามนโยบาย
และจุดเนHนของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
คSาอาหารวSางและเคร่ืองด่ืม (1ม้ือx35บาทx20คนx2คร้ัง) 
และคSาอาหาร (1ม้ือx100บาทx20คนx2คร้ัง) 

  2,700 2,700 

รวมคDาใชGจDายกิจกรรมท่ี 1 จำนวน 43,600 บาท 23,100 9,700 5,400 5,400 

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนางานวิเคราะห9งบประมาณ 

จัดต้ัง จัดสรรและบริหารงบประมาณ 
    

2.1 สำรวจความตHองการจำเปZนขาดแคลนในการจัดต้ัง
งบประมาณ และติดตามเก็บขHอมูลโครงสรHางพ้ืนฐานของ 
โรงเรียนในสังกัด 
คMาเบ้ียเล้ียง (4คนx240บาทx2วัน)  
คMาน้ำมันเช้ือเพลิง (390บาทx2วัน) 

 
 

1,350 
 

   
 

1,350 

2.2 ประชุมพิจารณาจัดต้ัง จัดสรร และบริหางบประมาณ  
คMาอาหารวMางและเคร่ืองด่ืม (1ม้ือx35บาทx20คนx3คร้ัง) 
คMาอาหาร (1ม้ือx100บาทx20คนx3คร้ัง) 

2,700  2,700 2,700 

รวมคDาใชGจDายกิจกรรมท่ี 2 จำนวน 10,800 บาท 4,050  2,700 4,050 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

3. การพัฒนางานติดตาม ประเมินผล  และรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

    

3.1 ประชุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามนโยบาย แผนปฏิบัติราชการประจำป;และตัวช้ีวัด
ของ สพฐ. และแผนปฏิบัติการประจำป;งบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของ สพท.  
คMาอาหาร อาหารวMางและเคร่ืองด่ืม (135บาทx20คนx2คร้ัง) 

 2,700   2,700 

3.2 พัฒนาบุคลากร สพท. ในการนำเขHาขHอมูลโครงการ 
และรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแหMงชาติ (eMENSCR) และระบบ e-MES   

 2,700   

3.3 วิเคราะห] สังเคราะห] ผลการดำเนินงาน 
และจัดทำรูปเลMมรายงาน (30เลMมx250บาท) 

 7,500   

รวมคDาใชGจDายกิจกรรมท่ี 3 จำนวน 15,600 บาท  12,900   2,700 
รวมคDาใชGจDายท้ังส้ิน 70,000 บาท 27,150 22,600 8,100 12,150 

 

8. การวิเคราะห'ความเส่ียงของโครงการ 

ปpจจัยความเส่ียง 

 1) การแจ"งจัดสรรงบประมาณจากต"นสังกัด แบSงเปgนคร้ัง/งวด ไมSครอบคลุมท้ังปsงบประมาณ และ

แจ"งโอนจัดสรรลSาช"า สSงผลให"การวางแผนบริหารงบประมาณคลาดเคล่ือนไมSเปgนไปตามเปPาหมายท่ีกำหนด  
และอาจสSงผลให"การดำเนินงานไมSบรรลุเปPาหมาย  
 2) สถานการณNการแพรSระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจทำให"การ

ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ไมSเปgนไปตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีกำหนดไว" 
แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 1) วางแผนกำหนดการใช"งบประมาณตามยอดท่ีได"รับแจ"งจัดสรร จำแนกเปgนรายไตรมาส เพ่ือ

กระจายความเส่ียงกรณีงบประมาณท่ีได"รับจัดสรรไมSเปgนไปตามท่ีคาดการณNไว"     
 2) กำหนดวิธีการ รูปแบบกิจกรรมในโครงการให"หลากหลายและสามารถปรับเปล่ียนได"ตาม
สถานการณN เชSน จัดการประชุม ฝöกอบรบ ด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสN  หรือกำกับติดตาม ประเมินผล       

การดำเนินงานผSาน QR Code  หรือระบบออนไลนN  เปgนต"น 
 
 

ขSอมูลผูSรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล  นางนิตยา  อะทะไชย    โทรศัพท'  086-939-9071 
E-mail address  poonidtaya.2520@gmail.com  โทรสาร   055-267234 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ยุทธศาสตร'ชาติ     ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษยN 
แผนแมIบทภายใตSยุทธศาสตร'ชาติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู" 
แผนปฏิรูปประเทศดSานการศึกษา  เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู"โดยการพลิกโฉมด"วยระบบดิจิทัล
แผนการศึกษาแหIงชาติ   ยุทธศาสตรNท่ี 4 การสร"างโอกาส ความเสมอภาคและความเทSาเทียมทางการศึกษา  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหIงชาติ ฉบับท่ี 12   ยุทธศาสตรNการเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN
นโยบายและจุดเนSนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2565 การสร"างโอกาส ความเสมอภาค
และความเทSาเทียมทางการศึกษาทุกชSวงวัย 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านประสิทธิภาพ  
นโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชSวงวัย 
กลุIมงานท่ีรับผิดชอบ กลุSมสSงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตรNชาติ 20 ปs (พ.ศ.2561 - 2580) กำหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให"ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศนN 
"ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เปgนประเทศพัฒนาแล"วด"วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" โดยมุSงเน"นยกระดับศักยภาพ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชSวงวัยให"เปgนคนดี เกSง และมีคุณภาพ 
ท้ังน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหSงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได"แปลงยุทธศาสตรNชาติ 20 ปs 
สูSการปฏิบัติอยSางเปgนรูปธรรม ประกอบกับแผนการศึกษาแหSงชาติ พ.ศ.2560 - 2579 กำหนดวิสัยทัศนN    
"คนไทยทุกคนได"รับการศึกษาและเรียนรู"ตลอดชีวิตอยSางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยSางเปgนสุข สอดคล"องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21" และยุทธศาสตรNท่ี 4 การสร"าง
โอกาส ความเสมอภาคและความเทSาเทียมทางการศึกษา กำหนดให"เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผSานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชSวงวัย  เพ่ือรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตรNท่ี 4 ของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.
2560 - 2579 นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
นโยบายและจุดเน"นของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN กลุSมสSงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  จึงได"จัดทำโครงการน้ี 
2.  วัตถุประสงค' 
        เพ่ือสSงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา  โดยใช"รูปแบบการประชุม   และหรือการประชุมทางไกล 
เพ่ือประสานข"อราชการท่ีสำคัญ เรSงดSวนตSาง ๆ ผSานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

3.  เป̂าหมาย 
     3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
           ห"องประชุมเสมานนทรี , ห"องประชุมชินเรศ , ห"องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ได"รับการพัฒนาให"เปgนห"องประชุมและห"องประชุมทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำป0งบประมาณ พ.ศ. 2565 154 

 

        3.2 เชิงผลลัพธ' (Outcome)  
              ทีมบริหาร บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และผู"เก่ียวข"องทุกฝéาย 

สามารถรับและประสานข"อราชการท่ีสำคัญจากหนSวยงานตSาง ๆ และ สพฐ.   รวมท้ังการส่ือสารไปยังกลุSมเปPาหมาย 

ตSาง ๆ ท่ีเก่ียวข"อง  โดยใช"ส่ือ  วัสดุอุปกรณNประชุมทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ   อำนวยความสะดวกในการประสานงาน 

ทSามกลางสถานการณNโรคติดเช้ือ โควิด-19 

         3.3 ผลท่ีคาดวIาจะเกิด 

              การบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN มีประสิทธิภาพสูงสุด 

เปgนไปตามนโยบายและจุดเน"นท่ีกำหนด สอดรับกับนโยบาย สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 

