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คำนำ

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ไดดําเนินการ 

สนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหประชากรวัยเรียนได รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง 

และมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา โดยขับเคลื่อนการ ดําเนินงานนโยบายของสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายใต 6 นโยบาย  ดังนี้

นโยบาย1 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

นโยบาย2 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

นโยบาย3 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

นโยบาย4 4  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ   

         ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

นโยบาย5     การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

นโยบาย6 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

และไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามจุดเนน 

และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ในรอบปที่ผานมาและเผยแพรประชาสัมพันธ 

ใหหนวยงานและสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ

ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากความรวมมือของทุกฝาย ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ 

สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนและทุกภาคสวน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตรขอขอบคุณ 

ทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของ  และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ จะเปนขอมูลที่

สะทอนใหผูเกี่ยวของทุกฝายเห็นความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรค ของการ ปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อนําไป 

สูการวางแผนพัฒนาการศึกษาในปตอไป

   คณะผู้จัดท ำ
   พฤศจกิำยน   2564
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ส่วนที่ 1  
บทน า

1. ข้อมูลท่ัวไป
 สถานที่ตั้ง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตั้งอยูเลขที่ 31/26 ถนนคลองคะเชนทร      
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย ๖6000 มีสถานศึกษาในการกํากับ ดูแล จาํนวน
ทั้งสิ้น 30 แหง เขตพื้นที่บริการในทองที่จังหวัดพิจิตรมีบทบาทและภํารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ใหสอดคลองกับพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ   
การศึกษาขั้นพื้นฐานและยุทธศาสตรจังหวัดพิจิตร  โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาเพื่อใหเด็กและเยาวชน
ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 การติดต่อประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท 0 – 5699 – 0347 
กลุมอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล / กลุมกฎหมายและคดี / กลุมพัฒนาครูฯ 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ และหนวยตรวจสอบภายใน 
กลุมนโยบายและแผน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

  แผนที่ตั้งและอาณาเขต
 จังหวัดพิจติร

จังหวัดพิจิตร  ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีลักษณะพ้ืนที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เป็นจังหวัดขนาดเล็ก  มีเนื้อที่ประมาณ 4,531.013  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร่ 
มีความกว้างประมาณ  72 กิโลเมตร ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์
ประมาณ 346 กิโลเมตร  และรถไฟระยะทางประมาณ 351 กิโลเมตร  สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ํา
ยมและแม่น้ําน่านไหลผ่าน ทั้ง 2 สาย  ไหลผ่านจังหวัดเกือบเป็นลักษณะเส้นขนานจากทิศเหนือสู่ทิศใต้  โดยมี
แม่น้ําพิจิตร (แม่น้ําเดิม) อยู่ระหว่างกลาง  ความยาวของแม่น้ําน่านที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะทาง 97 กิโลเมตร
และความยาวของแม่น้ํายมที่ไหลผ่านจังหวัดมีระยะประมาณ 128 กิโลเมตร สภาพพ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์
ปานกลางถึงสูง เนื่องจากตะกอนที่พัดมาทับถมเหมาะแก่การทํานา และปลูกพืชหมุนเวียนพ้ืนที่ส่วนใหญ่
บุกเบิกเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จึงมีพ้ืนที่ป่าเหลือน้อยมากจนแทบไม่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 



๒

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับอําเภอบางระกําและอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
ติดตอกับอําเภอชุมแสงและอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
ติดตอกับอําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ
ติดตอกับอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร และอําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค

|  รายงานผลการดาํเนินงานประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2564  | 
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ประชากรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมี จ านวนประชากร 535,687 คน  จ าแนกดังน้ี

ตารางแสดงข้อมูลประชากรในเขตจังหวัดพิจติร

จังหวัด ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม
พิจิตร 261,418 274,269 535,687
ที่มา  :  ระบบสถิติทางการทะเบยีน (http://stat.bora.dopa.go.th) ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562

การปกครองจังหวัดพิจิตร  แบ่งการปกครองออกเป็น ๑2 อําเภอ ๘9 ตําบล  889  หมู่บ้าน 
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 25 เทศบาลตําบล 73 องค์การบริหารส่วนตําบล จําแนกดังนี้ 
 

ตารางแสดงข้อมูลการปกครองในเขตจังหวัดพิจติร

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาล
เมือง

เทศบาล
ต าบล

อบต.

พิจิตร ๑2 89 889 1 3 25 73
ที่มา :  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  (http://www.dla.go.th)  ข้อมลู ณ วันที่ 20 เมษายน 2563

กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม(https://datacenter.deqp.go.th) ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

การปกครองในเขตจังหวัดพิจิตร

http://stat.bora.dopa.go.th/
http://www.dla.go.th/
https://datacenter.deqp.go.th/


|  รายงานผลการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2564  | ๔

จังหวัดพิจิตรมีการแบ่งการปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี

องค์การบรหิารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  คอื  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจติร  

องค์การบรหิารส่วนอ าเภอ  12  แห่ง คือ
1. อําเภอเมืองพิจิตร 2. อําเภอวังทรายพูน
3. อําเภอโพธิ์ประทับช้าง 4. อําเภอตะพานหิน
5. อําเภอบางมูลนาก 6. อําเภอโพทะเล
7. อําเภอสามง่าม 8. อําเภอทับคล้อ
9. อําเภอสากเหล็ก 10. อําเภอบึงนาราง
11. อําเภอดงเจริญ 12. อําเภอวชิรบารมี

เทศบาลเมือง 3  แห่ง คอื
1. เทศบาลเมืองพิจิตร
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก

เทศบาลต าบล  25 แห่ง  คือ
1. เทศบาลตําบลท่าฬ่อ 2. เทศบาลตําบลวังกรด
3. เทศบาลตําบลหัวดง 4. เทศบาลตําบลดงป่าคํา
5. เทศบาลตําบลวังทรายพูน 6. เทศบาลตําบลหนองปล้อง
7. เทศบาลตําบลโพธิ์ประทับช้าง 8. เทศบาลไผ่รอบ
9. เทศบาลตําบลหนองพะยอม 10. เทศบาลตําบลบางไผ่
11. เทศบาลตําบลวังตะกู 12. เทศบาลตําบลหอไกร
13. เทศบาลตําบลเนินมะกอก 14. เทศบาลตําบลท่าเสา
15. เทศบาลตําบลโพทะเล 16. เทศบาลตําบลทุ่งน้อย
17. เทศบาลตําบลบางคลาน 18. เทศบาลตําบลสามง่าม
19. เทศบาลตําบลกําแพงดิน 20. เทศบาลตําบลเนินปอ
21. เทศบาลตําบลทับคล้อ 22. เทศบาลตําบลเขาทราย
23. เทศบาลตําบลสากเหล็ก 24. เทศบาลตําบลสํานักขุนเณร
25. เทศบาลตําบลวังบงค์

องค์การบรหิารส่วนต าบล 74 แห่ง  คอื
1. องค์การบริหารส่วนตําบลกําแพงดิน 2. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาเจ็ดลูก
3. องค์การบริหารส่วนตําบลนาเขาทราย 4. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองคะเชนทร์
5. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองคูณ 6. องค์การบริหารส่วนตําบลคลองทราย
7. องค์การบริหารส่วนตําบลฆะมัง 8. องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย
9. องค์การบริหารส่วนตําบลดงกลาง 10. องค์การบริหารส่วนตําบลดงตะขบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3_(%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3)
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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11. องค์การบริหารส่วนตําบลดงเสือเหลือง 12. องค์การบริหารส่วนตําบลทะนง
13. องค์การบริหารส่วนตําบลทับคล้อ 14. องค์การบริหารส่วนตําบลทับหมัน
15. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าขมิ้น 16. องค์การบริหารส่วนตําบลท่านั่ง
17. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าบัว 18. องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายทุ่ง
19. องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา 20. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเยี่ยม
21. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเสา 22. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าหลวง
23. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าฬ่อ 24. องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโพธิ์
25. องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 26. องค์การบริหารส่วนตําบลเนินสว่าง
27. องค์การบริหารส่วนตําบลบางไผ่ 28. องค์การบริหารส่วนตําบลบางลาย
29. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านน้อย 30. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
31. องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านบุ่ง 32. องค์การบริหารส่วนตําบลบึงนาราง
33. องค์การบริหารส่วนตําบลบึงบัว 34. องค์การบริหารส่วนตําบลปากทาง
35. องค์การบริหารส่วนตําบลป่ามะคาบ 36. องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง
37. องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ท่าโพ 38. องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่รอบ
39. องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่หลวง 40. องค์การบริหารส่วนตําบลโพทะเล
41. องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ไทรงาม 42. องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ประทับช้าง
43. องค์การบริหารส่วนตําบลภูมิ 44. องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า
45. องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว 46. องค์การบริหารส่วนตําบลรังนก
47. องค์การบริหารส่วนตําบลโรงช้าง 48. องค์การบริหารส่วนตําบลลําประดา
49. องค์การบริหารส่วนตําบลวังกรด 50. องค์การบริหารส่วนตําบลวังงิ้ว
51. องค์การบริหารส่วนตําบลวังงิ้วใต้ 52. องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
53. องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายพูน 54. องค์การบริหารส่วนตําบลวังทับไทร
55. องค์การบริหารส่วนตําบลวังโมกข์ 56. องค์การบริหารส่วนตําบลวังสําโรง (อ.ตะพานหิน)
57. องค์การบริหารส่วนตําบลวังสําโรง (อ.บางมูลนาก)  58. องค์การบริหารส่วนตําบลวังหลุม
59. องค์การบริหารส่วนตําบลวังหว้า 60. องค์การบริหารส่วนตําบลวัดขวาง
61. องค์การบริหารส่วนตําบลสากเหล็ก 62. องค์การบริหารส่วนตําบลสามง่าม
63. องค์การบริหารส่วนตําบลสายคําโห้ 64. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาไหล
65. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพระ 66.  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน
67. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหญ้าไทร 68.  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลุม
69. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเกตุ 70. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแก้ว
71. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยพุก 72. องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยร่วม
73. องค์การบริหารส่วนตําบลหัวดง 74. องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมรัง

https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://sites.google.com/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดพิจิตรมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มตอนกลางและค่อยสูงขึ้น ทางทิศตะวันออกและ

ตะวันตกมีแม่น้ํายมและแม่น้ําน่านไหลผ่านจากเหนือจรดใต้ มีบึงสีไฟ และบึง หนอง คลอง อีกจํานวนมาก 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ย 30.2 องศาเซลเซียส ต่ําสุดโดยประมาณ 14.4 องศาเซลเซียส สูงสุด
โดยเฉลี่ยประมาณ 33.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปี 911.3 มิลลิเมตร สูงสุด 1,113.9
มิลลิเมตร การประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลัก รองลงมา  ได้แก่ 
อุตสาหกรรม การค้าส่ง การค้าปลีกและการบริการ ผลผลิตสําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียวและการประมง
สภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาวจากอิทธิพล  ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิจิตร จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูร้อน   จะเริ่มประมาณเดือนมีนาคม – เมษายน  
ฤดูฝน    จะเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
ฤดูหนาว   ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  

