
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
******************** 

 การจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดย
การด าเนินการตามภารกิจของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย  
 
1. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
1.1 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ 30 กันยายน 2562 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
 จ านวน 

หมายเหตุ ต าแหน่งที่
มีคนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ครูผู้ช่วย - 158 3 161  
2 คร ู - 330 1 331  
3 คร ู ครูช านาญการ 701 10 711  
4 คร ู ครูช านาญการพิเศษ 990 57 1,047  
5 คร ู ครูเชี่ยวชาญ 5 11 16  
6 คร ู ครูเชี่ยวชาญพิเศษ - - -  
7 อาจารย์ - - - -  
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - -  
9 รองศาสตราจารย์ - - - -  

10 ศาสตราจารย์ - - - -  
11 รอง ผอ.สถานศึกษา  - - - -  
12 รอง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.ช านาญการ 10 2 12  
13 รอง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.ช านาญการพิเศษ 28 34 62  
14 รอง ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.เชี่ยวชาญ - 12 12  
15 ผอ.สถานศึกษา - - - -  
16 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการ 3 - 3  
17 ผอ.สถานศึกษา ผอ.ช านาญการพิเศษ 52 - 52  
18 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญ 2 - 2  
19 ผอ.สถานศึกษา ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ - - -  
20 รอง ผอ.สพท.  - - - -  
21 รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.ช านาญการพิเศษ 1 2 3  
22 รอง ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ - - -  
23 ผอ.สพท. ผอ.สพท.ช านาญการพิเศษ 1 - 1  
24 ผอ.สพท. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ - - -  
25 ผอ.สพท. ผอ.สพท.เชี่ยวชาญพิเศษ - - -  



26 ศึกษานิเทศก์ - - - -  
27 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 4 - 4  
28 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 8 3 11  
29 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ - - -  
30 ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ - - -  
31 เจ้าพนักงานธุรการ  - 4 1 5  
32 เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี  - - - -  
33 เจ้าพนักงานพัสดุ - 1 - 1  
34 นักจัดการงานทั่วไป  - 3 - 3  
35 นักประชาสัมพันธ์ - - 1 1  
36 นักวิชาการการเงินและบัญชี - 6 5 11  
37 นักวิชาการพัสดุ - 1 - 1  
38 นักทรัพยากรบุคคล  - 6 2 8  
39 นิติกร - 1 1 2  
40 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 4 1 4  
41 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - 1 - 1  
42 นักวิชาการศึกษา - 4 - 4  
43 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 2 - 2  
44 อ่ืนๆ - - - -  

รวม 2,326 146 2,471  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

ล าดับที ่ ระดับ จ านวน(คน) หมายเหตุ 
 

1 
ก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล 1 

 
- 

 

2 อนุบาล 2 -  
3 อนุบาล 3 -  
 รวม -  
 

4 
ประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 

 
- 

 

5 ประถมศึกษาปีที่ 2 -  
6 ประถมศึกษาปีที่ 3 -  
7 ประถมศึกษาปีที่ 4 -  
8 ประถมศึกษาปีที่ 5 -  
9 ประถมศึกษาปีที่ 6 -  
 รวม -  
 

10 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1  

 
7,125 

 

11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 7,350  
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 7,256  

 รวม 21,731  
 

13 
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

 
6,725 

 

14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 6,342  
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 6,495  

 รวม 19,589  
 

16 
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ 
ปวช.1 

 
18 

 

17 ปวช.2 -  
18 ปวช.3 9  

 รวม 27  
 รวมทั้งสิ้น 41,320  

 

 

 

 

 



1.3 การเกลี่ยอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายละเอียด 
จ านวน 

ครั้ง เรื่อง อัตรา 
1. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ 
   1.1 กรณีต าแหน่งว่าง 
      - ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
      - ต าแหน่งคร ู
   1.2 กรณีมีคนครอง 
   1.3 กรณีได้รับจัดสรรคืน 
   1.4 ตัดโอนไปเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
   1.5 กรณีได้รับจัดสรรคืนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน 
        ตามมาตรา 38ค(1) 

 
 
- 
5 
- 
1 
- 
1 

 
 
- 
5 
- 
1 
- 
1 

 
 
- 

38 
- 

82 
- 
2 

2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายละเอียด 
จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 
1. 1. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.1 ผู้สอบแข่งขันได้ 
   1.2 ผู้ได้รับการคัดเลือก 
   1.3 ผู้ช านาญ/เชี่ยวชาญระดับสูง 
   1.4 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

 
27 
6 
- 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
85 
26 
- 
1 

2. การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย 
  2.1 การเปลี่ยนต าแหน่งตามผลการคัดเลือก 
     - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     - ศึกษานิเทศก์ 
  2.2 การย้ายผู้บริหาร 
  2.3 การย้ายผู้สอน 
  2.4 การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) 
  2.5 การรับโอนข้าราชการอ่ืนและพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณี 
       สอบแข่งขันได้มาดารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
  2.6 การรับโอนข้าราชการอ่ืนและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาด ารง
ต าแหน่ง    
       บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 

 
 

3 
- 
2 
1 
5 
3 
- 
 

5 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

 
 

8 
- 
2 

19 
137 

3 
- 
 

5 
 

3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างานต าแหน่งบุคลากร 
    ทางการศึกษาอ่ืนให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ 

- - - 

4. อนุมัติเทียบประสบการณ์การดารงต าแหน่งครูสังกัดอ่ืนมานับรวมกับ   
    ต าแหน่งครูสังกัด สพม. เขต 39 เพ่ือขอมีวิทยฐานะช านาญการ 

   