        3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

  เชิงปริมาณ  
              การประชุมและหรือการประชุมทางไกลทุกคร้ัง ผู"เก่ียวข"องท่ีเปgนบุคคลเปPาหมายได"รับทราบข"อราชการ 

ตSาง ๆ ตามวัตถุประสงคNท่ีกำหนดอยSางชัดเจน ครบถ"วน 

             เชิงคุณภาพ  
             บุคคลเปPาหมายสามารถนำผลการประชุมและหรือการประชุมทางไกลไปสูSการปฏิบัติท่ีมีสัมฤทธิผล 

การปฏิบัติราชการสูงข้ึน 

             วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ 

             จ"างเหมาผู"ให"บริการเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ซSอมแซม ระบบ Conference ห"องประชุมเสมานนทรี , 

ห"องประชุมชินเรศ , ห"องประชุมขวัญชนก ให"มีประสิทธิภาพสูงข้ึน   ให"สามารถจัดประชุมและหรือประชุม

ทางไกลทุกเร่ืองได"ทันที ท่ีมีการส่ังการและหรือประสานงาน 

 3.5 กลุIมเป̂าหมาย/ผูSท่ีไดSรับประโยชน' 
 ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.พลอต และผู"เก่ียวข"องอ่ืนตามภารกิจตSาง ๆ 

4. พ้ืนท่ีการดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ    ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565  
6. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
พัฒนา ปรับปรุง ซSอมแซม ระบบ Conference 

ห"องประชุมเสมานนทรี ,  ห"องประชุมชินเรศ , 

ห"องประชุมขวัญชนก 

            

- ปรับปรุงระบบเสียงในห"องประชุม             

- ปรับปรุงระบบภาพในห"องประชุม             
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7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  90,000 บาท (เก"าหม่ืนบาทถ"วน) 

แหลIงท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 90,000 

รวมงบประมาณ 90,000 

แผนการใชSจIายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนา ปรับปรุง ซSอมแซม  

ระบบ Conference ห"องประชุมเสมานนทรี 

ห"องประชุมชินเรศ , ห"องประชุมขวัญชนก 

    

คIาใชSสอย     

-  คSาจ"างเหมาดำเนินการตSางๆ  90,000   

รวมคIาใชSจIายกิจกรรมท่ี 1  90,000   

8. การวิเคราะห'ความเส่ียงของโครงการ 

ปpจจัยความเส่ียง 

 สถานการณNแพรSระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด-19 ท่ียังไมSยุติ อาจทำให"การดำเนินงานเร่ืองตSาง ๆ 

ท่ีกำหนดไว"มีปèญหา อุปสรรค ลSาช"า หรืออาจไมSสามารถดำเนินการใด ๆ ได" เพราะต"องนำงบประมาณไปใช" 

เพ่ือปPองกันการแพรSระบาดโรคดังกลSาว 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 

 เม่ือได"รับอนุมัติให"ดำเนินโครงการ จะเรSงดำเนินการตามข้ันตอนตSาง ๆ ท่ีกำหนดไว"ทันที 

โดยอนาคตหากจะมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ จำเปgนจะต"องปรับวิธีการดำเนินงานท่ีเหมาะสมตามบริบท  

 

ขSอมูลผูSรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล นายคณิน อุดมความสุข     โทรศัพท'  083 - 4125494 

E-mail address kaninu@gmail.com  โทรสาร   055 - 267234   
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงานด9านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ยุทธศาสตรCชาติ   ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                 
แผนแมEบทภายใต9ยุทธศาสตรCชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ                                                                
แผนปฏิรูปประเทศด9านการศึกษา  เร่ือง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ 
แผนการศึกษาแหEงชาติ   ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับท่ี 12   การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN และการ 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
นโยบายและจุดเน9นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565   การพัฒนาประสิทธิภาพ  
การบริหารและการจัดการศึกษา (นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข"อ) 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านประสิทธิภาพ  
นโยบายรัฐบาล  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชWวงวัย 
กลุEมงานท่ีรับผิดชอบ   กลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

  กลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยNได"จัดการให"ความรู"ด"านการบริหารจัดการด"านการเงินการคลัง 
ให"กับโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสWงเสริมธรรมาภิบาลและสร"างความนWาเช่ือถือทางการคลัง 
ในภาพรวมของสWวนราชการให"มีประสิทธิภาพ ถูกต"อง โปรWงใส และสามารถตรวจสอบได" มีระบบการควบคุม
และการตรวจสอบภายในเพ่ือเปYนกลไกในการบริหารงานของสWวนราชการให"บรรลุผลสำเร็จตามเปPาหมาย ซ่ึงจะ 
สะท"อนให"เห็นถึงการทำงานท่ีถูกต"องตามกฎระเบียบ รวดเร็ว มีมาตรฐาน โปรWงใส พร"อมรับการตรวจสอบจาก
ภายนอก และเน่ืองจากภารกิจหลักของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ในฐานะ
หนWวยเบิกจWายให"โรงเรียนในสังกัด  และให"คำปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี 
งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพยN ควบคุมบริหารการใช"จWายเงินงบประมาณ รวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และเสริมสร"างความเข"มแข็งทางการเงินการคลัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 
จึงควรเปYนหนWวยงานท่ีมีการปฏิบัติงานด"านการเงินการคลังเปYนท่ีเช่ือถือ สามารถเปYนแบบอยWางให"แกWโรงเรียน
ในสังกัดได"  ดังน้ัน เพ่ือให"การปฏิบัติงานด"านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN เปYนไปอยWางมีประสิทธิภาพ ถูกต"อง โปรWงใส  สามารถตรวจสอบได"
จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด"านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือ
เปYนการเสริมสร"างความเข"มแข็งในการปฏิบัติงาน รวมท้ังได"มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร"าง
เครือขWายบุคลากรด"านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถN 
2.  วัตถุประสงคC 

1. เพ่ือพัฒนาผู"ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดให"มีความรู"ความเข"าใจ
เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข"อบังคับและข้ันตอนการดำเนินการ  
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2. เพ่ือแลกเปล่ียนปbญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข"อเสนอแนะ และประสบการณNในการปฏิบัติงาน
ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถN ท่ีรับผิดชอบงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด  

3. เพ่ือให"ผู"เข"ารWวมอบรมมีความรู" ความเข"าใจ ในสิทธ์ิท่ีจะได"รับหลังจากเกษียณอายุราชการ  
4. เพ่ือสร"างความรู"ความเข"าใจเร่ืองบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จค้ำประกัน 
5. เพ่ือสร"างความรู"ความเข"าใจแผนการใช"จWายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  
6. เพ่ือรายงานการใช"จWายเงินงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ  งบประมาณท้ังหมด      

ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได"รับจาก สพฐ. เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงคN และหารือแนวทางพร"อมวางแผน 
การใช"จWายงบประมาณสำนักงานในไตรมาสตWอไป 

7. พัฒนาบุคลากรให"มีความรู" ความเข"าใจสลิปเงินเดือนและวิธีการตรวจสอบในระบบ E-Money 
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN สามารถตอบคำถามเบ้ืองต"นให"กับข"าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ได"อยWางถูกต"อง 

3.  เป]าหมาย 

         3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
             1. ผู"ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 57 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 8 คน รวมท้ังหมด จำนวน 122 คน 
             2. ผู"เกษียณอายุราชการในปrงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 120 คน บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 8 คน รวมท้ังหมดจำนวน 128 คน                                  
             3. ผู"บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถN และผู"อำนวยการกลุWมงาน 
และหนWวยตรวจสอบภายในและกลุWมกฎหมายและคดี จำนวน 14 คน                                                  
            4. ผู"บริหารและบุคลากรกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 10 คน 

 