ที่มา : แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒
 

เศรษฐกิจ
การเกษตร   สภาพพ้ืนที่ในเขตจังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งผลิตข้าว พืชไร่ และพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ

ของภาคเหนือ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว อ้อย มันสําปะหลัง สภาพดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลผลิต
ภาคเกษตร 

ด้านอุตสาหกรรม  เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
การเกษตรที่จังหวัดพิจิตร  โรงสีข้าวที่จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิจิตรเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญ เป็นศูนย์กลาง
รองรับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิจิตร อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวภาพจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแกลบ 

ตารางแสดงการใช้พื้นที่จังหวัดพิจติร  พ.ศ. 2563

เนื้อที่ท้ังหมด  (ไร่) 2,831,883 

เนื้อที่ป่าไม้  (ไร่) 10,623 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  (ไร่) 2,037,129 

นาข้าว  (ไร่) 1,808,198 

พืชไร่  (ไร่) 149,448 

สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น  (ไร่) 10,018 

สวนผักและไม้ดอก  (ไร่) 9,484 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆ  (ไร่) 59,981 

เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร  (ไร่) 784,131 

ที่มา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ  (http://statbbi.nso.go.th/)  ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
http://www.dla.go.th/


|  รายงานผลการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2564  | ๗

วัฒนธรรม/ประเพณี
จังหวัดพิจิตร  ประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร  เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมา

เป็นเวลานาน เพราะมีธรรมเนียมว่าวัดใดถ้าจัดงานปิดทองไหว้พระก็จะต้องจัดงานแข่งเรือควบคู่กันไปด้วย  
มักจัดกันในฤดูน้ําหลาก ประมาณวันเสาร์  – อาทิตย์ต้นเดือนกันยายนของทุกปี ในงานจะมีการแข่งเรือ
ประเพณีและการประกวดขบวนแห่เรือต่างๆ ในแม่น้ําน่านหน้าวัดท่าหลวง  มีการจัดกิจกรรมภายในงานที่
น่าสนใจมากมาย  ประเพณีกําฟ้า เป็นประเพณีสําคัญของชาวบ้านป่าแดง ตําบลหนองพยอม ซึ่งเป็นชาวไทย
พวนถือปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน จัดตรงกับวันขึ้น ๒ ค่ํา และ ๓ ค่ํา เดือน ๓ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์) 
เพ่ือแสดงความเคารพบูชาเทวดาและพระมหากษัตริย์ เมื่อถึงวันกําฟ้าชาวไทยพวนจะกลับมายังบ้านของตน 
เพ่ือร่วมทําบุญกับญาติพ่ีน้อง พบปะสังสรรค์และเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน  
ที่มา : ข้อมูลจากเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร (http://www.phichit.go.th)

แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  จังหวัดพิจิตร มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญทั้งโบราณสถานแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานเมืองเก่าพิจิตร บึงสีไฟ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศาลเจ้าแม่ทับทิม 
เป็นต้น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพิจิตรแหล่งแร่สําคัญและมีการนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์  ได้แก่
๑. แร่ยิปซัม  ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ ๕๓๖,๖๓๐.๘ เมตริกตัน เนื้อแร่มีคุณภาพค่อนข้างดี
๒. ทองคํา  พบว่ามีปริมาณเพียงพอในเชิงพาณิชย์ พบที่ตําบลเขาเจ็ดลูก อําเภอทับคล้อ 

ต่อเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ ๕๕๖,๑๕๗ เมตริกตัน และที่เขาพนมพา ตําบลหนองพระ  
อําเภอวังทรายพูน

ด้านทรัพยากรป่าไม้  มีพ้ืนที่ป่าไม้ 9,021 ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๐.๒๙ ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดและ
มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน ๓ แห่ง พื้นที่รวม ๓,๙๑๐ ไร่

ค ำขวญัจงัหวดัพจิติร

http://www.phichit.go.th/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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1.4 เขตพื้นที่บรกิารดา้นการศกึษา



โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมทิี่ 1 แสดงโครงสร้้างการบรหิารงานของส ํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาพิิจิตรจิตร
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2. ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาใน  ๕ ประเด็นหลัก 
คือ (๑) เร่งพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา (๒) สร้างโอกาสทางการศึกษา (๓) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา (๔) การส่งเสริมและยกสถานะของครู (๕) พัฒนาการบริหารและปฏิบัติ 
ราชการกระทรวงในทุกระดับ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาโดยในแต่ละนโยบายได้กําหนดยุทธศาสตร์ 
การดําเนินงานและขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

สถานการณ์ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มุ่งเน้นที่จะพัฒนา 
คุณภาพทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
ซึ่งสามารถจําแนกออกได้เป็น ๓ ประการ คือ สถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษา สถานการณ์ด้านโอกาสทาง 
การศึกษา และสถานการณ์ ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

 2.14หนวยงานทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร ปการศึกษา 2564

ที่มา :   ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา จังหวัดพิจิตร ป 2564 สํานักศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 

2.๒ จ านวนสถานศกึษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมพิจิตร
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2.3 ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา 2564  (ขอมูล 15 ธันวาคม 2564)64)

จ านวนนักเรยีนตามระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 1,556 1,617 3,173

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 1,518 1,641 3,159

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 1,581 1,691 3,272

รวมนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 4,655 4,949 9,604 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 1,241 1,832 3,073

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 1,101 1,565 2,666

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 967 1,475 2,442

รวมนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย 3,309 4,872 8,181 

ปวช.๑ 0 0 0

ปวช.๒ 0 0 0

ปวช.๓ 0 0 0

รวมเทยีบเท่า 0 0 0 

รวมจ านวนนักเรยีนทั้งหมดในสังกัด 7,964 9,821 17,785 

2.4 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด : จ านวนนักเรยีน 
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2.5 จํานวนครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร (ณ 31 กรกฎาคม 2564)2564)

ผู้บริหาร ชาย หญิง รวม
ผู้อํานวยการโรงเรียน 21  6 27

รองผู้อํานวยการโรงเรียน   5  8 13

ข้าราชการครูผู้สอน 287  609  896

ลูกจ้างประจํา   0 0   0

พนักงานราชการ 11 13 24

ลูกจ้างชั่วคราว  31  38  99

รวมทั้งสิ้น  355  674 1,029

2.6 จํานวนบุคลากรในสังกัด (ณ 30 กันยายน 2564)564)

ที่ ผู้บริหารการศึกษา / กลุ่ม ชาย หญิง รวม
๑ ผอ.สพม.พจิติร 1 - 1
๒ รอง ผอ.สพม.พจิติร 2 - 2

๓ กลุ่มอํานวยการ 1 1 2

๔ กลุ่มนโยบายและแผน - 1 1

๕ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ - 2 2

๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล - 1 1

๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - - -

๘ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3 1 4

๙ กลุ่มกฎหมายและคดี - - -

10 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - -

11 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - - -

๑2 หน่วยตรวจสอบภายใน - 2 2 

13 ลูกจ้างประจํา 1 - 1
14 ลูกจ้างชั่วคราว - 1 1 

รวมบุคลากรในสังกัด สพม.พิจิตร 8 7 15
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2.7 ข้อมูลสหวทิยาเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษพิจิตร

         เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพคลองตัว รวดเร็ว และมีหนวยงานที่เชื่อมโยงการ

ทํางานระหวางเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงแบงเครือขายการบริหารงาน เปน 4 สหวิทยาเขต 

โดยมีผูอํานวยการโรงเรียน เปนประธานสหวิทยาเขต ดังนี้
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2.8  ขอมูลโรงเรียนในโครงการตามนโยบาย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

  ๑. สถานศึกษาที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง จํานวน 30 โรงเรียน 

2. ผลการประเมินภายนอกรอบที่สี่ของโรงเรียนในสังกัด (16 โรงเรียน ระยะที่ 1) ปงบประมาณ

2563 
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3. โรงเรียนดีประจําตําบล จํานวน 6 โรงเรียน

4. โรงเรียนประชารัฐ จํานวน 1 โรงเรียน

5. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 13 โรงเรียน

6. โรงเรียนมาตรฐานสากล มีจํานวน 9 โรงเรียน
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7. โรงเรียนสุจริต จํานวน 30 โรงเรียน

8. โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 12 โรงเรียน
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9. โรงเรียนคุณธรรม จํานวน 30 โรงเรียน

10. โรงเรียนจัดการเรียนรวม จํานวน 19 โรงเรียน
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11. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 ราย

12. โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ปการศึกษา 2563



|  รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ๑๙

13. โรงเรียนสีขาว จํานวน 4 โรงเรียน

14. โรงเรียนสีเขียว จํานวน 1 โรงเรียน

15. สถานศึกษาดีเดนดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

16. โรงเรียนตนแบบสหกรณ จํานวน 1 โรงเรียน

17. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน จํานวน 1 โรงเรียน

18. โรงเรียนหนวยเบิกจายงบประมาณ จํานวน 1 โรงเรียน

19. โรงเรียนที่เปนศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence

Center : HCEC) จํานวน 2 โรงเรียน



ส่วนที่ 2
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการบรหิารจัดการศึกษา

1. วสิัยทัศน์
“องคกรคุณภาพคูคุณธรรม สูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย”
“Organizational development with quality and morality towards 
 international standard under Thai Cultural based”

2. พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะ เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขัน
3. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมลํ้า โดยใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยางทั่วถึงและเทาเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital

Technology) เพื่อพัฒนาสู Thailand 4.0

3. เปาประสงค
1. ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 นําไปพัฒนาศักยภาพ

ในการแขงขันสูสากล
3. ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปนมืออาชีพในมาตรฐานตําแหนง
4. ผูเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสรางจิตสํานึกที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Technology) ในระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยใชสหวิทยาเขตพื้นที่เปนฐาน 
(Region Area Based Management)

4. ค่านยิมองคกร  (SMILE)
S = Service mind
M = Management 
I  = Integrity 
L = Learning Technology and Innovation
E = Excellence

มีจิตบริการที่ดี ยิ้มแยมแจมใส ใสใจใหบริการ
การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
ความสุจริต โปรงใส จริยธรรม
มุงเนนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
มุงมั่นความเปนเลิศ
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5. คตพิจน์
“ยิ้มแย้มแจ·่มใส  รักใครป่รองดอง  สนองบรกิาร  รวดเร็วประสาน  พัฒนางานเป็นระบบ”

6. ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป 2565
นโยบาย

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ SPM PHICHIT 4Q Model กระบวนการดําเนินงาน PHICHIT Method