 3. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายละเอียด 
จ านวน 

ครั้ง เรื่อง ราย 
1. การให้มีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ 
   1.1 ครูช านาญการ 
   1.2 ครูช านาญการพิเศษ 
   1.3 ครูเชี่ยวชาญ 
   1.4 รองผู้อ านวยการช านาญการ 
   1.5 รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
   1.6 รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
   1.7 ผู้อ านวยการช านาญการ 
   1.8 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
   1.9 ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
   1.10 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 
15 
15 
1 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
15 
15 
1 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
55 
57 
1 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    - ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  
    - ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  

 
1 
1 

 
1 
1 

 
2,209 
2,260 

3. การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
   - ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
   - ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
30 
32 

4. การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับ เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น  - - - 
5. การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  - - - 
6. อื่นๆ ..........................  - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทน ำ และข้อมูลพื้นฐำน 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

       

          พระราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 วรรค 4 ก าหนดให้ “เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณให้ ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี......” และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อบริหารจัดการงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่สอดคล้อง
กับนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดให้เกิดประสิทธิภาพ  ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และนโยบายจังหวัด น ามาวางแผน
จัดท าโครงการ กิจกรรม เพื่อพัฒนาการบริหารงาน และส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  โดยน้อมน า
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการขับเคลื่อน           
การด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 บรรลุตาม
เป้าหมาย จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศตอ่ไป 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ก าหนดทิศทาง ในการ

ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยเน้นการมีส่วนร่วม และด าเนินโครงการ/กิจกรรม

เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และก าหนดค่านิยม ดังนี ้

 

  



วิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2562   
“เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล   

บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
พันธกิจ 
 1. จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะ             
ในศตวรรษที่ 21 
 3. สง่เสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน              
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม               
มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลก
ที่ดี   
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ              
มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ 
และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็ น                
ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และ
นวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และ
การบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือ
กับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ีจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
 6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงาน
แห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อน
คุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน          
โดยกระจายอ านาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหาร                
เชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัย และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ  

ค่านิยม   
G  Good Governance   = ยึดมั่นธรรมาภิบาล  
I Innovative Thoughts = สร้างสรรค์สิ่งใหม่  
V Value Teamwork  = ร่วมใจท างาน            
E Excellent Services  = บริการเป็นเลิศ  

นโยบายส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 39   
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ            

มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 



 
 

 
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ตั้งอยู่เลขที่ 1 
หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-
สุโขทัย ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง          
จังหวัดพิษณุโลก ดูแลโรงเรียน
ระดับมัธยม 2 จังหวัด คือ จังหวัด
พิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

โดยมีประวัติพอสังเขป ดังนี้ 

       พ.ศ. 2552 จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 38 ตั้งอยู่
ภายในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

       พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 39  ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2553 และย้ายที่ตั้งมาอยู่ท่ีอาคารกีฬา (โรงยิม) ภายใน
พื้นที่ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (ที่ตั้งปัจจุบัน)  

       นายสมเกียรติ บุญรอด เป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ คนแรก และจัดตั้งศูนย์
ประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บริการโรงเรียนในสังกัด จ.อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ต่อมาย้ายที่ตั้งมาอยู่ในพื้นที่
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และในเดือนมิถุนายน 2561 
ได้ย้ายศูนย์ประสานงานมาตั้ งอยู่ อาคาร 1 ช้ัน 1 โรงเรียนลับแลพิทยาคม  
ต.ลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  

        ปี พ.ศ. 2557 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557  และลาออก 
จากราชการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 มีนายสุชน  วิเชียรสรรค์ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ตั้งแตว่ันท่ี 2 มกราคม 2559   

วันที่  1 พฤศจิกายน 2560 นายสุชน วิ เ ชียรสรรค์ ด ารงต าแหน่ง เป็น
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จนถึงปัจจุบัน 





http://www.komchadluek.net/search.php?search=%C1%D1%B8%C2%C1%C8%D6%A1%C9%D2


 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 
 

ผู้บริหาร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 39 
 

นำยสุชน  วิเชียรสรรค์ 

 

นำยสุทธิดล  พุทธรักษ์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

ก.ศ.จ. จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการส่ือสาร 
เพ่ือการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ 

 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสนิทรัพย ์

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

 

รอง ผอ.สพม.39 

 

ผอ.สพม.39 

โครงสร้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 



 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา            
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงาน
ข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ดังกล่าว 

 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที ่
การศึกษา 

 5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่
การศึกษา 



 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา                    
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างานด้านการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  
เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย  
 
รายชื่อองค์คณะบุคคล   

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1. นายสุชน  วิเชียรสรรค ์ ประธานกรรมการ 

2. นายศักดิ์ชัย  ทุ่งโพธแิดง กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 

3. นายธรีชัย  ธุวนิมิตรกุล กรรมการผูแ้ทนผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 

4. รศ.ดร.วารีรตัน์  แก้วอุไร  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

5. นายประมุข  ธนวัฒน ์ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

6. นายมานพ  เกตุเมฆ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

7. ดร.อารีย์  ปรดีีกุล กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

8. นายสมภพ  นาคสีด ี กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

9. นายกาญจนมาโนชญ ์ขุนกอง กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อาณาเขตและที่ตั้ง 

 

 

         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอาณาเขตและที่ตั้งส านักงาน ดังนี้  

 จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างและอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนสุด
ของประเทศไทย  เรียกกันว่า "เหนือล่างกลางบน" ห่างจากกรุงเทพมหานคร 394 กม.      
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 



 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอพิชัย อ าเภอทองแสนขัน และอ าเภอ     
น้ าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์)  และแขวงไชยบุรี ประเทศลาว 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอ   
สามง่าม และอ าเภอสากเหล็ก (จังหวัดพิจิตร) 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเขาค้อ อ าเภอวังโป่ง 
(จังหวัดเพชรบูรณ์)  อ าเภอด่านซ้าย และอ าเภอนาแห้ว (จังหวัดเลย) 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอศรีส าโรง (จังหวัด
สุโขทยั) และอ าเภอลานกระบือ (จังหวัดก าแพงเพชร) 