3.2 เชิงผลลัพธC (Outcome)  

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN สามารถ
ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได"อยWางถูกต"องมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และปฏิบัติงานได"
รวดเร็วข้ึนตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู"ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถ
นำความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานมาปฏิบัติได"อยWางถูกต"อง 

3. ข"าราชการท่ีเกษียณอายุราชการในปrงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความเข"าใจและมีความรู"
พ้ืนฐานของสิทธ์ิของผู"รับบำนาญ  
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4. ผู"รับบำนาญมีความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหน็จตกทอด
และเงินกู"โดยใช"เงินบำเหน็จตกทอดมาค้ำประกัน 

5. ผู"รับบำนาญมีความรู"ความเข"าใจการขอรับเงินตามสิทธ์ิ ชWวงเวลาการขอรับเงิน ระยะเวลา 
ในการรับเงินตWาง ๆ ตามสิทธ์ิ และเงินเดือน  

6. ผู"บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, ผู"อำนวยการกลุWมงาน, กลุWมกฎหมายและคดี และ
หนWวยตรวจสอบภายใน ได" รับข"อมูลรายงานทางการเงิน วางแผนและปรับแผนการใช"เงินได"อยWางมี
ประสิทธิภาพ 

7. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN  
ได"พัฒนางานท่ีรับผิดชอบ สามารถรายงานตัวช้ีวัดได"อยWางครบถ"วน และถูกต"อง 

3.3 ผลท่ีคาดวEาจะเกิด 
1. สถานศึกษา มีระบบการปฏิบัติงานด"านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สามารถดำเนินงานและ

บริหารจัดการได"อยWางมีประสิทธิภาพ 
2. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเกษียณอายุราชการในในปrงบประมาณ พ.ศ.

2565 มีความเข"าใจในสWวนการรับเงินเดือน เงินท่ีจะได"รับตามสิทธ์ิตWาง ๆ ท่ีจะได"รับหลังจากเกษียณอายุ
ราชการ  

3. ผู"บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และผู"อำนวยการกลุWมงาน 
และหนWวยตรวจสอบภายในและกลุWมกฎหมายและคดี ทราบถึงการใช"เงินงบประมาณและบริหารงบประมาณ
วางแผนการใช"จWายเงินได"อยWางมีประสิทธิภาพ 

4. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุWมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพยN สามารถปฏิบัติงานสร"างนวัตกรรมและรายงานตัวช้ีวัดตWาง ๆ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการได"อยWางครบถ"วน ถูกต"อง  

3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  
1. ร"อยละของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได"รับความรู"ในการเข"ารับการฝvกอบรม 

ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
2. ร"อยละข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเกษียณอายุราชการในในปrงบประมาณ 

พ.ศ.2565 มีความรู"ความเข"าใจสิทธ์ิของผู"รับบำนาญ 
3. ผู"บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถN และผู"อำนวยการกลุWม

งาน และหนWวยตรวจสอบภายในและกลุWมกฎหมายและคดี 
4. ร"อยละบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุWมบริหารงานการเงิน

และสินทรัพยN ได"รับการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ 
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เชิงคุณภาพ  

ระดับความสำเร็จผู"เข"ารWวมอบรมมีความรู"ความเข"าใจตามวัตถุประสงคNของโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

ไมWน"อยกวWาร"อยละ 70 

วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ  

1. การประเมินการเข"ารWวมการฝvกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาการปฏิบัติงานด"าน

การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามกิจกรรมท่ีกำหนด 

2. รายงานการเรWงรัดการใช"จWายเงินงบประมาณ 

3. รายงานตัวช้ีวัดความสำเร็จของการจัดทำบัญชีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัดได"  

3.5 กลุEมเป]าหมาย/ผู9ท่ีได9รับประโยชนC  

กิจกรรมท่ี 1 ผู"ปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 114 คน 

กิจกรรมท่ี 2 ผู"เกษียณอายุราชการในปrงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 120 คน  

กิจกรรมท่ี 3 ผู"บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถN, ผู"อำนวยการ

กลุWมกฎหมายและคดี และหนWวยตรวจสอบภายใน จำนวน 14 คน  

กิจกรรมท่ี 4 ผู"บริหารและบุคลากรกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 10 คน 

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN และสถานศึกษาในสังกัด 

(จังหวัดพิษณุโลก – อุตรดิตถN) 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เดือน มกราคม - กันยายน 2565 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
กิจกรรมท่ี 1 จัดฝvกอบรมตามโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี 

และพัสดุ ให"ครูและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงาน

ด"านการเงินและพัสดุประจำโรงเรียน  
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 

กิจกรรมท่ี 2 จัดฝvกอบรมข"าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนท่ีเกษียณอายุ

ราชการ ประจำปrงบประมาณ 2565 

 

            

กิจกรรมท่ี 3  ติดตามเรWงรัดการเบิกจWาย : 

รายงานผลการเบิกจWายโดยใช"รูปแบบ

แลกเปล่ียนเรียนรู"  (PLC) 4 คร้ัง 

            

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาการใช"ระบบเทคโนโลยี

สาระสนเทศภายในกลุWมงานฯ เพ่ือใช"ควบคุม

และประสานงานโรงเรียนในสังกัดและพัฒนา

ระบบท่ีใช"ให"ย่ังยืน 

            

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด 80,000 บาท  (แปดหม่ืนบาทถ"วน) โดยขอถัวจWายทุกกิจกรรมและทุกรายการ 

แหลEงท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 80,000.- 

รวมงบประมาณ 80,000.- 

 

แผนการใช9จEายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 จัดฝvกอบรมตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให"ครู และ

บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด"านการเงินและพัสดุ ประจำ

โรงเรียน จำนวน 114 คน เจ"าหน"าท่ี จำนวน 8 คน 

(แยกจังหวัด) 

    

คEาตอบแทน     

- คWาตอบแทนวิทยากร (4 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง)   14,400.00  

คEาใช9สอย     

- คWาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ x 35 บาท x 130 คน)    9,100.00  

- คWาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x 100 บาท x 130 คน)   13,000.00  

- คWาใช"จWายในการจัดประชุมจังหวัดอุตรดิตถN   3,620.00  
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 2  จัดฝvกอบรมข"าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนท่ีเกษียณอายุราชการ ประจำปr

งบประมาณ 2565 

    

คEาตอบแทน     
- คWาตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 6 ช่ัวโมง)   3,600.00  
คEาใช9สอย     
- คWาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ x 35 บาท x 136 คน)   9,520.00  
- คWาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x 100 บาท x 136 คน)   13,600.00  
กิจกรรมท่ี 3 ติดตามเรWงรัดการเบิกจWาย : รายงานผลการ

เบิกจWายโดยใช"รูปแบบแลกเปล่ียนเรียนรู" (PLC) 4 คร้ัง 
(สรุปรายไตรมาส) 

    

คEาใช9สอย     
- คWาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ x 35 บาท x 19 คน)  665.00 665.00 1,330.00 

- คWาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x 100 บาท x 19 คน)  1,900.00 1,900.00 3,800.00 

กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาการใช"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในกลุWมงานฯ เพ่ือใช"ควบคุมและประสานงาน

โรงเรียนในสังกัดและพัฒนาระบบท่ีใช"ให"ย่ังยืน 
    

คEาใช9สอย     
- คWาอาหารและเคร่ืองด่ืม (2 ม้ือ x 35 บาท x 10 คน)  700.00   
- คWาอาหารกลางวัน (1 ม้ือ x 100 บาท x 10 คน)  1,000.00   
- คWาตWออายุโดเมน emoney  1,200.00   