P : Planning การวางแผน

H : Hi -technology Organizing การจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมทํางานทับซอนกัน

I : Innovative Thinking กระบวนการคิดในแนวสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรมสิ่งใหมๆ ที่สามารถ

แกปญหา ของผูใชงานได

C : Coordinating การประสานงาน

H : Human Management การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน

I : Improvement การรายงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา

T : Team Building เปนภาระกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน

7. จุดเนนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ประจําป 2564

1) พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2) พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเขมแข็ง นักเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

3) นักเรียนเปนคนดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพรักในสถาบันหลักของชาติ

4) นอมนาศาสตรพระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวง
รัชกาลที่ 10 สูการพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน

5) ผูเรียนมีสมรรถนะและทักษะที่จาเปนในศตวรรษที่ 21

6) ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ใหสูงขึ้น

7) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะสูมืออาชีพ

8) สถานศึกษานํานวัตกรรม เทคโนโลยี แพลตฟอรมดิจิทัลมาใชเพื่อการศึกษา

9) พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ
กลยุทธ์  จัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ทีถู่กต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม

3.ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 
เป็นต้น

4.ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื นที่

5.ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั นพื นฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ

1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรม อัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออมโอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม

3.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความ
พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น

4.ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื นที่

5.ร้อยละของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการ
ด้านการศึกษาขั นพื นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื นที่

6.จ้านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน้าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.จ้านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
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แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ
กลยุทธ์  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

2.ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ
น้าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
เป็นนวัตกร

3.ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

1.จ้านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21

2.ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะ
ที่จ้าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการ
รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวที
การแข่งขันระดับนานาชาติ

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ
กลยุทธ์  พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์

1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน มีการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 

2.ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาตามจุดมุง่หมายของหลักสตูร
และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื นฐานการเรียนรู้
เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน้าไปปฏิบัตไิด้

3.ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้และทักษะน้าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรม

4.ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่
อาชีพและการมีงานท้า มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ

5.ผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาให้มศีักยภาพในการจัดการ
สขุภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั ง
ด้านร่างกายและจติใจ

6.ครเูปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผู้ให้
ค้าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรูห้รือผู้อ้านวยการการเรียนรู้

7.ครู มคีวามรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีนการสอน
และเป็นแบบอย่างด้านคณุธรรมและจริยธรรม

1.ผูเ้รียนทุกระดับมีสมรรถนะส้าคญัตามหลักสูตร
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา

3.ร้อยละผู้เรยีนที่จบการศึกษาชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู้ทีเ่ชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานท้าตามความถนัด และความต้องการของตนเอง
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและน้าไปปฏบิัติได้

4.ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิต สามารถด้ารง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทา้งานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม

5.ผูเ้รียนทุกคนมีศักยภาพในการจดัการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดา้รงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั งด้านร่างกายและจิตใจ

6.ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้ให้ค้าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรยีนรูห้รือผู้อ้านวยการการเรียนรู้

นโยบายที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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 นโยบายที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ
กลยุทธ์  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์

1.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก
เพื่ อการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  (Global Goals for Sustainable
Development)

2.สถานศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตพื นที่ ร่วมมือในการจัด
การศึกษา

3.สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื นที่
4.งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอและ

เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค้านึงถึงความจ้าเป็น
ตามสภาพพื นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั งของ
สถานศึกษา

5.งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษา
อย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6.น้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผล
เพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของ
ประชาชน

1.ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน

2.ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
โดยค้านึงถึงความจ้าเป็นตามสภาพพื นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั งของสถานศึกษา และความต้องการจ้าเป็น
พิเศษส้าหรับผู้พิการ

3.ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม เพียงพอ

4.ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์
ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

5.สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบทด้านประเภทขนาดและพื นที่

6.สถานศึกษาน้าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ

8.สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน
และสามารถน้ามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 นโยบายที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ
กลยุทธ์ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

1.สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้
การสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.สถานศึกษาสามารถน้าเทคโนโลยี มาจัดท้าระบบสารสนเทศ
การเก็บข้อมูลด้านความรู้เรื่องฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
และสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียนตามแนวทาง Thailand 4.0

3.สถานศึกษามีการจัดท้านโยบายจัดซื อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

4.สถานศึกษามีการบูรณาการหลกัสูตร กิจกรรมเรื่องวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอน
ในโรงเรียนคาร์บอนต่้าสู่ชุมชนคาร์บอนต่้า

5.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส้านักงานสีเขียว 
(Green Office)เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื อหรือสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

6.สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และ
สร้างจิตส้านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

7.สถานศึกษาต้นแบบน้าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ 
8.มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน้า 3RS มาประยุกต์ใช้

ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
9.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีการท้านโยบายการจัดซื อ

จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น 
การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมี
จากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ

2.สถานศึกษามีการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการ
คัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน

3.สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมและการน้าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั งสอดแทรก
ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

4.นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผล
แหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเรียนรู้ ด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ

5.นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบ
การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ในการด้าเนินกิจกรรม
ประจ้าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon
Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less

6.ครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และด้าเนินการจัดท้างานวิจัยด้านการสร้างส้านึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

7.ครู และนักเรียนสามารถน้าสื่อนวัตกรรมที่ผ่าน
กระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง 
Thailand 3.0

8.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรและสถานที่ให้เป็นส้านักงานสีเขียวต้นแบบ
มีนโยบายการจัดซื อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่ีเอื อ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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 นโยบายที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา

แนวทาง ตัวชี้วัดความส าเร็จ
กลยุทธ์ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์

1.สถานศึกษา สหวิทยาเขต มีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงาน
ทั่วไป

2.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

4.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษามีกระบวนการ 
และวิธีการงบประมาณด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 

5.ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษาหน่วยงาน
ทุกระดับ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ

1.สถานศึกษาได้รับการกระจายอ้านาจการบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็นอิสระ

2.สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาได้รับ
การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกต้าบล

3.สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาน้านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจทั งระบบ

4.สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

5.สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

6.สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด

7.สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น้าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผน
การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data
Technology)

8.สถานศึกษาและส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษา
มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา

9.สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ส่วนที่ 3
ผลการด าเนินงาน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ส่วนที่ 3
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การด าเนนิงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
1. ด้านการพัฒนาผู้เรยีน

ส ำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีการจัดประสบการณ์ที่เป็นเลิศ (Best Practices) สง 
เสริมสนับสนุนโรงเรียนบูรณาการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรอาเซียน พัฒนาผูบริหารและครู อยางหลากหลายวิธี 
การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  มีการจัดสอบทํางกํารศึกษาในทุกระดับเปนฐานการพัฒนา 
(Baseline) การกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ทาทาย (Benchmark) การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาไปสู      
เปาหมาย (Block grant) การศึกษาบทเรียนที่ดี (Benefit) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนางานแนะแนวใหโรงเรียน    
มีความรูและทํางเลือกในการเรียนตอ พัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  
ทักษะ ดานภาษาอยางนอย 2 ภาษา พัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระวิชา พัฒนานักเรียนและ เตรียมควํามพรอม
เพื่อการประเมิน O-NET  สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนไดปรับปรุงหลักสูตร  อีกทั้งยังพัฒนาและสงเสริมเด็กที่มี
ความตองการพิเศษใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

1. ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561-2562 และปการศึกษา 
2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

(แยกเปนปการศึกษา)
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แผนภูมแิทงเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาพิจติร
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2. ด้านวิชาการ
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประชุมวำงแผนร่วมกับสถำนศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 

2. จัดให้มีกำรประชุมวำงแผนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมิ นผล
กำรจัดกำรศึกษำ ร่วมกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ในกำรวำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในจังหวัด และหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนแนวคิดในกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

4. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทรำบ
5. ใช้กระบวนกำรในกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำแบบกัลยำณมิตร โดยน ำหลัก

ธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถและศักยภำพ ตำมหลักวิชำชีพที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
7. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  ด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
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3. ด้านงบประมาณ
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ตลอดจนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรภำครัฐ และ
เอกชนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด ภำคธุรกิจ ภำคเอกชนและ
มูลนิธิต่ำง ๆ เป็นต้น 

2. ประชุมวำงแผนทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรวำงแผน  โดยมีข้อมูลทำงกำรศึกษำที่เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ  
ส ำหรับน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 

3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและแผนพัฒนำกำรศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยต้นสังกัด  จัดท ำ
แผน/ปฏิทินและเครื่องมือในกำรติดตำม ตรวจสอบ ก ำกับ ประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน และ
น ำแผนมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. บริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงเป็นระบบ  ถูกต้องตำมระเบียบแนวทำงปฏิบัติ 

4. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน

ให้ครองตน ครองงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบุคคล  สำยงำนบังคับบัญชำตำมระเบียบ กฎหมำยและบริหำรจัดกำร

โดยมีองค์คณะบุคคลร่วมจัดกำรศึกษำ
3. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีควำมเข้มแข็ง มีวัฒนธรรม  วิสัยทัศน์ร่วม  ค่ำนิยมองค์กร เน้นกำร

ท ำงำนเป็นทีมอย่ำงเข้มแข็ง
4. ส่งเสริมให้มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  สอดคล้อง

กับปัญหำ ควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของรูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. เน้นให้มีกำรท ำงำนด้วยกระบวนกำรกลุ่ม มีกำรปฏิบัติงำนร่วมกันเป็นทีม เพ่ือให้ทุกคนที่มีส่วน

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ไดดําเนินการบริหารจัดการและพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยดําเนินการตามกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคประสงค เปาหมายตามกรอบนโยบาย กลยุทธ จุดเนน ตัวชี้วัด
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสงเสริม สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมและการรับผิดชอบตอการ ดําเนินงาน มี
ระบบการนิเทศ เรงรัด ติดตามประเมินผลของโรงเรียน ยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง โดยองคคณะบุคคลที่เกี่ยวของ โดยใน
ปงบประมาณ 2564 ที่ผานมามีผลงาน ดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
ข้อมูล ณ  วันที่ 30 กนัยายน 2564  (ไตรมาสท่ี 4) 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

ผลการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
(ไตรมาสที่ 4)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
ไดประกาศวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กําแพงพชร - พิจิตร) โดยจําแนกรายละเอียด  
ดังนี้

รายการ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ล าดับที่
งบด าเนินงาน 33,548,606.00 30,652,294.04 91.37 34

งบลงทุน 65,170,000.00 29,880,765.35 45.85 22

งบเงินอุดหนุน 258,308,668.00 258,164,215.36 99.93 24

งบรายจ่ายอ่ืน 3,304,169.00 3,303,520.00 99.98 5

รวมทั้งหมด 360,331,443.00 322,000,794.75 337.13

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาพิจิตร ปีงบประมาณ 2563 (ITA)

ได้คะแนน 83.82 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ  B

5. ดานการบริหารจัดการ
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 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

ของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
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ผลการดำเนนิงานจำแนกตามยุทธศาสตร์
ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาพิจิตร
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กิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์    

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  
 เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สังกัดแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนตอสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข และ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการเสริมสราง
จิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองที่ดี ให้เจ้าหน้าที่ ใน
สำนัก ง านเขตพื้นที่ก ารศึก ษามัธยมศึกษาพิจิตร     
มีพื้นฐานในการอยูรวมกับ สังคมอยางเปนสุข ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกคนและโรงเรียนใน

สังกัด เกิดความภาคภูมิ ใจท่ีได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ปกป้องและเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา จิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองท่ีดี ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความ
สะอาด เนื่องในวันส าคัญต่างๆ

ผลการด าเนินงาน
ผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง ในสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารครูและนักเรียนใน 
สังกัด สพม.พิจิตร เกิดความสำนึกและ ตระหนัก
ถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย มีจิตสํานึกในดานจิตอาสา เราทําความดี 
ดวยหัวใจ เปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชน และสังคม 
และเขารวมงานพิธีและจิตอาสามากกวา 10 ครั้ง 
แตเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาด ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไม
สามารถไปเขารวมงานรัฐพิธีไดทุกงานและ มีการ
ยกเลิกการจัดงานงานรัฐพิธีบางงาน แตทาง 
สพม.พิจิตร ก็ได้ดําเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู 
ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ พรอมเครื่องราช 
สักการะ บริเวณอาคารสํานักงาน ประดับธงชาติ คู่
กับธงอักษรพระนามาภิไธย พร้อมประดับผ้า 
ระบายบริเวณรั้วอาคารสํานักงาน จัดทําคําถวาย

พระพรชัยมงคล และสมุดลงนามถวายพระพรชัย
มงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดร่วมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ท่ีเว็บไซต์
ของจังหวัด  โดยงดจัดกิ จกรรมรวมก ลุ่มของ
เจ้าหน้าท่ีและประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา
เข้าร่วมงานรัฐพิธี โดยมีการจัดกิจกรรม ได้แก่
วางพวงมาลา,วางพานพุ่มดอกไม้,จัดโต๊ะพานพุ่ม
ดอกไม้,จับผ้าประดับตกแต่งอาคารสถานท่ี

- วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

- วันปิยมหาราช
- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล วันพ่อแห่งชาติ 
- วันพระบิดาฝนหลวง
- วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
- วันพ่อขุนรามค าแหง
- วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
- วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
- กิจกรรมเนื่องในเทศกาล “วันสงกรานต์”
- วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

- วันพระนารายณ์มหาราช
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- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 10

- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9และร่วมงานจิตอาสา
ในวันส าคัญต่าง ๆ ตามท่ีจังหวัดก าหนด

ปัญหา/อุปสรรค
ในการจัดกิจกรรมวันส าคัญและจิตอาสา พัฒนา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ท าความสะอาดในวันส าคัญต่างๆ 
จังหวัดก าแพงเพชรแจ้งก าหนดการและแนวทางใน
การด าเนินการล่าช้า ท าให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม 
กิจกรรมจิตอาสาน้อย และเนื่องจากอยู่ ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถไปเข้า
ร่วมงานรัฐพิธีได้ทุกงานและมีการงดจัดกิจกรรม
รวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีและประชาชน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ประสานงานและติดตามหนังสือส่ังการของ
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร เพื่อท่ีจะได้
แจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกคนในสังกัดเพื่อร่วม
พิธีและการด าเนินการจัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระ
ฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณ
อาคารส านักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระ
นามาภิไธย พร้อมประดับผ้าระบายบริเวณรั้วอาคาร
ส านักงาน จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคล และสมุด
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานและเชิญชวนผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ผ่านระบบออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ของจังหวัด เพื่อ ให้
สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  
1. เพื่ อให้นัก เรียนมีความรู้  ความเข้าใจถึงภัย

อันตรายเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษ พิษภัยของ

ยาเสพติด และบทลงโทษของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเอง

สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลยาเสพติดและป้องกัน 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้

4. เพื่ อ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนในการจัดการปัญหารอบตัวในสภาพสังคม
ปัจจุบัน มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์

เป้าหมาย
1.. สงเสริมการดำเนินงานป้องกันแกไขและเฝ้าระวัง

ปญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน  30  
แหง

2.. สงเสริม ดูแล พัฒนา นักเรียนกลุมเสี่ยงและ
กลุมแกนนําในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 30 แหง 

ผลการด าเนินงาน
การขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีสถานศึกษาไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนใน 

การจัดทาํคลิปวีดิโอ ในหัวขอ “แนวทางการดําเนินงาน 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในรูปแบบ    
New normal” ้

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1. กิจกรรมพัฒนาแกนน า TO BE NUMBER ONE

สถานศึกษาท่ีเป็นแกนน าการด าเนินงานโครงการ 
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2. กิจกรรมพัฒนาแกนนำลูกเสือตานภัยยาเสพติด
ทั้งนี้ ก ารจัดอบ รมลูก เสือ ต้าน ภัย ย าเสพ ติด ให 
สถานศึกษาพิจารณาจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และเปนไปตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยสถานศึกษาดำเนินการจัดในกิจกรรมทั้ง รูป
แบบ On – Site และ Online

กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด สถานศึกษามีการ 
จัดตั้งหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา 
จำนวน 30 หนวย

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

- ไม่มี-

โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

วัตถุประสงคในการดําเนินงาน  
1.. เพื่อใหมีรูปแบบแนวทางการรักษาความ

ปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัดดานอุบัติเหตุดาน 
อุบัติภัย ดานปญหาทางสังคม และภัยคุกคามรูปแบบ 
ใหม  โดยอาศัยแนวคิดเชิงสรางสรรคภายใตหลักการ   
มีส่วนร่วมและยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็น    
สําคัญ

2.. เพื่อสรางความเขมแข็งระบบการรักษา
ความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด ใหมีความพรอม 
สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของ 
นักเรียน ทั้งดานอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปญหาทางสังคม 
ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

3.. เพื่อสรางความตระหนักในการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัด โดยการใหความรู 
ความเขาใจ แกผูที่รับผิดชอบ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ 
กับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

เป้าหมาย
สงเสริมการดําเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยและ 

การปองกันภัยคุกคามรูปแบบใหม ใหแกสถานศึกษา  
ในสังกัด จํานวน  30  แหง

ผลการด าเนินงาน
1. มีการจัดท าคู่มือการด าเนินงานสถานศึกษา

ปลอดภัยและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ประจ าปี 2564

2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรการฯ
3. มีการจัดท ามาตรการในรูปแบบเอกสาร

ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ท่ีสนใจ

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-



นโยบายที ่2  
การจดัการศึกษา

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากร

ในสังกัดในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษา
2. เพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ท่ีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ 
หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

3. เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรให้สร้างผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

เป้าหมาย
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน มีนวัตกรรม

เทคโนโลยี องค์ความรู้ หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

2. ครูและบุคลากรในสังกัดทุกคนท่ีเข้าร่วมโครงการ
มีความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
สะเต็มศึกษา   

ผลการด าเนินงาน
1. ครูในสังกัดจ านวน 117 คน สมัครเข้าร่วมการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานและส่ิงประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนด้วยระบบออนไลน์ สพม.พจ.

2. ครูในสังกัดท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริม
การสร้างผลงานและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนด้วยระบบ
ออนไลน์  สพม.พจ. จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ
78.63 มีผลการท ากิจกรรมอยู่ในระดับผ่าน

3. ครูในสังกัดจ านวน 70 คน สมัครเข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สู่การวิจัยในชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์

4. ครูในสังกัดท่ีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่การวิจัยในช้ันเรียน
ด้วยระบบออนไลน จํานวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.28 มีผลการท ากิจกรรมอยู่ในระดับผ่าน

5. ครูจ านวน 4 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทองและครูจ านวน 5 คน ได้รับรางวัลเหรียญทองใน
การประกวดงานวิจัยในช้ันเรียนการจัดการเรียนรูต้าม
แนวคิดสะเต็มศึกษา

6. นักเรียนจ านวน 15 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นักเรียนจ านวน 2 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงนิ และ
นักเรียนจ านวน 3 คน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงใน
การประกวดการประกวดคลิปวิดีทัศน์ผลงานนักเรยีน
ในการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค
การนิเทศ ติดตามการด าเนินการขับเคล่ือน

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ซึ่งวางแผนด าเนินการ
ในกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ SPM41 ไม่ได้ลงพื้นท่ี
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1. วางแผนการด าเนินการในสอดคล้องกับช่วงเวลา
ในการจัดสรรงบประมาณ

2. พัฒนาแนวทางการนิเทศออนไลน์ให้ท่ัวถึงมากขึ้น



นโยบายที ่3  
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้

แนวคิด และประสบการณในบทบาทหนาที่การทํางานรวม
กันอยางมีประสิทธิภาพมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีมาตรฐานวิชาชีพตาม 
สมรรถนะของสายงาน 

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานอย่างต่อเนื่อง 
สามารถเรียนรูกาวทันการเปลี่ยนแปลงเกิดการจัดการ เรียน
รูนําความรูมาพัฒนางานและพัฒนาองคกรได 

3. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด สพม.พิจิตรทุกคน ไดนํา
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
มาใชในการพัฒนางาน และมีขวัญ กำลังใจใน การทํางานตอไป
และเปนมืออาชีพ

เปาหมาย
ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค(2) และ   
เจาหนาที่ มีความรู แนวคิด และประสบการณ ในบทบาท
หนาที่การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีมาตรฐาน
วิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน เกิดการ เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการท างานอย่างต่อเนื่อง สามารถเรียนรู 
กาวทันการเปลี่ยนแปลงเกิดการจัดการ เรียนรูนําความรูมา
พัฒนางานและพัฒนาองค์กรได และทุกคนได้นำ
กระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) มาใชในการพัฒนางาน

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-

โครงการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา สพม.พิจิตร

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1.. พื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้ พัฒนาทักษะสมรรถนะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

2.. พื่อน าความรู้ ทักษะ ไปพัฒนาตนและพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

4.. พื่อสร้างขวัญก าลังใจให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสมือนเป็นรางวัลตลอดอายุการรับราชการ

เป้าหมาย
ผู้บริหาร ครู   และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาตนและพัฒนางาน 
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง อันจะส่งผลถึงคุณภาพของ
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถ และทักษะ 
การปฏิ บั ติ งาน ให้ ทัน ต่อการเป ล่ียนแปลงในยุ ค
โลกาภิวัฒน์ตามนโยบายรัฐบาล

ผลการด าเนินงาน
กิจกรรมการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 125 คน
2. ด้านความพึงพอใจและความรู้ท่ีได้รับจากการเข้า