 จังหวัดอุตรดิตถ์   ตั้งอยู่ใต้สุดของภาคเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 25 ของ
ประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก, อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย  

  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอวัดโบสถ์,  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก  

  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอทุ่งเสลี่ยม, อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสโุขทัย  

 
 

ที่ต้ัง 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 8             
ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
65000  Website : www.secondary39.go.th  โทรศัพท์ : 055-267235 - 6  โทรสาร : 
055-267234    
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ข้อมูลพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10   
               มิถุนายน  2562) 

ที่ ขนาดโรงเรยีน 
จังหวัด

พิษณุโลก 
(โรงเรียน) 

จังหวัด
อุตรดิตถ ์
(โรงเรียน) 

รวม 
(โรงเรียน) 

1 ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 1 – 500 คน) 23 8 31 

2 ขนาดกลาง (นกัเรียนตั้งแต่ 501 – 1500 คน) 12 7 19 

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

4 ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 2,501 ขึ้นไป) 2 2 4 

 รวมทั้งสิ้น 39 18 57 

 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามการจัดการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10  
               มิถุนายน 2562) 

ระดับที่เปิดท าการสอน 
จังหวัด

พิษณุโลก 
จังหวัด
อุตรดิตถ ์

รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1  -  มธัยมศึกษาปีที่ 6 38 17 56 

มัธยมศึกษาปีที ่4  -  มธัยมศึกษาปีที ่6 1 - 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 1  -  มธัยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 39 18 57 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนนักเรยีนจ าแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูล ณ วันท่ี 10  
                มิถุนายน 2562) 

จังหวัด 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ปวช. รวม 

พิษณุโลก 13,675 13,302 0 26,977 

อุตรดิตถ ์ 8,056 6,260 27 14,343 

รวมทั้งสิ้น 21,731 19,562 27 41,320 



ตารางที่ 4  แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรยีน จ าแนกตามระดับชั้น (ข้อมูล ณ วันท่ี 
10 มิถุนายน 2562) 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3,505 3,620 7,125 215 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 3,530 3,820 7,350 207 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 3,502 3,754 7,256 204 

รวม ม.ต้น 10,537 11,194 21,731 626 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 2,793 3,932 6,725 217 

มัธยมศึกษาปีที่ 5  2,484 3,858 6,342 216 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,622 3,873 6,495 222 

รวม ม.ปลาย 7,899 11,663 19,589 655 

ปวช. 1 18 0 0 1 

ปวช. 2 0 0 9 0 

ปวช. 3 9 0 0 1 

รวม ปวช. 27 0 0 2 

รวมทั้งสิ้น 18,463 22,857 41,320 1,283 

ตารางที่ 5  แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่  
              10 มิถุนายน 2562) 
ที่ ต าแหน่ง จ านวน 

1 ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 1 

2 รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 1 

3 ผู้อ านวยการสถานศึกษา      53 

4 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา    48 

5 ครูผู้สอน 2,209 

6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (1) (ศึกษานิเทศก์) 13 

7 บุคลากรทางการศึกษาอื่น  ม.38 ค (2)     32 

8 ลูกจ้างประจ า 97 

9 ลูกจ้างชั่วคราว 98 

10 พนักงานราชการ      60 

รวมทั้งสิ้น 2,612 



 

ตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทยีบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            
(O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 – 2561 ดังนี้ 

 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา เพิ่มขึ้น / ลดลง 

2560 2561 + / - 

รายการที ่1 ภาษาไทย 51.70 57.56 5.86 

รายการที ่2 คณิตศาสตร์ 30.41 33.10 2.69 

รายการที ่3 วิทยาศาสตร์ 34.45 37.73 3.28 

รายการที ่4 ภาษาอังกฤษ 31.76 30.42 -1.34 

เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระฯ 37.08 39.70 2.62 

 

ตารางที่ 7  แสดงการเปรียบเทยีบผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
               (O-NET) ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 – 2561 ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา เพิ่มขึ้น / ลดลง 

2560 2561 + / - 

รายการที ่1 ภาษาไทย 50.74 48.98 -1.76 

รายการที ่2 คณิตศาสตร์ 25.24 32.28 7.04 

รายการที ่3 วิทยาศาสตร์ 29.90 31.31 1.41 

รายการที ่4 ภาษาอังกฤษ 28.27 31.61 3.34 

รายการที ่5 สังคมศึกษาฯ 34.56 35.49 0.93 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระฯ 33.74 35.93 2.19 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 8  แสดงข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน 3 ปีท่ีผ่านมา (ปีการศกึษา 2559–2561) 
 

ระดับชั้น 
ร้อยละของนกัเรียนออกกลางคัน 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 0.04 0.00 0.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 0.10 0.00 0.05 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 0.04 0.00 0.07 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 0.06 0.00 0.04 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 0.25 0.50 0.22 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 0.22 0.06 0.43 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 0.06 0.02 1.40 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 0.18 0.19 0.68 

รวมท้ังสิ้น 0.12 0.09 0.34 

 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2561 สพฐ. ให้นับนักเรียนท่ีมีตัวอยู่จริง โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องน า     
เด็กแขวนลอยระดับมัธยมปลาย (ยังไม่มาลาออก) ออกจากทะเบียนนักเรียน จึงมี
จ านวนนักเรียนออกกลางคันเพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ข้อมูลโรงเรียนจ าแนกประเภทตามกิจกรรม 
 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (จ านวน 28 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนดอนทองวิทยา 
2. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 
3.  โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณา

รักษ์อุปถัมภ์” 
4. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 
5. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
6. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 
7. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 
8. โรงเรียนนาบัววิทยา 
9. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 

10. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
11. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
12. โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 
13. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 
14. โรงเรียนดงประค าพิทยาคม 
15. โรงเรียนวดัโบสถ์ศึกษา 
16. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 
อุตรดิตถ ์

2. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
4. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
5. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
6. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
7. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
9. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
10. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
11. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
12. โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ ์

 

โรงเรียนสีเขียว (จ านวน 5 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย พิษณุโลก 
2. โรงเรียนนครไทย 
3. โรงเรียนวดัโบสถ์ศึกษา 

1. โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณ ี
2. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 

 



 

โรงเรียนทั่วไปท่ีมีนักเรียนพิการเรยีนรวม (จ านวน 27 โรงเรยีน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ ์
1. โรงเรียนวังน้ าคู้ศึกษา 
2. โรงเรียนท่าทองพทิยาคม 
3. โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณา-

รักษ์อุปถัมภ์” 
5. โรงเรียนบางกระทุ่มพทิยาคม 
6. โรงเรียนวังทองพทิยาคม 
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
8. โรงเรียนน้ ารินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังโพรงพทิยาคม 

10. โรงเรียนไทรย้อยพทิยาคม 
11. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 
12. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
13. โรงเรียนบ่อโพธิ์วทิยา 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 
อุตรดิตถ ์

2. โรงเรียนทุ่งกะโล่วทิยา 
3. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
4. โรงเรียนน้ าริดวิทยา 
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
6. โรงเรียนดาราพทิยาคม 
7. โรงเรียนพิชัย 
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
9. โรงเรียนด่านแม่ค ามันพทิยาคม 

10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม 
11. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 

 

โครงการ “ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู้” (จ านวน 21 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ ์
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
2. โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี 
3. โรงเรียนจ่านกร้อง 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
5. โรงเรียนดอนทองวทิยา 
6. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 
7. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพทิยาคม 
8. โรงเรียนน้ ารินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 

10. โรงเรียนดงประค าพิทยาคม 
11. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 
12. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 

1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
3. โรงเรียนทุ่งกะโล่วทิยา 
4. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
5. โรงเรียนดาราพทิยาคม 
6. โรงเรียนพิชัย 
7. โรงเรียนลับแลพทิยาคม 
8. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
9. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 

 



 

14. โรงเรียนชาติตระการวทิยา 
15. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 
16. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธ (จ านวน 36 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก              จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนวังน้ าคูศ้ึกษา 
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 
4. โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา 
5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณา

รักษ์อุปถัมภ์” 
6. โรงเรียนสฤษดิเ์สนาพิทยาคม 
7. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
8. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 
9. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 

10. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
11. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
12. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
13. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 
14. โรงเรียนนครไทย 
15. โรงเรียนนาบัววิทยา 
16. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
17. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
18. โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 
19. โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
20. โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
21. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
22. โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 
23. โรงเรียนดงประค าพิทยาคม 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ 
อุตรดิตถ ์

2. โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณ ี
3. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
4. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
5. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
6. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
8. โรงเรียนพิชัย 
9. โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 
10. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม 
11. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
12. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
13. โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ ์

 



 

โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน (จ านวน 2 โรงเรียน) 
1. โรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณโุลก         2. โรงเรียนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์

 
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (จ านวน 6 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนจ่านกร้อง 
2. โรงเรียนนาบัววิทยา 
3. โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 

1. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
2. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
3.  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 

 

โรงเรียนในฝัน (จ านวน 28 โรงเรียน) 
โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 (จ านวน 16 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
2. โรงเรียนนครไทย       
3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา      
4. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม   
5. โรงเรียนวดัโบสถ์ศึกษา       
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม                       
7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา              

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        
น้อมเกล้าอุตรดติถ์ 

2. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
3. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
4. โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ ์
5. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
6. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
7. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
8. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
9. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 



 

โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 (จ านวน 2 โรงเรียน) 
1. โรงเรียนบางระก าวิทยศึกษา               2.  โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 
โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 (จ านวน 10 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก                 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนวังน้ าคูศ้ึกษา 
2. โรงเรียนนาบัววิทยา 
3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
4. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
5. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา    
6. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา          
7. โรงเรียนดงประค าพิทยาคม 
8. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 

1. โรงเรียนน้ าริดวิทยา 
2. โรงเรียนลับแลพิทยาคม  

 

โรงเรียนประชารัฐ (จ านวน 8 โรงเรียน) 

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

1. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา                               
2. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

3. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา                                
4. โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 

 

โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาค (Education Hub) 
(จ านวน 1 โรงเรียน) 
1. โรงเรียนเฉลิมขวญัสตร ี   
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา  (STEM)  ภาคเหนือตอนล่าง (จ านวน 3 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม               ศูนย์สะเต็มศึกษา 
2. โรงเรียนเฉลิมขวญัสตร ี                   เครือข่าย 1 
3. โรงเรียนจ่านกร้อง                          เครือข่าย 2 
 



โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม (STEM Education) 
(จ านวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณโุลก    2. โรงเรียนอุตรดิตถ ์
โรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) ของ สพม.39 
1. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม       6. โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม         
2. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม   7. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา       8. โรงเรียนนครไทย        
4. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม      9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
5. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา         10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดติถ์ 
โรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดด้ิง ผ่านพ้ืนที่พัฒนา   
นักประดิษฐ์ดิจิทัล (จ านวน 5 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์  
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดติถ์ 
2. โรงเรียนเฉลมิขวัญสตร ี
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   
4. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(EP/MEP) (จ านวน 4 โรงเรียน) 

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์  
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1.  โรงเรียนอตุรดิตถ ์
2. โรงเรียนเฉลมิขวัญสตร ี 2.  โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณ ี
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (English Resources and 
Instruction Center : ERIC)  (จ านวน 5 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์  