รวมคEาใช9จEายท้ังส้ิน 80,000.00 บาท  5,465.00 69,405.00 5,130.00 
 
8. การวิเคราะหCความเส่ียงของโครงการ 

ปrจจัยความเส่ียง 
 1. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีปฏิบัติหน"าท่ีทางด"านการเงิน บัญชี และพัสดุ  

ขาดความรู"ความเข"าใจเร่ืองระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข"อง เน่ืองจากมีการปรับปรุงแก"ไขตลอดเวลา 

 2. บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) และพนักงานราชการในกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN ยังไมWได" 

รับการพัฒนางานด"วยกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู"รWวมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 

 3. ข"าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และข"าราชการบำนาญ ขาดความเข"าใจในระเบียบงาน รับฟbง 

ขWาวจากภายนอกโดยไมWผWานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ทำให"เข"าใจคลาดเคล่ือนจากความเปYนจริง 
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          แนวทางการบริหารความเส่ียง 
 1. จัดอบรมด"านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เปYนประจำทุกปr 
 2. จัดทำคูWมือด"านการเงิน การบัญชี การพัสดุและแนวปฏิบัติให"โรงเรียนในสังกัดและกลุWมงานสำหรับ
ใช"เปYนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 3. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ รับฟbงปbญหาและแบบรับข"อเสนอแนะเพ่ือให"บริการข"าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และข"าราชการบำนาญท่ีมาติดตWองานกลุWมบริหารงานการเงินและสินทรัพยN 
 

 

ข9อมูลผู9รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายธีระกุล  น"อยยม          โทรศัพทC  094-649-7982 
E-mail address pou_312@hotmail.com  โทรสาร   055-267234 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

ยุทธศาสตรCชาติ   ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                 
แผนแมEบทภายใต9ยุทธศาสตรCชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และการตWอต"าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                

แผนปฏิรูปประเทศด9านการศึกษา  เร่ือง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ 
แผนการศึกษาแหEงชาติ   ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับท่ี 12   การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN และการ 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
นโยบายและจุดเน9นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565   การพัฒนาประสิทธิภาพ  
การบริหารและการจัดการศึกษา (นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข"อ) 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านประสิทธิภาพ  
นโยบายรัฐบาล  การปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
กลุEมงานท่ีรับผิดชอบ   หนWวยตรวจสอบภายใน 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ด"วยโรงเรียนในสังกัด เปYนหนWวยงานยWอยท่ีได"รับจัดสรรเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปจากสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบกับโรงเรียนบางโรงเรียนดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจาก
นักเรียนและผู"ปกครอง มีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคสWวน เพ่ือการบริหารจัดการด"านการศึกษาและด"านการ 

บริหารจัดการภายในโรงเรียนได"รับการพัฒนาอยWางตWอเน่ือง  อีกท้ังการดำเนินการต"องเปYนไปตามนโยบาย กลยุทธN 
จุดเน"น และหลักธรรมภิบาล ปrงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได"ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน จำนวน  26  โรงเรียน 
จากท้ังหมด  57  โรงเรียน  โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบของปrท่ีผWานมาและความถ่ีหWางของการเข"าตรวจสอบ ท้ังน้ี  

เพ่ือให"สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบผลการดำเนินงาน  ปbญหาอุปสรรค   ตลอดจนความต"องการชWวยเหลือ  แนะนำ  
ให"คำปรึกษา   เพ่ือแก"ไขการดำเนินงานการเบิกจWายเงินให"ถูกต"อง  ครบถ"วน   เปYนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชนNสูงสุดแกWทางราชการ   มีการรายงานทางการเงินท่ีเช่ือถือได" 
 

2.  วัตถุประสงคC 

          2.1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต"องครบถ"วนเปYนไปตามระเบียบของการรับ-การจWายเงิน   และการจัดทำ
บัญชีของโรงเรียน  

2.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกต"องครบถ"วนเปYนไปตามระเบียบหลักฐานการจWายของโรงเรียน  
          2.3 เพ่ือตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ"างของโรงเรียนเปYนตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  2.4 เพื่อตรวจสอบความถูกต"องครบถ"วนเปYนไปตามระเบียบของการดำเนินการเกี่ยวกับเงินรายได"
สถานศึกษา 
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 2.5  เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู" เพื่อการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและสังคม 

จากการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   (โครงการให"ความชWวยเหลือบรรเทาภาระคWาใช"จWาย

ด"านการศึกษาในชWวงการแพรWระบาดของโรคโควิด  2019)   เปYนไปตามระเบียบและแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

          2.6  เพ่ือตรวจสอบความถูกต"องครบถ"วนของการรับ-จWายเงิน  และการจัดทำบัญชีด"วยระบบ GFMIS  

ของโรงเรียนหนWวยเบิก 

 2.7  เพ่ือให"ทราบวWาการใช"จWายเงินคWาสาธารณูปโภคเปYนไปตามแนวปฏิบัติของสำนักงาคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
 

3.  เป]าหมาย 

3.1  เชิงผลผลิต (Output)  
 3.1.1 ดำเนินการตรวจสอบด"านการเงิน บัญชีโรงเรียน  จำนวน  5  โรงเรียน 

       3.1.2 ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการจWายโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน 

 3.1.3 ดำเนินการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ"างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุ 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จำนวน  2  โรงเรียน 

3.1.4 ดำเนินการตรวจสอบเงินรายได"สถานศึกษา จำนวน  5  โรงเรียน 

3.1.5 ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู"เพ่ือการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและสังคม 

จากการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   (โครงการให"ความชWวยเหลือบรรเทาภาระคWาใช"จWายด"านการศึกษา 

ในชWวงการแพรWระบาดของโรคโควิด 2019)  ดำเนินการถูกต"อง ครบถ"วนตามท่ีสพฐ.กำหนด จำนวน  20  โรงเรียน 

       3.1.6  ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจWายเงินโรงเรียนด"วยระบบ GFMIS จำนวน 1 โรงเรียน 

 3.1.7  ดำเนินการตรวจสอบคWาสาธารณูปโภค  จำนวน  57  โรงเรียน 
 

  3.2  เชิงผลลัพธC (Outcome)  
       3.2.1   โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานด"านการเงิน บัญชีได"ถูกต"อง ครบถ"วนตามระเบียบและกฎหมายกำหนด 

       3.2.2  โรงเรียนสามารถจัดทำและจัดเก็บหลักฐานการจWายได"ถูกต"อง ครบถ"วนตามระเบียบ 

 3.2.3  โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซ้ือจัดจ"างถูกต"อง ครบถ"วนเปYนไปตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซ้ือจัดจ"างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3.2.4  โรงเรียนสามารถดำเนินการเก่ียวกับเงินรายได"สถานศึกษา  ได"ถูกต"องและครบถ"วน 

ตามระเบียบและแนวทางท่ีสพฐ.กำหนด 

3.2.5  โรงเรียนดำเนินการโครงการเงินกู"เพ่ือการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพรW

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   (โครงการให"ความชWวยเหลือบรรเทาภาระคWาใช"จWายด"านการศึกษา

ในชWวงการแพรWระบาดของโรคโควิด  2019)  เปYนไปตามระเบียบและแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานกำหนด     
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3.2.6  โรงเรียนสามารถดำเนินการเบิกจWายเงินโรงเรียนด"วยระบบ GFMIS ได"ถูกต"องและครบถ"วน 
ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด 
        3.2.7  โรงเรียนสามารถดำเนินการเบิกจWายเงินคWาสาธารณูปโภคได"ถูกต"อง ครบถ"วนตามกำหนด 
          3.3. ผลท่ีคาดวEาจะเกิด 
        โรงเรียนสามารถดำเนินการเบิกจWายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณได"ถูกต"องและ
ครบถ"วน ตามระเบียบกฎหมายและแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 
  