รับการพัฒนา พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ (ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา)

1. ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 47 คน
2. ด้านความพึงพอใจและความรู้ท่ีได้รับจากการ

เข้ารับการพัฒนา พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
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ปัญหา/อุปสรรค
การด าเนินโครงการครั้งนี้ ไม่พบปัญหาใดๆ ในการ

ด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความร่วมมือและ
สนใจท่ีจะพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านวิชาชีพของ
ตนเองเพื่อมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เข้มแข็ง 

(เยี่ยมบ้านด้วยความรัก Love Smart)
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาให้เข้มแข็งและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและพิทักษ์

สิทธิเด็ก
4. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าท่ี

สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ใน
ระดับอำเภอและพัฒนาบทบาทของ พสน.ในสถานศึกษาที่
เกี่ยวของกับการคุมครองและดูแลชวยเหลือนักเรียน

5. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเฉพาะกิจ
คุมครองนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
พิจิตร

เป้าหมาย
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ในระบบคุ้มครองนักเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ผลการด าเนินงาน
ด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เย่ียมบ้านด้วยความรัก (Love Smart) 
ประจ าปี 2564 ด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. กิจกรรมงานคัดเลือกและตัดสิน สถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2564

3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านด้วยความรัก Love Smart/
นิเทศ ติดตาม

4. กิจกรรมงานพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองเด็ก

ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่แพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้อง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการประชุม/อบรม ผ่านทางระบบ
การประชุมออนไลน์ และไม่สามารถลงพื้นท่ีให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-
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โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนและ
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาหลักสูตรและ

การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็น
เลิศทางวิชาการตามความสนใจ และพัฒนาสมรรถนะ
เต็มตามศักยภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้และ
การจัดการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็น ด้านการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy ) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA

3. เพื่อส่งเสริมครูในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding) และมีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล 
(Digital literacy)

เป้าหมาย
1. นักเรียนในสังกัดได้รับการพฒันาสมรรถนะ

เต็มตามศักยภาพ
2. นักเรียนในสังกัดได้รับการประเมนิด้านการอ่าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

3. นักเรียนในสังกัดได้รับการพฒันาทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) และมีความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital literacy)

ผลการด าเนินงาน
ครูในสังกัดจ านวน 90 คนได้รับการพัฒนาการใช้ระบบ

ทดสอบ PISA Style และระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
สู่การสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะผู้เรียน 

ปัญหา/อุปสรรค
1. นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าสู่ระบบทดสอบ

PISA Style ด้วยตนเอง
2. ครูไม่เข้าใจความส าคัญในการส่งเสริมการ

จัดการเรียนรู้และการใช้ข้อสอบแนว PISA ช้ันเรียนส่ิง

ท่ีครูด าเนินการจึงท าเพียงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
ระดับช้ันม.1-ม.3 เข้าไปทดสอบในระบบ PISA Style 
ตามความสะดวกของนักเรียนเอง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

พัฒนาแนวทางการนิเทศออนไลน์ และการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ท่ัวถึง
มากขึ้น

โครงการการขับเคลื่อนของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาน้อมน า

ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ
ศาสตร์พระราชาด้านการ ศึกษาของรัชกาลท่ี 10 
สู่การเรียนรู้

2. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม

3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรม
พอเพียงให้พร้อมรับการ ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงด้านการศึกษา
สู่การพัฒนาท่ียั่ งยืน (SDGs) โดยมีการบูรณาการ
ศาสตร์พระราชาด้านการศึกษาของรัชกาลท่ี 10

เป้าหมาย
1. ครูวิชาการหรือครูท่ีรับผิดชอบการขับเคล่ือน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและ 
ศาสตรพระราชาดานการศึกษาของรัชกาลที่ 10 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 

2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร มีกิจกรรมพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. สถานศึกษาพอเพียงในสังกัด ที่มีความพรอม
และขอรับการประเมินเปนตนแบบระดับเขตพื้นที่และ 
พรอมเขาสูศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงดานการศึกษา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
อยางนอย 1 โรงเรียน

การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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ผลการด าเนินงาน
สถานศึกษาพอเพียงได้น้อมน าเอาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับ
ผู้เรียน และมีการพัฒนาสู่ต้นแบบระดับเขตและ
ศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง

ปัญหา/อุปสรรค
1. การจัดกิจกรรมพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน

เพราะไม่สามารถประชุมได้ในสถานการณ์  COVID-19 
2. ไม่สามารถหาวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ได้ในช่วง COVID-19

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

- ไม่มี-

โครงการส่งเสรมิ พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้พศวิถีศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาครูฝ่ายวิชาการให้เป็นผู้นิเทศ (โค้ช)

การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม (โค้ช) การจัดกระบวนการ

เรียนรู้เพศวิถีศึกษา
เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563 ครูผู้นิเทศโรงเรียนในสังกัด 

ได้รับการพัฒนาการโค้ช การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

เพศวิถีศึกษา

ผลการด าเนินงาน
จากผลการประเมินหลังการอบรม ส่ิงท่ีผู้เข้าอบรม

ได้เรียนรู้และคิดว่าจะน ากลับไปใช้ คือ กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active learning  ได้ปรับทัศนคติเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ความรู้เรื่องเพศวิถี
ศึกษาท่ีมากกว่ า เพศสัมพั นธ์  วิ ธี ก ารนิ เทศแบบ
กัลยาณมิตรท่ีชัดเจน น าไปใช้ได้จริง  ในส่วนของ 
“เนื้อหา” ท่ีน าเสนอในการอบรม เห็นว่าเป็นเนื้อหา
ท่ีควรน าไปสอนเด็กวัยรุ่นให้มีความรู้  เท่าทันเรื่องเพศ 
และน าเทคนิคการสอนไปใช้ให้มีประโยชน์  สามารถ
บูรณาการการเรียนการสอนวิชาอื่นๆได้ มีความน่าสนใจและ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันเป็นเนื้อหาท่ีดี ควรมี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาสังคมใน
ส่วน “กระบวนการ” เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปแบบ Active learning
จริงๆ และควรน าไปใช้ นอกจากนี้  ทีมวิทยากรยังมี
ความเช่ียวชาญในการถ่ายทอดตอบค าถามได้ตรงประเด็น 
มีความรู้ ความสามารถ เป็นกัลยาณมิตร มีความรู้
หลากหลาย  มีความประทับใจมาก เข้าใจทุกกระบวนการ  
เหมาะสม  คุ้มค่าและสามารถเป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าได้ดี 
ถ่ายทอดตรงเป้าหมายท่ีต้องการ  ส่วนเรื่องท่ีผู้เข้าอบรม
กังวลใจ คือ ไม่มีความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาในเชิงลึก 
เกรงจะให้ข้อมูลผู้อื่นไม่ได้  ซึ่งครูผู้นิเทศจะต้องมีการ
เรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป ข้อเสนอแนะอื่นๆคือ อยากให้จัด
อบรมกับครูผู้นิเทศท่านอื่นๆและอบรมให้นักเรียน
ทุกระดับช้ัน  จะเห็นได้ว่าการจัดอบรมในครั้งมี
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ประโยชน์ต่อครูผู้นิเทศจริง ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้
ในส่วนของเพศวิถีศึกษาแล้ว  ยังได้เข้าใจกระบวนการ
เรียนรู้ แบบ  Active learning และการนิ เทศแบบ
กัลยาณมิตรมากยิ่งขึ้น

ผลการนิ เทศ (โค้ช) การจัดการเรียนรู้จาก
ประเด็นในแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ในทุกรายการ 
ครูผู้นิเทศเห็นว่าครูผู้สอนสามารถปฏิบัติได้ในระดับ
มากท่ีสุดเป็นส่วนใหญ่และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อ
การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ทุกรายการอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการท่ีครูผู้นิเทศ 
มีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ชวนคิด ชวนคุย ชวนต้ัง
ค าถามเพื่อค้นหาข้อดี และข้อท่ีต้องปรับปรุง โดยครูไม่
รู้สึกว่า ตัวเองสอนผิด หรือสอนไม่ดี  ท าให้ครูมีก าลังใจ
และสามารถมองเห็นความสามารถและข้อบกพร่องของ
ตน เองได้ ชั ด เจนขึ้ น   และมี แรงบั น ดาลใจ ท่ี จะ

 

พัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1. ควรมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบ
ช้ีแนะ (Coaching) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพศวิถี
ศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ DRAA อย่างน้อยทุก
ภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง

2. ควรมีการจัดอบรมเพื่อทบทวนให้ครูผู้สอน
เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ครูมีทักษะ
มากยิ่งขึ้น

3. ควรมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบช้ีแนะ
(Coaching) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ หรือน าไปใช้
ในกระบวนนิเทศภายในของโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้
เข้มแข็งยิ่งขึ้น

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในการขับเคล่ือนระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 โรงเรียนในสังกัด 

3. เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสังกัด

เป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัด มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561

ผลการด าเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาก าแพงเพชร  มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 มีคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ  มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ในระดับดีขึ้นไป 
ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100   และมีโรงเรียนเข้า
รับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ 
2563 -2564 จ านวน  24  โรงเรียน มีผลการ
ประเมินภายนอกในระดับ ดี ขึ้นไป ทุกโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายก าหนด

ปัญหา/อุปสรรค
1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ส่งผลให้ไม่สามารถ
ลงพื้นท่ีด าเนินการนิเทศ ติดตาม ได้ครบทุกโรงเรียน  
จึงใช้การนิเทศออนไลน์ตามสภาพปัญหาของแต่ละ
โรงเรียน
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2. โรงเรียนบางแห่งเปล่ียนบุคลากรท่ีรับผิดชอบบ่อย
ส่งผลให้การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
ไม่ต่อเนื่องและไม่เข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ควรมีการจัดอบรมทบทวน เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่โรงเรียนในสังกัด

โครงการพัฒนาการอ่านเขียนเรียนรักษ์
ภาษาและห้องสมุด

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความสามารถ เผยแพร่

ผลงาน กิจรรมการทางด้านภาษาไทยให้กับครูและ 
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

2. เพื่อขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และสร้างโอกาสในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมการอ่านและ 
การพัฒนาห้ องสมุดโรงเรียนในสังกัด

3. ขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไปยังศูนย การ
เรียนรูวิชาภาษาไทย / ศูนยการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

เป้าหมาย
1. ครู และนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ทั้ง 30 โรงเรียน เขารวม
กิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาไทย 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. ผูบริหาร ครู และนักเรียนในสังกัด สพม.พิจิตร ทั้ง
30 โรงเรียน เขารวมกิจกรรมการแขงขันดานการ สง
เสริมนิสัยรักการอาน การสรางสังคมวัฒนธรรมการ 
อาน และการพัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรูของ 
สถานศึกษาดานการจัดการเรียนรู