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. โรงเรียนอุตรดติถ์ 
2. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 2. โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ ์
3. โรงเรียนวดัโบสถ์ศึกษา 

 
 



 

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภิาพการจัดการศึกษาจังหวัด (จ านวน 2 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนเฉลิมขวญัสตร ี 2. โรงเรียนอุตรดติถ์ดรณุ ี
 

โรงเรียนจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา (จ านวน 19 โรงเรียน) 
             จังหวัดพิษณุโลก             จังหวัดอุตรดิตถ์ 
1. โรงเรียนจ่านกร้อง 
2. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
3. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์

อุปถัมภ์” 
4. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
5. โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
6. โรงเรียนหนองพระพิทยา 
7. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
8. โรงเรียนน้ ารินพิทยาคม 
9. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
10. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
11. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
12. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 
13. โรงเรียนนครไทย 
14. โรงเรียนนาบัววิทยา 
15. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
16. โรงเรียนดงประค าพิทยาคม 
17. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
2. โรงเรียนน้ าริดวิทยา 

 
 



ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงด้านการศึกษา  

             จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดอุตรดิตถ์  
1. โรงเรียนทรัพยไ์พรวลัย์วิทยาคม 1. โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดติถ ์
   2. โรงเรียนทองแสนขันวิทยาคม 
   3. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
   4. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
 

โครงการสถานศึกษาพอเพียง (จ านวน 56 โรงเรียน) 

        จังหวัดพิษณุโลก          จังหวัดอุตรดิตถ์  

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
โรงเรียนเฉลมิขวัญสตร ี
โรงเรียนจ่านกร้อง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
โรงเรียนวังน้ าคูศ้ึกษา 
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
โรงเรียนดอนทองวิทยา 
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช-
วิทยาลัย พิษณุโลก 

โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณา
รักษ์อุปถัมภ์” 
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 
โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
โรงเรียนวังทองพิทยาคม 
โรงเรียนสฤษดิเ์สนาพิทยาคม 
โรงเรียนหนองพระพิทยา 
โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 

1. โรงเรียนอตุรดิตถ ์
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-      

น้อมเกล้า อุตรดิตถ ์
3. โรงเรียนอตุรดิตถ์ดรุณ ี
4. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
5. โรงเรียนแสนตอวิทยา 
6. โรงเรียนน้ าริดวิทยา 
7. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
8. โรงเรียนบ้านโคน 
9. โรงเรียนดาราพิทยาคม 
10. โรงเรียนพิชัย 
11. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
12. โรงเรียนโรงเรียนด่านแม่ค ามัน

พิทยาคม 
13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
14. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
15. โรงเรียนฟากท่าวิทยา 
16. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
17. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 
18. โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ ์



 

 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
โรงเรียนน้ ารินพิทยาคม 
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 
โรงเรียนนครไทย 
โรงเรียนนาบัววิทยา 
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลา
ภิเษก 
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 
โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 
โรงเรียนยางโกลนวิทยา 
โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 
โรงเรียนพรหมพริามวิทยา 
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 
โรงเรียนดงประค าพิทยาคม 
โรงเรียนวดัโบสถ์ศึกษา 
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 

 



 
ส่วนที่ 2 

ผลกำรด ำเนินงำน

ปีงบประมำณ 2562 
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นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

STEM/ STEAM /STREAM 
ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา 

STEM Education 
 

ผลการด าเนินการ 
เชิงปริมาณ 
 จ านวนครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 803 คน ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาของ สสวท. รวม 
803 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ  
 1. ครูในสังกัดที่ ได้รับความรู้จากการอบรม การขยายผล และมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
 2. ครูน าแนวทางสะเต็มศึกษาไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ แนวทาง
สะเต็มศึกษาสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และถา่ยทอดความรู้ขยายสู่เพื่อนครูได้ 
 3. นักเรียนมีความสามารถและทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ฝึก
ทักษะการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถบูรณาการเช่ือมโยงสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 



นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1 การพัฒนาครูทัง้ระบบ เพ่ือการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ 

 การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC 
   ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบ

ครบวงจรน าผลการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน 
 
หน่วยงาน 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร ปีการศึกษา 2562(คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา 
น าผลการพัฒนามาใช้ใน
การเรยีนการสอน (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สพม.39 1,457 1,457 100 

ตัวช้ีวัดที่ 2 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และน าผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 
 
หน่วยงาน 

จ านวนครูที่ผ่านการพัฒนา
ตามกระบวนการสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู ้(PLC)  
ปีการศึกษา 2562  (คน) 

จ านวนครูที่ผ่านการ
พัฒนา น าผลการพัฒนา
มาใช้ในการเรียนการสอน 

(คน) 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

สพม.39 1,457 1,457 100 

 
ผลการด าเนินการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ได้ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ ในเร่ือง การ
วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อหรือเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครู
น าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีศึกษานิเทศก์เข้าไปช่วยแนะน าก ากับ ติดตาม 
แบบครบวงจร  โดยใช้กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบครบวงจร  เป็นรายโรงเรียน
เพื่อทราบบริบทของโรงเรียน และเข้าช่วยแก้ไขหากโรงเรียนมีจุดอ่อน และช่วยพัฒนาให้
ดีย่ิงขึ้น หากโรงเรียนมีโอกาส และจุดแข็ง  ด าเนินการในลักษณะการ SWOT ตนเอง   
จากกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน (PLC)  หน่วยงานต้นสังกัด ควรมีแนวทางที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการได้ และมีจุดมุ่งหมายพัฒนาครู ลงไปสู่
ผู้เรียนอย่างแท้จริง 

 
 



 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
โครงการ   เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทาง

ของ “ศีล สมาธิ ปัญญา” ประจ าปี 2562        
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ประพฤติปฏิบัติตนให้
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
 2. เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจถึงหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  และ
เข้าใจถึงหลักธรรมตามแนวทางของ “ศีล สมาธิ ปัญญา” 
 

ผลการด าเนินงานโครงการ  
เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน จ านวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางของ               
“ศีล สมาธิ ปัญญา” ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ ส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดก าแพงเพชร แห่งที่ 2 (ดีเด่น) วัดหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร  
เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เรียนรู้วิธีการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน  ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และมีความ
เข้าใจถึงหลักธรรมตามแนวทางของ “ศีล สมาธิ ปัญญา”  ส่งผลให้ครูประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และสามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ได้ต่อไป 
 
 



นโยบายที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ  บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการสรรหา 
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่และภารกิจในการจัดท า
ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครู 
      2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีอัตราก าลังข้าราชการครูที่ เพียงพอ และ
เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน ห้องเรียน และตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3. เพื่อด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทดแทน
อัตราก าลังที่ว่างในสถานศึกษา และส านักงานเขตฯ  ตามความขาดแคลน 
 4. เพื่อด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราว ใน
สถานศึกษาท่ีขาดแคลนอัตราก าลัง ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
 5. เพื่อด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้
ความสามารถให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดสรร เกลี่ย ตัดโอน 
อัตราก าลั งข้ า ราชกา รครู  จาก โรง เ รียนที่ มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดให้กับโรงเรียนที่
มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ
จัดท ามาตรฐานวิชาเอกตามที่สถานศึกษาควรมี 
เพื่อจัดเตรียมอัตราก าลังครู สรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
และอื่นๆ ได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลการย้าย
ข้าราชการครูฯ ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 2 รอบ น าข้อมูลเสนอ
คณะท างานศึกษาธิการจังหวัด อกศจ., กศจ.พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สถานศึกษาได้รับข้าราชการครูตรงตามสาขาวิชาเอก และเป็น
ปัจจุบัน 
 3. ประชุมคณะกรรมการฯ ในการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครบถ้วนเรียบร้อย สามารถ     
สรรหาบุคลากรดังกล่าว จัดสรรให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนตามกลุ่มสาระได้ 



 

 4. ประชุมคณะกรรมการฯ  ด าเนินการสรรหาฯ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) จัดสรรให้กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่ฯ ครบถ้วนเรียบร้อย 
 
โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
       2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ตามที ่ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
ผลการด าเนินงานโครงการ   
เชิงปริมาณ 
 1. ประชุมคณะกรรมการ และคณะท างานฯ จ านวน 12 คน จัดท าข้อตกลง
เบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ
แนวทางการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 70 คน และไลฟ์สดผ่านเว็บไซต์ฯ 
 3.  ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีฯ จ านวน 12 คน มีมติจัดสรรวงเงินเลื่อนให้กับโรงเรียนในสังกัด 
 4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวม 7 คน มีมติให้คงเงินที่เหลือ เสนอขอเลื่อนไว้เผื่อความ
คลาดเคลื่อน  
 5.  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนต่อไป 
เชิงคุณภาพ  
 จัดท าบัญชีถือจ่ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด าเนินการ      
เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบร้อยละ  ได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด 



 
 
 
 
 
โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจในขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี พัสดุ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการด าเนินการด้านความรับผิดชอบทางละเมิด
อย่างถูกต้อง และสามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
การแก้ไขในการปฏิบัติงานได้ 

ผลการด าเนินงานโครงการ 

 กิจกรรมที่ 1  รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลักเกษียณอายุ
ราชการ และฝึกการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions Electronic Filing)  
 เชิงปริมาณ  ข้าราชการ จ านวน 121 ราย บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน 23 ราย ลูกจ้างประจ า จ านวน 6 ราย รวม
ทัง้สิ้น 150 คน 
 เชิงคุณภาพ    
 1. ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการ และมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ
ดังกล่าว ได้รับความรู้ สามารถด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้รับบ าเหน็จบ านาญสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีไ่ด้
ทุกขั้นตอน และพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายไดต้ลอดเวลา
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ 



 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ า

ต าบล ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
วัตถุประสงค์ของโครงการ   

เพื่อพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
ค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลโดยเชิญวิทยากรแกนน าเรื่องการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค านวณแกนน าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ
ของครูผู้สอนโดยการนิเทศแบบบูรณาการร่วมการนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จ านวน 28 โรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาการค านวณ  

เชิงคุณภาพ 

จากการนิเทศ ติดตามฯ ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณสามารถน าสิ่งที่ได้จาก
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาการค านวณไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 

 

 

 

 

 

โครงการ   การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล สพม.39   

วัตถุประสงค์ของโครงการ   
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณโรงเรียน

คุณภาพประจ าต าบลในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จ านวน 28 โรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาการค านวณ 
เชิงคุณภาพ 

1. ประชุมวางแผนการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
ค านวณ โดยหาแนวทางพัฒนาด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ส าหรับครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค านวณ ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ซึ่งได้ลงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่จะ
พัฒนาร่วมกันกับโรงเรียนปกติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาวิทยาการค านวณในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

2.  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
ค านวณโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลโดยเชิญวิทยากรแกนน าเรื่องการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค านวณแกนน าของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ
ของครูผู้สอนโดยการนิเทศแบบบูรณาการร่วมการนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนวิทยาการค านวณได้รับ      



 

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณทุกโรงเรียน และครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค านวณสามารถน าสิ่งที่ได้จากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอน
วิทยาการค านวณไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ   การพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการประสาน

ปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษา  
วัตถุประสงค์ของโครงการ   
    1. เพื่อประสานการปฏิบัติราชการในด้านการด าเนินนโยบายและการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษากับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ 
    2. เพื่อติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา 
    3. เพื่อประสานการมีส่วนร่วมกบัส่วนราชการภายนอก และองค์กรอื่น ๆ 
ผลการด าเนินงาน   
เชิงปริมาณ 
    1. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา        
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    2. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
    3. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ 
เชิงคุณภาพ 
    1. สถานศึกษาด าเนินงานตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาและ
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



    2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ การกระจายอ านาจเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 
   3. ประสานการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ องค์กรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

 

 

 

 

 

 
โครงการ   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ        
ในการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. เพื่อให้การประเมินผลการปฏบิัติราชการ ตามมาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามที่ สพฐ.ก าหนด 
 

ผลด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ สามารถด าเนินการขับเคลื่อน
การปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างจริงจังและต่อเนื่องสามารถสะท้อนความส าเร็จของ
การปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยรายงานผลการด าเนินงานทันต่อ
ก าหนดเวลาที่ก าหนด  โดยการด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ได้ด าเนินการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละตัวบ่งช้ี ตามประเด็นการพิจารณาให้บุคลากรมี
ความเข้าใจ ท าการสรุปผลการด าเนินงานและเอกสารหลักฐานประกอบ และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา 



 

      ซึ่งสามารถน าผลการด าเนินงานที่ได้สรุปผลการด าเนินงานภาพรวมเพื่อรับ   
การประเมินของหน่วยประเมินภายนอกตามที่มอบหมาย และสามารถระบุปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการ   พัฒนาบุคลากรด้านคณุธรรมความโปร่งใสในการด าเนนิงานการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตภายใตช้ือ่ “เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปชัน และการ
กระท าท่ีถือเป็นเรือ่งผลประโยชนทั์บซ้อน”  

วัตถุประสงคข์องโครงการ   
1. เพ ื่อพ ัฒนาบ ุคลากรในสังกัด สร ้างองค ์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและว ิถ ีพอเพ ียง 

ส ุจริตร ับผ ิดชอบ ปลอดอบายมุข สรา้งกระบวนการมีส่วนรว่ม เพ ื่อต ่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2. เพื่อจัดกิจกรรมส ่งเสร ิมบุคลากรในสังกัด ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด   

มีวินัย ซ่ือสัตย์ อยู่อย่างพอเพ ียง มีจิตสาธารณะ ย ึดมั่นในค ุณธรรม จริยธรรมในการด าเนิน
ช ีว ิตและตอ่ต้านการทุจริต 
ผลด าเนินงาน 

สร้างความตระหนักด้านคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สรุปดังน้ี 

1. จัดประชุมปฏิบัติการ “เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชันและการกระท าท่ีถือเป็นเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร-
ทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 120 คน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรในสังกัด มีองค์ความรู้ ทัศนคต ิและค่านิยมท่ีถูกต้อง  



2. ประชุมปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดเพื่อท าการเชื่อมโยงและเปิดเผย
ข้อมูล บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 40 คน  

3. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ไทยท้ังชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
4. น าบุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูง 

เพื่อน าแนวทางมาพัฒนางาน เช่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียง
เก่าแสนภูวิทยาประสาท) จังหวัดเชียงราย บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซือ่สัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต ผลด าเนินงาน ตามกลยุทธ์และจุดเน้นการด าเนินงาน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
ผลงำนที่เป็นเลิศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  ด้านการบริหารจัดการ 
 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเชี่ยวชาญ 

เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2562 ก.ค.ศ.ได้อนุมัติให้ ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีและเลื่อนเป็น             
วิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  ผลงานทางวิชาการ 
คือ รายงานผลการด าเนินงาน โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ส าหรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

 

 

 



 

        ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2562  ระดับ ดีเย่ียม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มี ผลการติดตาม                
และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
โดยมีกระบวนการบริหารจัดการองค์การและการจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพ
และบริบทของพื้นที่ จ าแนกรายมาตรฐานได้ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการ
ด าเนินงานภาพรวมในระดับ ดีเยี่ยม โดยมีแนวทางหรือวิธีการด าเนินงานบริหาร
จัดการองค์กรเป็นขั้นตอนชัดเจนเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย และการมีส่วนร่วม
จากผู้เกี่ยวข้อง มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าแผนงานโครงการ เพื่อ
พัฒนางานภายในองค์กร น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ 2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการ
ด าเนินงานภาพรวมในระดับ ดีมาก  โดยการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
การนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีกระบวนการด าเนินงานท่ีชัดเจน 

มาตรฐานที่ 3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการ
ด าเนินงานภาพรวมในระดับ ดีเย่ียม  แสดงให้เห็นถึงการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามบทบาทและภารกิจ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



สรุปผลการติดตามและประเมินฯ ตามตารางต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน
ที่ได้รับ 

อธิบาย
ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 5 59.5 ดีเยี่ยม 

   ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการทีด่ี 4 39.5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 5 12.5 ดีเย่ียม 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

5 7.5 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4 38.5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 4 10 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 3 3 ดี 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 3 6 ดี 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 5 7.5 ดีเยี่ยม 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

4 12 ดีมาก 

มาตรฐานที ่3 สมัฤทธิผลของการบริหารและการจดัการศึกษา 5 90.5 ดีเยี่ยม 

   ตวับ่งชี้ที่ 1 สพท.มีผลงานที่แสดงความส าเร็จ เป็นแบบอย่างได้ฯ 1 3 ปรับปรุง 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาฯ 5 25 ดีเยี่ยม 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 

5 12.5 ดีเยี่ยม 

   ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันฯ 

5 15 ดีเยี่ยม 

   ตวับ่งชี้ที่ 5 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฯ 

5 15 ดีเยี่ยม 

   ตวับ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
การบริหารและการจัดการศึกษา การบริการ 