          3.4. ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
          เชิงปริมาณ 
                  3.4.1  หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน   
ได"ครบทุกโรงเรียน  (ร"อยละ  100) 
          3.4.2  หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบการเบิกจWายเงินโรงเรียนด"วยระบบ 
GFMIS  ได"ครบทุกโรงเรียน  (ร"อยละ  100) 
       3.4.3  หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ"าง 
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวWาด"วยการจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได"ครบทุกโรงเรียน (ร"อยละ 100) 
                  3.4.4  หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบเงินรายได"สถานศึกษาได"ครบทุกโรงเรียน 
(ร"อยละ 100)  
          3.4.5  หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการเงินกู"
เพ่ือการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โครงการให"ความ 
ชWวยเหลือบรรเทาภาระคWาใช"จWายด"านการศึกษาในชWวงการแพรWระบาดของโรคโควิด 2019) เปYนไปตามระเบียบ
และแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด ได"ครบทุกโรงเรียน (ร"อยละ  100) 
          3.4.6 หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบการรับ-จWายเงินและการจัดทำบัญชี
ด"วยระบบ GFMIS ของโรงเรียนหนWวยเบิกได"ครบทุกโรงเรียน (ร"อยละ 100) 
    3.4.7 หนWวยตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบคWาสาธารณูปโภคได"ครบทุกโรงเรียน       
(ร"อยละ  100)     
  เชิงคุณภาพ 
       ครูผู"ปฏิบัติงานด"านงบประมาณแตWละโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปr  
การจัดซ้ือจ"าง  การรับเงิน  การจWายเงิน  และการจัดทำบัญชีได"ถูกต"องตามประเด็นการตรวจสอบท่ีกำหนด 
ร"อยละ 60                                                                                                                               
      วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ 
       สอบถาม ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน/กระดาษทำการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียนท่ีเปYนหนWวยรับตรวจ                      
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   3.5. กลุEมเป]าหมาย/ผู9ท่ีได9รับประโยชนC                                                                           
                  นักเรียน ครู ผู"บริหารและผู"ท่ีเก่ียวข"องอ่ืน เชWน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู"ปกครองนักเรียน                                                                                                                                      
4. พ้ืนท่ีการดำเนินการ   โรงเรียนในสังกัดจังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถN 
 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม  2564 – กันยายน  2565 
 

6. วิการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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 โรงเรียน              

2. ตรวจสอบหลักฐานการจWายโรงเรียน             

3. ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ"างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ"างและ 

การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบ

กระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซ้ือจัดจ"าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

            

4. ตรวจสอบเงินรายได"สถานศึกษา             

5. เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
เงินกู"เพ่ือการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดตWอเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019  

            

6. ตรวจสอบการเบิกจWายเงินและหลักฐาน
การจWายด"วยระบบ GFMIS และรายงานผล
การตรวจสWงสพฐ. ในระบบ ARS 

            

7. ตรวจสอบคWาสาธารณูปโภคโรงเรียนและ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

            

8. สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปrงบประมาณ พ.ศ. 2564 สWงสพฐ. 

            

9. สร"างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัดท่ี 
ได"รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในระดับดีและดีมาก 
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7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  50,000 (ห"าหม่ืนบาทถ"วน)  โดยขอถัวจWายทุกรายการ 

แหลEงท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 50,000.- 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - 

รวมงบประมาณ 50,000.- 
 

แผนการใช9จEายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 1 ตรวจสอบการเงิน บัญชีโรงเรียน จำนวน 

5  โรงเรียน 
    

กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบหลักฐานการจWาย  จำนวน 

5  โรงเรียน 
    

คEาใช9สอย     

- คWาเบ้ียเล้ียง (3คนx คนละ240x4วัน)+(3คนx  

คนละ120x6วัน) 
5,040    

- คWาน้ำมันเช้ือเพลิง(5โรงเรียนๆละ 2 วันรวม 10วัน) 6,960    

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมท่ี 1-2 12,000    

กิจกรรมท่ี 3 ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ"างตาม พ.ร.บ.

การจัดซ้ือจัดจ"างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลัง วWาด"วยการจัดซ้ือจัดจ"างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จำนวน  2  โรงเรียน 

    

คEาใช9สอย     

- คWาเบ้ียเล้ียง (3คนx คนละ240x2วัน)+(3คนx  

คนละ120x2วัน) 

2,160    

- คWาน้ำมันเช้ือเพลิง (2โรงเรียนๆละ2วันรวม4วัน) 2,000    

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมท่ี 3 4,160    

กิจกรรมท่ี 4  ตรวจสอบเงินรายได"สถานศึกษา 

จำนวน 5 โรงเรียน 

    

- คWาน้ำมันเช้ือเพลิง (5 ร.ร. ๆ ละ 2 วัน รวม 10 วัน)  10,080   

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมท่ี 4  10,080   
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมท่ี  5   ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ
เงินกู"เพ่ือการแก"ไขปbญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน  
10 โรงเรียน 

    

คEาใช9สอย     

- คWาเบ้ียเล้ียง (3คนx คนละ240บx12วัน) +  
(3คนx คนละ120x8วัน) 

 11,520   

- คWาน้ำมันเช้ือเพลิง (10โรงเรียนๆละ2วันรวม20วัน)  7,736   

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมท่ี 5  19,256   
กิจกรรมท่ี  6  ตรวจสอบการเบิกจWายเงินและ
หลักฐานการจWายด"วยระบบ GFMIS และรายงานผล
การตรวจสWง สพฐ.ในระบบ ARS จำนวน 1 โรงเรียน 

    

คEาใช9สอย     

- คWาเบ้ียเล้ียง  - - - - 

- คWาน้ำมันเช้ือเพลิง (3วัน)  1,584   

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมท่ี 6  1,584   
กิจกรรมท่ี 7  ตรวจสอบคWาสาธารณูปโภคโรงเรียน
และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 57 ร.ร. 
และ 1 เขตพ้ืนท่ี 

-  

- 

 

- 

 

- 

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมท่ี 7 - - - - 

กิจกรรมท่ี 8  สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจำปrงบประมาณ พ.ศ. 2565  สWงสพฐ. 

- 
- - - 

กิจกรรมท่ี 9 สร"างขวัญกำลังใจโรงเรียนในสังกัด 
ท่ีได"รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีและ 
ดีมาก 

 

   

วุฒิบัตรพร"อมกรอบ    2,920 

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมท่ี 9    2,920 

รวมคEาใช9จEายท้ังส้ิน  50,000 บาท 16,160 30,920 0 2,920 
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8. การวิเคราะหCความเส่ียงของโครงการ 

     ปrจจัยความเส่ียง 

     การตรวจสอบอาจจะไมWเปYนไปตามเวลาท่ีกำหนดไว"ในแผน  เน่ืองจากต"องปฏิบัติภารกิจงานอ่ืน ๆ ตามท่ี
ได"รับมอบหมายและสถานการณNการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
     แนวทางการบริหารความเส่ียง 

     ดำเนินการบริหารจัดการตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีได"กำหนดไว"ในแผนการตรวจสอบ 

 
 
ข9อมูลผู9รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล  นางจารุนันทN   โพธ์ิทอง    โทรศัพทC  09-5634-6725 
E-mail address charunun55@gmail.com  โทรสาร   055 - 267234 
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โครงการยกระดับและสริมสร9างประสิทธิภาพด9านกฎหมายและวินัย 