ผลการด าเนินงาน
1. กิจกรรมประชุมวางแผนการดําเนินการจัดการ

แขงขันรักษภาษาไทยฯ มีคณะทํางานและผูรวม
ดําเนินงานเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 100

2. กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหแก
ครูผานระบบออนไลน โดยมีการใหความรู แลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการจัดกิจกรรมสงเสริม

นิสัยรักการอานระหวางวิทยากรและผูเขารวมประชุม 
จำนวนผูเขารวมประชุม มากกวา 30 คน ตามเปาหมายที่ 
กําหนด คิดเปนรอยละ 100

3. กิจกรรมสรางประสบการณโดยจัดการแขงขัน
ดานการจัดการเรียนรูภาษาไทย การสงเสริมนิสัย รัก
การอานและการพัฒนาหองสมุด

-กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยมีโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75
มีจ านวนผลงานส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งส้ิน 137 ผลงาน

-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 75 
มีจ านวนผลงานส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งส้ิน 370 ผลงาน

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดพหุปัญญาท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและ

การมีงานท าของ สพม.พิจิตร
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
๑.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการ

เรียนรู้ ท่ี เช่ือมโยง สู่อาชีพและการมี งานท าให้กับ 
หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน 

๒. เพื่ อพัฒนาเจตคติด้านการจัดการเรียนรู้ ท่ี
เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าให้กับหัวหน้างาน 
วิชาการของโรงเรียน 

๓. เพื่อให้หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน จัดท า
โครงการจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ท าในโรงเรียน

เป้าหมาย
1. หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน เข้ารับการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
2. หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียน สามารถจัดท า

โครงการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานท าให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินงาน
1. หัวหน้างานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด

จํานวน 30 คน  มีความรูเชื่อมโยงสูอาชีพและการมี 
งานทํา

2. เนือ่งจากสถานการณก์ารแพรระบาดของ โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทําให ตอง
ปรับรูปแบบกิจกรรมการอบรมเปนการจัดการอบรม
ออนไลนผ์่านระบบ ZOOM Meeting จัดการอบรมให
ความรูแกคณะครูในสังกดั โดยใหครูแนะแนว เขารวมการ
อบรมออนไลน จำนวน 60 คน (แหงละ 2 คน)

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ังระบบ
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้

ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21
2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
3. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม

และรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา
เป้าหมาย
1. สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงานจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือ 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21

2. สถานศึกษาในสังกัด มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

3. สถานศึกษาในสังกัด มีกระบวนการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม และรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา

ผลการด าเนินงาน
1. สถานศึกษาในสังกัด มีการดเนินงานจัดการเรียน

การสอนโดยใชเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู สื่อ 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูใน 
ศตวรรษที่ 21 จํานวน 30 โรงเรียน

2. สถานศึกษาในสังกัดที่สมัครเขารวมโครงการ
มีการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค/ วิธี
การจัดการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม พิจิตร มีการแลก
เปลี่ยนเรียนรู กระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อ พัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จํานวน 
13 โรงเรียน



| รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 |       ๕๕

ปัญหา/อุปสรรค
ผู้รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียนมีความเข้าใจท่ี

คลาดเคล่ือนในการด าเนินกิจกรรมในโรงเรียน โดยเน้น
กิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นหลัก
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

พัฒนาแนวทางการนิเทศออนไลน์และการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ท่ัวถึงมากขึ้น

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาครูแกนน า 5 กลุ่มสาระหลัก ให้สร้าง

และพัฒนาขอสอบตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู 
ตลอดจนการวางแผนการสอนตามตัวชี้วัดในหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) รองรับการประเมินการศึกษา 
ระดับชาติ 
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก การสอบ
ระดับชาติ O-NET ปการศึกษา 2563

3. เพื่อสรางความตระหนักของครูและบุคลากร ใน
สังกัด พัฒนาผู้เรียน ให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
สอบระดับชาติ O-NET ปการศึกษา 2564 สูงขึ้น

เป้าหมาย
1. ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดทุกคน

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด มีความสามารถ

ในการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2564

ผลการด าเนินงาน
จากการจัดกิจกรรมโครงการ  พบว่า 
1. ครูแกนน า 5 กลุ่มสาระหลัก จ านวน 68 คน

1.1 มีความรู้ความสามารถในวิเคราะห์ผลการ
สอบระดับชาติได้อย่างชัดเจน 

1.2 สร้างและพัฒนาข้อสอบตรงสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

1.3 วางแผนการสอนตามตัวชี้วัดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560) รองรับการประเมินการศึกษา
ระดับชาติ

2. นักเรียนเข้าสอบระดับชาติ O-NET ร้อยละ100

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-
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โครงการส่งเสรมิการจัดการศึกษาทางเลือก
บูรณาการการมีงานท า

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียน

ครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ 

2. เพื่อจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา
เป้าหมาย
1.. รฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพในสถานศึกษา

และหรือกับหน่วยงานภายนอก  ร้อยละ 70 
2.. นับสนุน ส่งเสริม เงินทุนเพื่อการประกอบ

อาชีพ  หรือสงเคราะห์อื่นแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ร้อยละ 70 

ผลการด าเนินงาน
1. มีการประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจกับ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว หรือบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้ันตอนการส ารวจและจ าแนก
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2563

2. มีการด าเนินการน านักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เดินทางไปศึกษาดูงาน เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม2564
และเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564

3. มีการก ากับ ติดตาม และนิเทศ ผู้บริหาร
สถานศึกษาครูแนะแนว หรือครูผู้รับผิดชอบ ในการน า
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเดินทางไปศึกษาดูงาน 
การรับสมัครเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ และเข้าฝึกทักษะ
อาชีพฯ เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2564

ปัญหา/อุปสรรค
1. นักเรียน ผู้ปกครอง ไม่เข้าใจในโครงการ/กิจกรรม
2. นักเรียน ผู้ปกครอง มีปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องหากลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน
4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์/

ช้ีแจงให้ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าใจถึงความส าคัญ
ของโครงการเพิ่มมากข้ึน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1. ผู้บริหารและครูแนะแนว  ควรส่งเสริม
ให้นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบ 
การศึกษาภาคบังคับ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ได้เพิ่มทักษะด้านอาชีพอย่างชัดเจน

2. เพิ่มวิชาทักษะด้านอาชีพท่ีหลากหลาย
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรเตรียมความ

พร้อมในเรื่องของหลักเกณฑ์/รายละเอียดในการรบัเข้า
ศึกษาดูงานและการรับสมัครเข้าฝึกทักษะอาชีพฯ 

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม ให้มากกว่านี้

5. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องหากลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน  เพิ่มสวัสดิการ/และ
สวัสดิภาพ  เพื่อเป็นส่ิงท่ีแรงจูงใจให้กับนักเรียน
ครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  



นโยบายที ่4  
การสร้างโอกาสในการเข้าถึง

บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มมีาตรฐาน
และลดความเหล่ือมล ้าทางการศกึษา
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โครงการติดตามดูแลและให้ค าปรึกษา
แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง นักเรียนกลุม่ท่ีมี

ความต้องการพิเศษ  และกลุ่มเผชิญภาวะ
ความยากล าบากในการด ารงชีวิต

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อรองรับการแจ้งข้อมูลนักเรียน สภาพปัญหา

การประสบภัยด้านต่างๆ ของนักเรียนในสังกัดและ
ด าเนินการช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

2. เพื่อติดตามดูแลและให้ค าปรึกษาแก่เด็ก
กลุ่มเส่ียงและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีมีปัญหา
ยุ่งยากซับซ้อน เช่น เด็กท่ีมีความเส่ียงด้านอารมณ์
พฤติกรรม เพศ และสารเสพติด เด็กบกพร่องทาง
สติปัญญา (ID) เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 
เด็กสมาธิส้ัน (ADHD) เด็กท่ีประสบภาวะยากล าบาก 
เผชิญกับปัญหาต่างๆ อาทิ การประสบอุบัติภัยต่างๆ 
ความรุนแรง การละเมิดทางเพศ ความไม่เป็นธรรมทาง
การศึกษา ความต้องการรับการช่วยเหลือเรื่องต่างๆ 
เป็นต้น 

3. เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ ป้องกัน
เฝ้าระวังและการส่งต่อ รวมถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการ
เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคีเครือข่าย
เป้าหมาย
1. เด็กท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงด้านต่าง ๆ ได้รับ

ค าปรึกษาและแนวทางในการช่วยเหลือเด็กอย่าง
เหมาะสม 

2. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา
เด็กอย่างเหมาะสม 

3. องค์กรท้ังภาครัฐ และเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เด็กท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงและต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ สามารถให้การสนับสนุน และการช่วยเหลือ
เด็กด้านต่าง ๆ ได้

ผลการด าเนินงาน
มีการประชุมภาคีเครือข่าย โครงการติดตามดูแล

และให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน กลุ่มเส่ียง นักเรียนกลุ่มท่ี
มีความต้องการพิเศษ และกลุ่มเผชิญภาวะยากล าบาก

ในการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2564

ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  

ปัญหา/อุปสรรค
1. ผู้ปกครองนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือ
2. นักเรียนขาดการเอาใจใส่ในการท่ีจะพัฒนา

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-
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โครงการส่งเสรมิและสร้างโอกาสทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้เข้าเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาตามความถนัด ความสนใจและเต็มตามศักยภาพ

เป้าหมาย
ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับโอกาส

ในการเข้ารับการศึกษาครบทุกคน

ผลการด าเนินงาน
จากประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 256๔ 
ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 256๓ และ ฉบับท่ี 2 
ลงวันท่ี 13 มกราคม 2564 มีหลักการ ดังนี้

1) การมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
องค์กร และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับ
นักเรียนมีความเป็นธรรมเสมอภาคโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

2) การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคน
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด และความ
สนใจ ของแต่ละบุคคล

3) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีกระบวนการท างานท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมุ่งเน้น
ให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างท่ัวถึง 
ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

4) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีการประชา
สัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและความเช่ือมั่น ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูล
เพื่อลดความขัดแยง้ มีการประยุกต์ใช้ส่ือเทคโนโลยีและ
ระบบเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีสามารถส่ือสารไปยังผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล

แนวปฏิบัติ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้รับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียน 

โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการคัดเลือกเป็นไป
ตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนต้องค านึงถึง
โอกาสของนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ ไม่น าผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
มาใช้ในการรับนักเรียน  เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเปิดสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้รับนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยม
ศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนเดิมทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียน
ต่อในสถานศึกษาเดิมตามศักยภาพของนักเรียนและ
ตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน กรณีท่ียังมีนักเรียน
ไม่เต็มแผนการรับนักเรียน ให้สามารถรับนักเรียนจาก
โรงเรียนอื่นได้ โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการ
คัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของ
โรงเรียน ไม่น าผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช้ในการรับนักเรียน 
เข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

การรับนักเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงคพิเศษ (โรงเรียน

พิจิตรพิทยาคม) รับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของ การ
จัดตั้งโรงเรียน และตามประกาศของโรงเรียน

โรงเรียนท่ีจัดโครงการห้องเรียนพิเศษ รับนักเรียน 
ท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีได้รับ
ความเห็นชอบไว้ หากมีโรงเรียนท่ีขอเปิดใหม่ให้เป็นไป 
ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๙

การรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ
    ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
เห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มี
เงื่อนไขพิเศษเข ้าเรียนให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. นักเรียนท่ีอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคท่ีดินหรือ
ส่ิงก่อสร้างเพื่อจัดต้ังโรงเรียนซึง่มีเงื่อนไขหรือข้อตกลง 
ร่วมมาก่อน มติคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 
2562

2. นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
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3. นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ท่ีต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ

4. นักเรียนท่ีเป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากร
ในโรงเรียนนั้น

ส าหรับเงื่อนไขพิเศษนอกเหนือจาก ๔ ข้อข้างต้น 
หากโรงเรียนเห็นว่ามีความจ าเป็นให้เสนอคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ความเห็นชอบ 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบก่อนประกาศรับสมัคร
นักเรียน

การข้ึนบัญชีส ารอง
ให้บัญชีผู้สอบ แข่งขันส้ินสุด ภายใน 15 วัน 

นับจากวันเปิดภาคเรียนท่ีหนึ่งของปีการศึกษา 2564
จ านวนนักเรียนต่อห้อง
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิ เศษ 

(โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม) และโรงเรียนที่มีหองเรียน 
พิเศษใหมีจํานวนนักเรียนตอหองเปนไปตามประกาศที่
ไดรับอนุมัติใหเปดเรียน

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กปกติหรือจัดการ
ศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส ใหโรงเรียนรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาป ที่ ๔ หองละไม
เกิน ๔0 คน

กรณีที่มีความจําเปนตองรับนักเรยีนมากกวา 40 คน
และเพื่อเปนการสรางการรับรูแกนักเรียน ผูปกครอง ผูมี
สวนเกี่ยวของ และสาธารณชนไดรับทราบโดยทั่วกัน ให
โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียน เปน 3 ระยะ ดังนี้

1. ปการศึกษา 2564 กําหนดหองละไมเกิน 40
คน กรณีมีความจําเปนใหเพิ่มไดอีกหองละไมเกิน 4 คน 
(รอยละ 10)

2. ปการศึกษา 2565 กำหนดหองละไมเกิน  40 คน
กรณีมีความจําเปนใหเพิ่มไดอีกหองละไมเกิน 2 คน
(ร้อยละ 5)

3. ปีการศึกษา 2566 ก าหนดห้องละไม่เกิน 40 คน
โดยไม่ให้เพิ่มจ านวนนักเรียนต่อห้อง

ปัญหา/อุปสรรค
1. นักเรียนสมัครเรียนไม่ทัน
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ต
3. เอกสารในการสมัครไม่พร้อมในวันท่ีสมัครเรียน

ออนไลน์

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

1. เน้นย้ าให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียนใส่ใจในการ
เปิดรับสมัครเรียนออนไลน์

2. การประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  โรงเรียน  ให้สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง 
นักเรียน อย่างไรก้อมีที่นั่งเรียนแน่นอน
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การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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โครงการส่งเสรมิกิจกรรมสภานักเรียน 
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างเสรมิส านักรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสภานักเรียน

ในทุกระดับมีความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย รู้ จักใช้สิทธิและหน้าท่ีในทางท่ี
ถูกต้อง เคารพกติกาและมติของสังคม 

2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
จัดกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างครอบคลุม ส่งเสริมให้
นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ต้ังแต่ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 

3. เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนเข้าใจการด าเนิน
กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
อย่างเป็นรูปธรรมและคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีการปลูกฝัง
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการดีเด่น ในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการขับเคล่ือนข้อเสนอจากการด าเนิน กิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน 
ระดับประเทศ ดังนี้ ข้อท่ี 1 การส่งเสริมให้เด็กไทย
เลิกใช้ถุงพลาสติก ข้อท่ี 2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา 
เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข ข้อท่ี 3 การส่งเสริมให้
เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) 
ข้อท่ี 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

เป้าหมาย
1. ทุกโรงเรียนมีองค์กรสภานักเรียนท่ีเข้มแข็ง

ร้อยละ 80
2. ทุกโรงเรียนมีสภานักเรียนท่ีเข้าใจเรียนรู้

การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุขท่ีถูกต้อง ร้อยละ 100

3. นักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ 
คนไทย 12 ประการ ร้อยละ 100

4 . ทุกโรงเรียนมีการปลูกฝังให้นักเรียนรู้ จัก
ด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 100

ผลการด าเนินงาน
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิจิตร ดาํเนินการจัดทําแหลงเรียนรู “สวนผัก        
พอเพียง” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลการน้อมนํา 
ศาสตรพระราชา ในการดําเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมสํานึก 
รักษสิ่งแวดลอมของหนวยงาน เปนการปลูกจิตสํานึก 
ในการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพชีวิต ที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. สถานศึกษาขับเคล่ือนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม
ในสถานศึกษา โรงเรียนมีกิจกรรมการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและปัญหาขยะได้ มีโรงเรียนในสังกัด
สมั ค ร เข้ าร่ วมสนองพ ระราชด าริ โครงก ารสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน (พอ.สธ) เพิ่มจ านวน 8 โรงเรียน

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-
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การปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
และเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี

และพัสดุของสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง สามารถท างานให้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
ภายในให้เป็นมืออาชีพ

เป้าหมาย
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 แห่งและ

สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 28 แห่ง ได้รับการ
ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 

2. ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรมอย่างน้อย
คนละ 1 หลักสูตร

ผลการด าเนินงาน
1. การตรวจสอบภายในสถานศึกษา ตามแผนงานที่ 

กําหนดไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนงานเสร็จสิ้น 
แลว

2. การตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภค
ไดดําเนินการตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภค ของ
ไตรมาสที่ 3/2564 ของ สพม.พิจิตร และสถานศึกษา
ในสังกัด จําานวน 30 แหง ตามแผนงานที่กําหนด ได
รับขอมูลในการตรวจสอบครบถวน สามารถ จัดสง
รายงานผลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น   
พื้นฐานผานระบบ ARS ภายในระยะเวลาที่กําหนด

3. ผูตรวจสอบภายในเขารับการอบรม ผูตรวจสอบ
ภายในไดรับการอบรมพัฒนาความรูตั้งแตในไตรมาสที่ 
2/2564 และมีการรายงานเรียบรอยแลว

4. การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและพัสดุของ
สถานศึกษาที่เปนหนวยรับตรวจไดรับการประเมิน ผาน
เกณฑรอยละ 60 ตั้งแตไตรมาสที่ 3/2564
เรียบรอยแลว เวนแต คงเหลือสถานศึกษาในสังกัด ที่ยัง
ไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน 1 แหงและ ไม
สามารถติดตามประเมินผลตอเนื่องได เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) จะได้มีการวางแผนการติดตาม
ในปีต่อไป

5. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
1) การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ

ของสถานศึกษา สามารถดําเนินการตรวจสอบเปนไป 
ตามแผนงานที่กำหนด จำนวน 22 แหง โดยสถานศึกษาไดรับ 
การตรวจสอบผานเกณฑการประเมินดานการเงิน การ
บัญชี ไมนอยกวา 60 คะแนน จํานวน 19 แหง ไมผาน
เกณฑการประเมิน จํานวน 3 แหง สรุปผลได ดังนี้ 
สถานศึกษาไดรับการประเมินอยูในระดับ "ดีมาก" 
จํานวน 2 แหง (ตั้งแต 85 - 100 คะแนน) 
สถานศึกษาไดรับการประเมินอยูในระดับ "ดี" จํานวน 
12 แหง (ตั้งแต 70-84 คะแนน) สถานศึกษาไดรับ 
การประเมินอยูในระดับ "พอใช" จํานวน 5 แหง (ตั้งแต 
61-69 คะแนน) สถานศึกษาไดรับการประเมินอยูใน

ระดับ "ควรปรับปรุง" จํานวน 3 แหง (คะแนนตํ่ากวา 
60 คะแนน) 

2) การตรวจสอบการปฏิบัติงานดานบัญชี
การเงินของสถานศึกษาหนวยเบิกในสังกัด รวม 1 แหง 
โดยตรวจสอบระบบ GFMIS

3) ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภค
คางชําระของสวนราชการ สรุปไดดังนี้ 

-ตรวจสอบการควบคุมการใชจาย

สาธารณูปโภคและสถานการณ์เบิกจายของ สพม. 
พิจิตร ในไตรมาสที่ 4/2563 และไตรมาสที่ 
1-3/2564 ปรากฏว่า มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่อติดตามและรายงานสถานภาพการใช้สาธารณูปโภค
ภายในหน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการในการใช้
สาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามาตรการ
ท่ีก าหนด การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่มีค้างช าระ
ก่อนปีงบประมาณ 2564 แต่การขอต้ังเบิกจ่ายไม่ทัน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับใบแจ้งหนี้ในทุกประเภท
เนื่องจากต้องรอรวบรวมใบแจ้งหนี้ 2 จังหวัด

-ตรวจสอบสถานะเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 60 แหง ในไตรมาสที่ 
4/2563 และไตรมาสที่ 1-2/2564 สวนไตรมาสที่ 
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3/2564 คงเหลือสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 30  แห่ง 
เนื่องจากมีการแบงแยกเขตพื้นที่การศึกษา ปรากฏวา 
สามารถตรวจสอบไดครบถวน การเบิกจายถูกต้อง 
เปนไปตามใบแจงหนี้ โดยเบิกจายจากเงินอุดหนุนรายหัว
และ เงินรายไดสถานศึกษา มียอดคางชําระในไตรมาสที่ 
3 จํานวน 15 แหง เนื่องจากไดรับใบแจงหนี้แลวแตยัง 
ไมไดวางเบิกในเดือนที่รายงาน 

4. ตรวจสอบการดําเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ 
2564 ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 5 แหง 
โดยมีการตรวจสอบการควบคุมเงินอุดหนุนรายหัว คา
อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน เงินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน เงินปจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน 
โดยมีการบันทึกทะเบียนคุมครบถวน ทุกโรงเรียนการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

5. ได้รับมอบหมายให้ติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษาร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้ 

-การติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา

ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 
2563 ของสถานศึกษา จํานวน 30 แห่ง สวนใหญ 
ปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

-การติดตามสภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การเลือก การใช การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝกหัด 
ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น ฐาน 
ปงบประมาณ 2564 ของสถานศึกษา จํานวน 
16 แหง ซึ่งมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ สพฐ.กําหนด