5 20 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 90.5 ดีเย่ียม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 5 188.5 ดีเย่ียม 



 

        ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตรวจสอบและประเมินผล
การรายงานการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (KRS : KPI Report System) ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  และประกาศผลการประเมินรายส านักงาน          
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 2563 โดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง  สรุปดังนี้ 

การประเมินองค์ประกอบที่ 1     4.25400  คะแนน 

การประเมินผู้บริหารองค์การ  4.22941  คะแนน 

                  รวม  4.23310  คะแนน 

 คิดเป็นร้อยละ 84.66  อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       หน่วยงานต้นแบบศูนย์ฝึกอบรมภาคเหนือ 
ในปีงบประมาณ 2562 – ปัจจุบัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 39  ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ด าเนินการเป็นหน่วยพัฒนา ดังนี ้

1. ดร.สุชน  วิ เ ชียรสรรค์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน ประจ าเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17)  

2. หน่วยฝึกปฏิบัติพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ใน
สภาพจริง (Authentic Learning)  

3. หน่วยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ OBEC Supervisor 
2020 รุ่นที่ 16/2563 หน่วยพัฒนาภาคเหนือ 

4. หน่วยจัดอบรมหลักสูตรอบรมการให้ค าปรึกษาและการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ภาคเหนือ   

5. หน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน รุ่นท่ี 1/2562 หน่วยพัฒนาที่ 9 

6. หน่วยจัดเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3  โดยให้
โรงเรียนมาตรฐานสากลภาคเหนือท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่ง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ได้เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และจัดนิทรรศการการน าเสนอผลงาน แสดงศักยภาพนักเรียนและ
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 

 

 

 



 

2. ด้านคุณภาพการจัดการศกึษา (เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน) 
 

ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2561  
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ได้ เข้าร่วมการแข่งขั นในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ   เมื่อวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2561           
ณ จังหวัดพะเยา ผลการแข่งขันโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลชนะเลิศ 
เหรียญทอง จ านวน 25 รางวัล เป็นอันดับ 1 และรางวัลเหรียญทอง จ านวน 133 
เหรียญทองเป็นอันดับ 1 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากลุ่มภาคเหนือ ผลสรุปดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียน
ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศกึษาปีที่ 6  เปรียบเทียบระหว่างปี
การศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561   
 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  ในภาพรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม  และยังสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้จะมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  โดยเฉลี่ยสูงขึ้น อีกทั้ง
ยังสูงกว่าระดับประเทศ และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ ใน
บางรายวิชาจะมีค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย แต่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญย่ิง ในการเร่งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในการพัฒนาตัวผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ให้
มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมสูงขึ้นจากเดิมในปีการศึกษา 2560  โดยใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ กลุ่ม
สาระภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 5.86 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 
2.69 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 3.28  และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มี
ค่าเฉลี่ยลดลงจากเดิม  -1.34 จึงมีค่ารวมเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระวิชา ในปีการศึกษา 2561 
สูงขึ้นจากเดิมในปีการศึกษา 2560 อยู่ที่ 2.62 และมีค่ารวมเฉลี่ยสูงกว่าค่ารวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ และสูงกว่าค่ารวมเฉลี่ยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา ผลต่าง 
2560 2561 +/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 51.70 57.56 5.86 
รายการที่ 2 คณิตศาสตร ์ 30.41 33.10 2.69 
รายการที่ 3 วทิยาศาสตร์ 34.45 37.73 3.28 
รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ 31.76 30.42 -1.34 

เฉลีย่ 4 กลุม่สาระฯ 37.08 39.70 2.62 



 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี
การศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงขึ้นกว่าจากเดิมในปีการศึกษา 2560 คือ 
เพิ่มขึ้น 2.19 โดยใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
สูงขึ้นจากเดิม 7.04 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 1.41 กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม 3.34  และกลุ่มสาระสังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
จากเดิม 0.93  มีเพียงกลุ่มสาระภาษาไทย ที่มีค่าเฉลี่ยลดลงจากเดิม 1.76 จึงมีค่ารวม
เฉลี่ยในทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชา ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากเดิมในปีการศึกษา 2560   
อยู่ที่ 2.19 และมีค่ารวมเฉลี่ยสูงกว่าค่ารวมเฉลี่ยระดับประเทศ และสูงกว่าค่ารวมเฉลี่ย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกด้วย 

 

กลุ่มสาระ 
คะแนนเฉลี่ยปกีารศึกษา ผลต่าง 

2560 2561 +/- 

รายการที่ 1 ภาษาไทย 50.74 48.98 -1.76 

รายการที่ 2 คณิตศาสตร ์ 25.24 32.28 7.04 

รายการที่ 3 วิทยาศาสตร ์ 29.90 31.31 1.41 

รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ 28.27 31.61 3.34 

รายการที่ 5 สังคมศึกษาฯ 34.56 35.49 0.93 

เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระฯ 33.74 35.93 2.19 

 

 

 
 
 
 
 



         ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนท้ังหมด 32 ตัวช้ีวัด พบว่า  

1. ตัวช้ีวัดที่ประเมินโดยเทียบค่าเป้าหมาย จ านวน 18 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 13 ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 1 ตัวช้ีวัด และไม่ประเมิน จ านวน 4 
ตัวช้ีวัด   

2. ตัวช้ีวัดที่ตัดสินระดับคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ 5 ระดับ จ านวน 14 ตัวช้ีวัด 
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.54 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  สรุปตามนโยบายดังนี้ 

 

นโยบาย 
ระดับ

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 5.00 ดีเย่ียม 
นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.71 ดีมาก 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเย่ียม 
นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

4.00 ดีมาก 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 5.00 ดีเย่ียม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.54 ดีเยี่ยม 
 

    
 
 
 
 
 

 



 

 