ยุทธศาสตรCชาติ  ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมEบทภายใต9ยุทธศาสตรCชาติ  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และการตWอต"าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิรูปประเทศด9านการศึกษา  เร่ือง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ 
แผนการศึกษาแหEงชาติ   ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา                
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับท่ี 12   การเสริมสร"างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยN และการ 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
นโยบายและจุดเน9นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565   การพัฒนาประสิทธิภาพ  
การบริหารและการจัดการศึกษา (นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข"อ) 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านประสิทธิภาพ  
นโยบายรัฐบาล  การปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
กลุEมงานท่ีรับผิดชอบ กลุWมกฎหมายและคดี  
 

1.  หลักการและเหตุผล 

ด"วยในปrงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได"กำหนดนโยบาย โดยยึดหลัก 

ของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการสร"างความสามารถในการแขWงขันของประเทศในอนาคต เปYนแนวทางในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือให"สอดคล"องกับยุทธศาสตรNชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนปฏิรูปประเทศด"านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหWงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแหWงชาติ พ.ศ.2560-2579 โดยนโยบายท่ี 6 ด"านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ในการดำเนินการตามนโยบายดังกลWาว ผู"บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัด ต"องบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู"บริหาร ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จะต"องปฏิบัติหน"าท่ีราชการด"วยความโปรWงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต"องปฏิบัติหน"าท่ีราชการ

ภายใต"ระเบียบและกฎหมาย และประพฤติตนอยูWในกรอบของวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข"าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สำหรับการดำเนินการทางวินัยข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ัน   
เปYนเคร่ืองมือท่ีสำคัญของผู"บริหารสถานศึกษาในการสWงเสริมปPองกันและปราบปรามมิให"บุคลากรทางการศึกษา

กระทำผิดวินัย ซ่ึงจะสWงผลตWอการเสริมสร"างการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให"มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน  แตWเน่ืองจากในชWวงท่ีผWานมาพบวWา สถานศึกษาบางแหWงมีการดำเนินการทางวินัย
กับข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไมWถูกต"อง  ตามระเบียบและแนวทางท่ีกฎหมายกำหนด  ดำเนินการ

ลWาช"า และสWงผลกระทบตWอการจัดการเรียนการสอน และปbจจุบันยังพบวWามีข"าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความเส่ียงท่ีจะกระทำผิดวินัยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจเกิดจากความไมWรู"กฎหมาย หรือการดำเนินการทางวินัย 
ไมWมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือให"เปYนไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในด"าน 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา สWงเสริมและสนับสนุนการยกระดับการจัดการศึกษา 
ให"มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน  จึงได"จัดให"มีโครงการยกระดับและสริมสร"างประสิทธิภาพด"านกฎหมายและวินัย    
ในคร้ังน้ี 
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2.  วัตถุประสงคC 

1. เพ่ือพัฒนาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให"มีความรู"ความสามารถ และเพ่ิมพูนทักษะ

ในการดำเนินการทางวินัย 

2. เพ่ือเสริมสร"างและพัฒนาการมีวินัยให"กับข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เพ่ือสWงเสริมและสนับสนุนให"สถานศึกษาสามารถบริหารงานด"านบุคคลอยWางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือสนับสนุนให"บุคลากรทางการศึกษามีความรู"ด"านกฎหมายดีข้ึนและกระทำผิดวินัยลดลง 

5. เพ่ือสนับสนุนมาตรการปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

3.  เป]าหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  

                ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกแหWง รวมจำนวน 57 คน 

(โรงเรียนละ 1 คน) ได"รับการพัฒนาความรู"ด"านกฎหมายและการดำเนินการทางวินัย   

3.2 เชิงผลลัพธC (Outcome)  

ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษามีความรู"ความสามารถ และทักษะ    

ในการดำเนินการทางวินัยอยWางมีประสิทธิภาพ 

3.3 ผลท่ีคาดวEาจะเกิด 

1. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู"ความสามารถและทักษะท่ีเพ่ิมพูนในการ

ดำเนินการทางวินัย 

2. สถานศึกษาได"รับการสWงเสริมและสนับสนุนให"สามารถบริหารงานด"านบุคคลอยWางมีประสิทธิภาพ 

3. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได"รับการเสริมสร"างและพัฒนาการมีวินัย และได"รับ

ความรู"ด"านกฎหมายดีข้ึน มีผลทำให"กระทำผิดวินัยลดลง 

4. มีการดำเนินการสนับสนุนมาตรการปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ     

ในสถานศึกษา 

3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 

 เชิงปริมาณ  

ร"อยละ 100 ของข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุWมเปPาหมาย ได"รับการพัฒนาความรู"

ด"านกฎหมายและวินัย   

เชิงคุณภาพ  

1. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได"รับการพัฒนา มีความรู"ความสามารถและทักษะ   

ท่ีเพ่ิมพูนในการดำเนินการทางวินัย 

2. ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได"รับการเสริมสร"างและพัฒนาการมีวินัย และ

ได"รับความรู"ด"านกฎหมายดีข้ึน มีผลทำให"กระทำผิดวินัยลดลง 
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3.5 กลุEมเป]าหมาย/ผู9ท่ีได9รับประโยชนC  

ข"าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการดำเนินการทางวินัยของ

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 57 คน   

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เมษายน - กันยายน 2565 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. 
พัฒนาศักยภาพด"านกฎหมายและวินัยให"แกW

ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 57 คน 

            

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ"วน) โดยขอถัวจWายทุกรายการ 

แหลEงท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 30,000.- 

รวมงบประมาณ 30,000.- 
 

แผนการใช9จEายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับและเสริมสร"าง

ประสิทธิภาพด"านกฎหมายและวินัยให"แกW

ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 

57 คน และผู"มีสWวนเก่ียวข"อง รวม 65 คน 

    

- คWาตอบแทนวิทยากร (1คนX600บาทX9ชม.)   5,400  

- คWาอาหารวWางและเคร่ืองด่ืม 65 คนๆ ละ 35 

บาท 4 ม้ือ (4ม้ือX65คนX35บาท) 
  9,100  

- คWาอาหารกลางวัน 65 คนๆ ละ 100 บาท 2 ม้ือ 

(65คนX100บาทX2ม้ือ) 
  13,000  

- คWาเอกสารอบรมสัมมนา    2,500  

รวมคEาใช9จEาย   30,000  
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8.  การวิเคราะหCความเส่ียงของโครงการ 

    ปrจจัยความเส่ียง 

                 การให"ความรWวมมือในการเข"ารWวมโครงการของสถานศึกษาในสังกัด เน่ืองจากสถานการณN 

การแพรWระบาดของโรคติดเช้ือโควิด - 19  

     แนวทางการบริหารความเส่ียง 

   1. สอบถามกลุWมเปPาหมายเพ่ือยืนยันการเข"ารWวมโครงการให"ชัดเจน  

   2. ปรับรูปแบบกิจกรรมให"สอดคล"องกับสถานการณN 
 

 

ข9อมูลผู9รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล  ส.ต.ท.ธีระ  ล้ิมสุวรรณ       โทรศัพทC  081-2847789 

E-mail address  theera2513@gmail.com                โทรสาร   055-267234 
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โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรEงใสในการดำเนินงานของหนEวยงาน (ITA) 

ยุทธศาสตรCชาติ  ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมEบทภายใต9ยุทธศาสตรCชาติ  ประเด็นการตWอต"านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิรูปประเทศด9านการศึกษา  เร่ือง การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศฯ 

แผนการศึกษาแหEงชาติ   ยุทธศาสตรNการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา                

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ ฉบับท่ี 12   การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

นโยบายและจุดเน9นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปRงบประมาณ พ.ศ. 2565   การพัฒนาประสิทธิภาพ  

การบริหารและการจัดการศึกษา (นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข"อ) 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ด"านประสิทธิภาพ  