ปัญหา/อุปสรรค
การตรวจสอบภายใน พบว่า หน่วยรับตรวจมีการ

เปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน หนังสือส่ังการ
ต่างๆ ท่ีปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ 
แต่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ศึกษาท าความเข้าใจ ประกอบกับ
หน่วยรับตรวจบางแห่งไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงาน

อย่างเคร่งครัด ท าให้การปฏิบัติงานด้นการเงินการบัญชี 
และพัสดุ มีความคลาดเคล่ือน ต้องได้รับค าแนะน า
เพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

เมื่อมีการเปล่ียนผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการสอนงาน 
เพื่อให้ผู้ปฏิบติังานใหม่เกิดความเข้าใจ และให้มีการ
ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
หากเกิดข้อสงสัยควรมีการสอบถามหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้รับค าแนะน าท่ี
ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น
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โครงการการบริหารงบประมาณและ
การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อช้ีแจงแนวทางการวิเคราะห์งบประมาณตาม

เกณฑ์การจัดต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่ า ท่ี ดิน และ ส่ิ งก่ อสร้ าง ไ ด้อย่ างถู ก ต้อ งและน า
งบประมาณไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีทักษะในการ
วิเคราะห์แผนความต้องการโครงสร้างพื้นฐานในการ
จัดต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ท่ีสอดคล้อง
กับความขาดแคลน จ าเป็น และบริบทของสถานศึกษา

เป้าหมาย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้าน

งบประมาณ จ านวน 124 คน เข้ารับการประชุม

ผลการด าเนินงาน
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม

ประชุมมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็น และบริบทของสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีตรงกับ
ความต้องการ คุ้มค่าในการใช้งาน และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค
1. บุคลากรทางการศึกษา ท่ีรับผิดชอบขาดความ

ช านาญ เนื่องจากได้รับมอบหมายงานอื่น
2. แนวทางการด าเนินงาน  มีการเปล่ียนแปลง

ระเบียบ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-
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โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือการบริหาร

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (เพิ่มเติม
ปี 2564)

2. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา

3. เพื่อตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษา

เป้าหมาย
1. โครงการร้อยละ 90 ในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
มีบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ร้อยละ 90 ของโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการด าเนินโครงการ
จนส้ินสุดโครงการ

3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับตรวจสอบ

ผลการด าเนินงาน
1. สพม.เขต 41 มีรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
(ทบทวนปี พ.ศ.2564) โครงการร้อยละ 90 
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2565 มีบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย สพม.เขต 41 
ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนปี พ.ศ.2564) เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการ

2. สพม.เขต 41 มีรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพม.เขต 41 เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานและขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

โดยผ่านความเห็นชอบจาก กศจ.กพ. ในวันท่ี 22 
มกราคม 2564 ร้อยละ 78.12 ของโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีการด าเนินโครงการจนส้ินสุดโครงการ

3. สพม.เขต 41 ตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 96.87

ปัญหา/อุปสรรค
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีในแต่ละปีล่าช้า 

เนื่องด้วยต้องรอนโยบายจากต้นสังกัด

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-
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โครงการงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานของ สพม.เขต 41

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้  ความเข้าใจ

สามารถด าเนินการผ่านระบบ eMENSCR ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อจัดท าและเผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ 

3. เพื่อให้การรับตรวจราชการ การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความ
ครบถ้วนและถูกต้องตามระยะเวลาท่ีก าหนด

4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การ
รายงานผลการด าเนินงาน  ตามแบบติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความครบถ้วนและถูกต้องตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ผลการด าเนินงาน
1. การรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

ผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) 
มีการน าเข้าข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในระบบติดตาม
ประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR)  จ านวนท้ังส้ิน 34 
โครงการ (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 33 โครงการ  และ
โครงการตามหนังสือส่ังการ สพฐ. จ านวน 1 โครงการ) 

2. การจัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2563  สพม.เขต 41 ไดจัดทํารูปเลม 
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2563 พรอมแจง 
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ

3. การด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ  สพม.เขต 41 มีการรายงาน 
ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
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4. การรายงานผลการด าเนินงานตามแบบติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา พ.ศ. 2564 ของ สพฐ.  สพม.เขต 41 มี
การรายงานครบถวนทุกตัวชี้วัดภายในระยะเวลาที่ 
กําหนด มีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
จํานวน 10 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินบรรลุผล  จํานวน 
6 ตัวชี้วัด และไมบรรลุผล จํานวน 4 ตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค
1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่รายงานผลการด าเนินงาน

โครงการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
2.การน าเข้าข้อมูลและการรายงานความก้าวหน้า

แผนงาน/โครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ 
(e-MENSCR) มีความซับซ้อน  ต้องใช้ความรู้ ความ
เข้าใจ  ซึ่งอาจจะท าให้การด าเนินงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-
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โครงการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมหลักขององค์กร

(ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความประหยัด) 
บุคลากร สพม.พิจิตร

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมหลักขององค์กร
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมหลักขององค์กร
เป้าหมาย
ร้อยละ 100 ของบุคลากรท้ังหมด เข้ารับการ

พัฒนาคุณธรรมหลักขององค์กร

ผลการด าเนินงาน
สพม.พิจิตร  ไดตระหนักถึงความสําคัญของ การ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  โดย
การขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ. ในการขับเคลื่อน ดวย
กิจกรรมสงเสริมความดีในสํานักงาน นําไปสูการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยาง ยั่งยืน 
ปลูกฝงคุณธรรมตามคุณธรรมหลักขององคกร 3 ดาน 
คือ สามัคคี รับผิดชอบและประหยัด สงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทุกคนมีบทบาทในจิต 
บริการและมีกระบวนการทํางานรวมกัน โปรงใส 
ตรวจสอบได จึงมีกิจกรรมที่ดําเนินการตลอดป 2564 
ดังนี้

1. กิจกรรม “ท ำความดีที่ระเบิดจากขางใน”
ชื่นชมยินดีและอวยพรวันเกิด ที่เปนกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
มาอยางตอเนื่อง 

2. กิจกรรม “นวัตกรรมควํามดี” ทุกกลุม 
ไดจัดทำนวัตกรรมความดี สัมพันธกับคุณธรรมหลัก 
ขององคกร สรางสามัคคี มีความรับผิดชอบ ประหยัด

ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

-ไม่มี-

โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ได้รับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาและน านโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด และรายงานความก้าวหน้า ผลการ
ด าเนินงานภาพรวมของ สพท. 

3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปล่ียน
เรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เป้าหมาย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง

การศึกษาในสังกัดได้รับทราบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

2. สพม.ก าแพงเพชร ได้รับทราบผลการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและรายงาน
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานภาพรวมของ สพม.
ก าแพงเพชร พร้อมท้ังได้ข้อเสนอแนะ แลกเปล่ียน
เรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาน านโยบายสู่การบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

ผลการด าเนินงาน
1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  สามารถบริหารจัด

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21

3. สพม.พิจิตร  มีขอมูลสารสนเทศ
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา และแก้ปัญหาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้
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ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถจัดการ
ประชุมแบบ On-site ได้ แต่มีข้อราชการเร่งด่วนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเพิ่มมากขึ้นและบ่อยครั้งท าให้ต้อง
แจ้งข้อราชการเพื่อช้ีแจงให้ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรในสังกัดทราบบ่อยครั้งเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาหลังเสร็จสิ้นโครงการ

จัดการประชุมด้วยระบบ Online แทนการจัดแบบ 
On-site เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 



ส่วนที่ 4
กิจกรรมเด่น

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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สวนที่ 4

กิจกรรมเดนในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564

        นางณัฐตา  หอกุล รองผูอํานวยการ
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ไดรับรางวัลครู
ผูสมควรไดรับ พระราชทานรางวัล “สมเด็จ
เจาฟามหาจักรี” ปการศึกษา 2564 จาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

         นางณัฐตา  หอกุล รองผูอํานวยการโรงเรียน
หนองโสนพิทยาคม ไดรับรางวัล ครูขวัญศิษย 
ประจําปพุทธศักราช 2564  จากมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจาฟามหาจักรี
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นางรชัน ี โสดถานา คร ูโรงเรยีนพจิติรพทิยาคม ไดรบัการประกาศเกียรตคิณุ เปนอาจารยทีป่รกึษาโครงงาน
วทิยาศาสตรเชดิชูเกยีรต ิการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร สาขากายภาพ ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย         
โครงงาน “ชดุตรวจสอบสารบอแรกซจากดอกแพงพวย” บนเวทนีกัวทิยาศาสตรรุนเยาวระดบัประเทศ ครัง้ที ่16 
ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

นางรชัน ี โสดถานา คร ูโรงเรยีนพจิติรพทิยาคม ไดรบัการประกาศเกียรตคิณุ เปนอาจารยทีป่รกึษาโครงงาน
วทิยาศาสตรเชดิชูเกยีรต ิการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร สาขากายภาพ ระดบัมัธยมศกึษาตอนตนโครงงาน 
“อุปกรณเกบ็และคดัแยกขนาดมะนาว” บนเวทนีักวทิยาศาสตรรุนเยาวระดบัประเทศ ครัง้ที ่16 ของสมาคม
วทิยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ
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นางสาวสุนิสา  บิดพันลํา ครู โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ไดรับรางวัลผูทําคุณประโยชนตอกระทรวง
วัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประจําป 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม ์

นางสาวสุคนธวา  ตลาดเงิน นักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ไดรับรางวัลผูทําคุณประโยชนตอ
กระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล ประจําป 2564 จากกระทรวงวัฒนธรรม
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นายพนม ไชยพรพัฒนา ศึกษานิเทศก สพม.พิจิตร ไดรับเกียรติบัตร วิทยากรผานการอบรมออนไลน 
OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลนยุคปกติใหม : มุมมองของผูบริหาร นักวิชาการ และ
ครู” ในหัวขอ การสงเสริมศักยภาพรเรียนรูดวยสื่อวีดีโออนไลน และหองเรียนเกียรติบัตร และหองเรียนกลับดาน
ดวยวีดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายพนม ไชยพรพัฒนา ศึกษานิเทศก สพม.พิจิตร ไดรับเกียรติบัตรการนําเสนอผลงานนวัตกรรมการ
บริหารจัดการที่เปนแบบอยางไดในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564



คณะผู้จัดท ำ

ที่ปรึกษำ
1. นายปญญา  หาแกว   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

2. นายวณัฐพงศ  ทองคํา  รองผูอาํนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

3. นายไพรัตน  กลิ่นทับ    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

ผู้รวบรวมและจัดท ำ  
1. กลุ่มนเิทศ  ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา
2. กลุ่มสง่เสริมการจัดการศกึษา
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มกฎหมายและคดี
8. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9. กลุ่มอ านวยการ
10. หน่วยตรวจสอบภายใน



ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพิจิตร


	
	Untitled