นโยบายรัฐบาล  การปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

กลุEมงานท่ีรับผิดชอบ กลุWมกฎหมายและคดี  
 

1.  หลักการและเหตุผล 

	ด"วยยุทธศาสตรNชาติวWาด"วยการปPองกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได"กำหนด

วิสัยทัศนNวWา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต"านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 

ในการสร"างวัฒนธรรมตWอต"านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสWวนแบบบูรณาการและ

ปฏิรูปกระบวนการปPองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให"มีมาตรฐานสากล โดยมีเปPาประสงคNเชิงยุทธศาสตรN 

คือ ประเทศไทยได"รับการประเมินดัชนีการรับรู"การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมWน"อยกวWา 

ร"อยละ 50 นอกจากน้ี ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรNชาติวWาด"วยการปPองกันปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 ยังมี

ความสอดคล"องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหWงชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตรNท่ี 6 การบริหาร

จัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย) และทิศทางยุทธศาสตรNชาติ 

20 ปr (ยุทธศาสตรNการปลูกฝbง “คนไทยไมWโกง” และยุทธศาสตรNการปPองกันด"วยการเสริมสร"างสังคมธรรมาภิบาล) 

อีกด"วย ท้ังน้ั แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแผนงานและโครงการสำคัญท่ีเก่ียวข"องกับการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตรNท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปPองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาลในสังคมไทย มีเปPาหมายระดับยุทธศาสตรN “เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู"การทุจริตให"

สูงข้ึน มีแนวทางพัฒนา “ปPองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝbงให"คนไทยไมWโกง” รวมถึง 

การสร"างกลไก “ยับย้ัง” และ “สร"างความตระหนักรู"” เพ่ือปPองกันการทุจริตท่ีกลWาวถึงการเสริมสร"างคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต"กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร"างองคNความรู"และ

กระบวนการเรียนรู"ท่ีเทWาทันตWอการเปล่ียนแปลง  ปลูกจิตสำนึก  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซ่ือสัตยN  อยูWอยWาง

พอเพียง จิตสาธารณะ ซ่ึงตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการ

ด"านการปPองกันและปราบปรามการทุจริต ได"รWวมเปYนสWวนหน่ึงในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรNชาติ และแผนแมWบท

ภายใต"ยุทธศาสตรNชาติ ประเด็นการตWอต"านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรWวมสร"างจิตสำนึกและคWานิยม 
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ให"ทุกภาคสWวนต่ืนตัว ละอายตWอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร"างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซ่ึงเปYนกลไกในการปPองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 

2.  วัตถุประสงคC 
   1. เพ่ือปลูกฝbงให"นักเรียน ครู ผู"บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรWวมต"านการทุจริต  

ในวงกว"าง ท้ังในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และชุมชน  
  2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ในสังกัด 
  3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมปPองกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา   

ในสังกัดให"เข"มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 3.  เป]าหมาย 

3.1 เชิงผลผลิต (Output)  
1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  
2. ครู ผู"บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถN 
3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน 57 

โรงเรียน  
3.2 เชิงผลลัพธC (Outcome)  

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด"านการปPองกันการทุจริต สร"างความตระหนักรู"
ในการปPองกันและปราบปรามการทุจริตให"นักเรียน ครูและผู"บริหาร มีทัศนคติและคWานิยมรWวมต"านทุจริต 
ในวงกว"าง ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับหนWวยงาน และระดับชุมชน  

2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปรWงใส 
ในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเร่ือง
คุณธรรมและความโปรWงใสในการดำเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปรWงใสในการดำเนินงานอยWางตWอเน่ือง 

3.3 ผลท่ีคาดวEาจะเกิด 
1. นักเรียน ครู ผู"บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหวWาง

ผลประโยชนNสWวนตนกับผลประโยชนNสWวนรวม 
2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีกลไกและกระบวนการปPองกันการทุจริต 

ท่ีเข"มแข็งและเทWาทันตWอสถานการณNการทุจริต 
3. ดัชนีการรับรู"การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน"ม 

ท่ีดีข้ึน  
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 3.4 ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ  
1. ร"อยละ 50 ของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยNสุจริต 
2. ร"อยละ 50 ของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม คWานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตWอต"าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. ร"อยละ 80 ของหนWวยงานท่ีผWานเกณฑNการประเมิน ITA 
เชิงคุณภาพ  
1. ร"อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความซ่ือสัตยNสุจริต 
2. ร"อยละของประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม คWานิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการตWอต"าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. ร"อยละของหนWวยงานท่ีผWานเกณฑNการประเมิน ITA   
วิธีการ/เคร่ืองมือวัดความสำเร็จ การประเมิน ITA/ผลการประเมิน ITA 

 

3.5 กลุEมเป]าหมาย/ผู9ท่ีได9รับประโยชนC  
1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  
2.  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN จำนวน  57  แหWง  
3. บุคลากรทางการศึกษา ผู"บริหาร ครู ผู"เรียน และประชาชน 

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN 
5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ    กรกฎาคม - กันยายน 2565 
6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต             

1.1 การประกาศเจตนารมณN/กำหนดนโยบาย 
และมาตรการในการปPองกันการทุจริต 

            

1.2 กิจกรรมสร"างความตระหนักรู"ในการปPองกัน
การทุจริตหน"าเสาธง โดยการจัดทำปPายปฏิญญา
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

            

1.3 กิจกรรมสร"างจิตสำนึกสาธารณะให"บุคลากร
ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา Big Cleaning Day 

            

1.4 ประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปr/กำหนด
มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการ
ความเส่ียง 
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กิจกรรม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 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 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ผลประโยชนN

ทับซ"อน และการเสริมสร"างสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือปPองกันและตWอต"านการทุจริต 

ปลูกจิตสำนึกสูWการเปYนข"าราชการท่ีดี 

            

1.6 การจัดทำคูWมือปPองกันผลประโยชนNทับซ"อน             

1.7 จัดทำส่ือประชาสัมพันธNรณรงคNตWอต"าน 

การทุจริต 

            

2. โรงเรียนสุจริตต9นแบบ             

2.1 กิจกรรมสนับสนุนสWงเสริมการดำเนินงาน

บริษัทสร"างการดี สูW Marketing 4.0 

            

2.2 กิจกรรม คWายเยาวชน "คนดีของแผWนดิน" 

(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

            

2.3 กิจกรรมสร"างจิตสำนึกพลเมือง (Project 

Citizen) 

            

2.4 กิจกรรมสร"างคWานิยมความซ่ือสัตยNสุจริต ให"แกW

สังคมด"วยนวัตกรรมส่ือสาธารณะเชิงสร"างสรรคN  

(ส่ือภาพยนตรNส้ัน) 

            

3. นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและ

คEาใช9จEายในการดำเนินงานอ่ืนๆ 

            

 

7. วงเงินงบประมาณท้ังหมด  190,000 บาท (หน่ึงแสนเก"าหม่ืนบาทถ"วน) โดยขอถัวจWายทุกรายการ  

 

แหลEงท่ีมา จำนวน (บาท) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN - 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (รอจัดสรร) 190,000.- 

รวมงบประมาณ 190,000.- 
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แผนการใช9จEายงบประมาณ 

กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
กิจกรรมท่ี 1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต     

1.1 การประกาศเจตนารมณN/กำหนดนโยบาย และ
มาตรการในการปPองกันการทุจริต 

    

1.2 กิจกรรมสร"างความตระหนักรู"ในการปPองกัน 

การทุจริตหน"าเสาธง โดยการจัดทำปPายปฏิญญา 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

   10,000 

1.3 กิจกรรมสร"างจิตสำนึกสาธารณะให" บุคลากร    

ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา Big Cleaning Day 
   10,000 

1.4 ประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปr/กำหนด
มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการ 

ความเส่ียง 

   10,000 

1.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ผลประโยชนN 
ทับซ"อน และการเสริมสร"างสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือปPองกันและตWอต"านการทุจริต 
ปลูกจิตสำนึกสูWการเปYนข"าราชการท่ีดี 

   50,000 

1.6 การจัดทำคูWมือปPองกันผลประโยชนNทับซ"อน    10,000 

1.7 จัดทำส่ือประชาสัมพันธNรณรงคNตWอต"าน 
การทุจริต 

   10,000 

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมท่ี 1 จำนวน 100,000 บาท    100,000 
กิจกรรมท่ี 2 โรงเรียนสุจริตต9นแบบ    40,000 

2.1 กิจกรรมสนับสนุนสWงเสริมการดำเนินงานบริษัท

สร"างการดี สูW Marketing 4.0 
   10,000 

2.2 กิจกรรม คWายเยาวชน "คนดีของแผWนดิน" 
(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

   10,000 

2.3 กิจกรรมสร"างจิตสำนึกพลเมือง (Project 
Citizen) 

   10,000 

2.4 กิจกรรมสร"างคWานิยมความซ่ือสัตยNสุจริต ให"แกWสังคม
ด"วยนวัตกรรมส่ือสาธารณะเชิงสร"างสรรคN  
(ส่ือภาพยนตรNส้ัน) 

   10,000 

รวมคEาใช9จEายกิจกรรมท่ี 2 จำนวน 40,000 บาท    40,000 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ 

และคEาใช9จEายในการดำเนินงานอ่ืนๆ 
   50,000 

รวมคEาใช9จEายท้ังส้ิน 170,000 บาท    190,000 

 

 

ข9อมูลผู9รับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล นางธันยNรดา  พันธNพุทธรัตนN   โทรศัพทC 062-592-2892 

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

ช่ือ-สกุล นางสาวณัชชนิฏฐา พุWมชุWม   โทรศัพทC 081-9510494 

E-mail address natchanittha@gmail.com  โทรสาร 055-267234   
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ส"วนท่ี 4  
การบริหารแผนสู"การปฏิบัติ 

   การบริหารแผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  ประกอบดOวยแนวทางการบริหารแผนสูRการปฏิบัติ  เง่ือนไขความสําเร็จ  และ
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตRอไปน้ี 
 

แนวทางการบริหารแผนสู"การปฏิบัติ 
 

   แผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก  อุตรดิตถN  เปXนเคร่ืองมือท่ีกําหนดกรอบและแนวทางในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานดOานการจัดการศึกษา      
ข้ันพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสอดคลOองกับยุทธศาสตรNชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมRบทภายใตOยุทธศาสตรNชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหRงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหRงชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 แผนการปฏิรูปประเทศดOานการศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป2 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป2 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN เพื่อใหOการบริหารแผนสRูการปฏิบัติ
ไดOอยRางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคลOองกับเปiาหมายการใหOบริการของหนRวยงาน และการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN      
จึงกําหนดแนวทางในการบริหารแผนสูRการปฏิบัติ ดังน้ี  
  1. สรOางการรับรOูและความเขOาใจใหOกับผOูบริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด เก่ียวกับความเปXนมาและความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  กับนโยบายและแผนท่ีสําคัญ  
ในทุกระดับท่ีเก่ียวขOอง และสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการเพ่ือใหOเกิดการรับรOูและเขOาใจในทิศทางเดียวกัน 
  2. เนOนย้ำใหOผOูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ใหOความสําคัญ 
แผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 
อุตรดิตถN เพ่ือใชOเปXนกรอบในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจำป2ของสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบOานเมืองท่ีดี เนOนการมีสRวนรRวมของทุกภาคสRวนในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา   
  3. มีการบูรณาการแผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 สRูแผนปฏิบัติการ
ประจําป2ของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย กลยุทธN และกําหนดแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ 
งบประมาณ ใหOสอดคลOองกัน  
  4. มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป2
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา อยRางเปXนระบบ และสอดคลOองกับการรายงาน 
ในระบบ e-MENSCR  
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เง่ือนไขความสําเร็จ 
   แผนปฏิบัติการประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถN  จะสRงผลใหOเกิดเปiาหมายท่ีกําหนดไวO ดOวยเง่ือนไขความสําเร็จ ดังน้ี 

 1.  ความตRอเน่ืองของนโยบาย  มีแผนและกลยุทธNท่ีสอดคลOองกับแผนปฏิบัติการ   มีการกําหนดเปiาหมาย 

ตัวช้ีวัด  ผูOรับผิดชอบ  และกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม ชัดเจน 

 2. กลุRม/หนRวย ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถN  และสถานศึกษาในสังกัด 

จัดทำโครงการและกำหนดตัวช้ีวัดท่ีสอดคลOองกับบริบทของพ้ืนท่ี  สามารถนำไปสูRการปฏิบัติท่ีบรรลุผลไดO 

  3. การไดOรับการสนับสนุนทรัพยากรอยRางตRอเน่ือง  ท้ังดOานงบประมาณ  บุคลากร  เวลาในการดําเนินการ 

ท่ีตRอเน่ือง และครอบคลุมภารกิจ   

  4. การมีสRวนรRวมของทุกภาคสRวนท่ีเก่ียวขOองเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

   5. การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปรRงใส เปXนธรรม  มีผลผลิตและผลลัพธNท่ีชัดเจน 

เปXนไปตามยุทธศาสตรNชาติ เพ่ือใหOหนRวยงานและองคNกรท่ีเก่ียวขOองเช่ือม่ันในการดําเนินงาน และใหOความสนับสนุน 

ทรัพยากรอยRางตRอเน่ือง 

 6. การคล่ีคลายของสถานการณNการแพรRระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนRา 2019 (COVID-19) เพ่ือใหOการส่ือสาร 

ทําความเขOาใจ ดูแล ชRวยเหลือ กํากับ ติดตาม เปXนไปไดOอยRางใกลOชิด เชิงลึก และเชิงคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
  

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

  1. กำหนดใหOมีคณะติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการสูRการ

ปฏิบัติในระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษา ตลอดจนเรRงรัด กำกับ ติดตาม

ตรวจสอบใหOการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ 

 2. นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป2ของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีเหมาะสม เปXนไปอยRางมีประสิทธิภาพ 

 3.  สรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานท่ีสอดคลOองกับการรายงานในระบบ e-MENSCR  

ใหOหนRวยงานท่ีเก่ียวขOองทราบ และเผยแพรRสูRสาธารณชน  
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คณะผู&จัดทำ 

 
ท่ีปรึกษา 
นายสุดเขต        สวยสม ผู/อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE  
นางสาวจิรวรรณ   สุรเสียง รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE 
นายสิงหEเพชร     สุทธิ    รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE 
 

รวบรวมข/อมูลและจัดทำรูปเล:ม 
นางสาวจิรวรรณ   สุรเสียง รองผู/อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถE 
นางเปรมฤดี       เกลาพิมาย ผู/อำนวยการกลุKมนโยบายและแผน 
นางสาวสินีนาถ   เส็งหนองแบน นักวิเคราะหEนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสัญชวัล        ผูกพานิช   นักวิเคราะหEนโยบายและแผนชำนาญการ 
นางนิตยา          อะทะไชย นักวิเคราะหEนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวจำนงจิต  วิทยานันทE เจ/าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวนุชลี       ดีคำ นักวิชาการคอมพิวเตอรEปฏิบัติการ 
นางสาวอลิษา     ประทุมโพธ์ิ พนักงานราชการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  






