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การศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลกในรอบปีที่ผ่านมา เสนอภาพรวมความสำเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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   ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล  
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะเป็น
ข้อมูลให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและผู้ที่สนใจนำไปใช้สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ส่วนท่ี 1  
ข้อมูลสภาพท่ัวไป 

ความเป็นมา 

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดต้ังข้ึนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ 
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  4 พฤษภาคม        
พ.ศ.2560 กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ข้อ 37 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ตั้งอยู่อาคารช้ัน 2 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่โดยมี ข้าราชการในสังกัดเข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่        
5 มิถุนายน 2560  ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา ที่ 21/2560 
สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560  มีปัจจุบันได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ 693 ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานเป็น 7 กลุ่ม 1 หน่วย มีข้าราชการและลูกจ้าง      
ในสังกัด  ดังนี ้
 

 
ท่ี 

กลุ่ม 

เชี่ยว 
ชาญ/
อำนวย 
การ

ระดับสูง 

ชำนาญ
การพิเศษ 
/อำนวย 
การระดับ

ต้น 

ชำนาญ
การ 

ปฏิบัติ 
การ 

อาวุโส 
ชำนาญ

งาน 
ปฏิบัติ 
งาน 

ลูกจ้าง 
ประจำ/
ชั่วคราว 

รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  
ศธจ. 1                1 
รอง.ศธจ.   1              1 

1 กลุ่มอำนวยการ    1  1  1    1   3 1 8 

2 กลุ่มนโยบายและแผน   1   1  3         5 

3 กลุ่มพัฒนาการศึกษา    1 1 1  2         5 

4 กลุ่มบริหารงานบุคคล   2   3  2         7 

5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

   1  3           4 

6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

  3 4             7 

7 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน 

  1   1         1  3 

8 หน่วยตรวจสอบภายใน        1         1 

9 คุรุสภา        3         3 

รวม 1  8 7 1 10  12    1   4 1 45 

รวมท้ังสิ้น 1 15 11 12 - 1 - 5 45 
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รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



2 

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก  
   (1) ที่ต้ังและอาณาเขต  
            จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นท่ีประมาณ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 6.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของพื้นท่ีของท้ังประเทศ ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 
377 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 389 กิโลเมตร ติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และสาธารณรัฐ  
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
      ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเมือง อำเภอสามง่าม อำเภอวชิรบารมี และอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร  
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ  
 จังหวัดสุโขทัย 
   (2) สภาพทางภูมิศาสตร์  
              1) ลักษณะภูมิประเทศ  
                ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลกทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เป็นเขต    
ภูเขาสูง ได้แก่พื้นท่ี ทางด้านตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง แนวกั้นเขตแดนไทย–ลาว     
เป็นรอยต่อของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ พื้นท่ีในบริเวณด้านทิศเหนือ และ
ด้านทิศตะวันออก มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือแม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทอง จุดเด่น
ทางธรรมชาติท่ีสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก คือมีลักษณะพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะ
พื้นท่ีทางตอนเหนือ ทางตะวันออก และตอนกลางบางส่วนเป็นเขตภูเขาสูง ท่ีราบสูง และลาดเอียงลงมา         
ทางตอนกลาง ทางตะวันตก และทางตอนใต้จนเป็นพื้นท่ีราบ พื้นท่ีราบลุ่ม ทำให้สามารถประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมได้ทุกสาขา เช่น สาขาป่าไม้ สาขาพืช สาขาประมง และสาขาปศุสัตว์ โดยเขตท่ีราบลุ่มแม่น้ำในพื้นท่ี
อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอบางระกำ จะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของจังหวัด
ท่ีทำรายได้หลักให้กับจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ในพื้นท่ีเขตอำเภอบางระกำบริเวณพื้นท่ีใกล้ ลุ่มน้ำยม ทุกปี     
จะเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ราษฎรไม่สามารถปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์ได้  อำเภอบางระกำ จึงเป็นแหล่งรองรับน้ำ
ในฤดูฝนและเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำธรรมชาติและแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ำท่ีทำรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 
หากสามารถพัฒนาพื้นท่ีตามศักยภาพให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อการศึกษาและขยายปริมาณผลผลิต
สัตว์น้ำจืดรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว์น้ำจะทำให้อำเภอบางระกำ เป็นแหล่งทำประมงน้ำจืด      
ท่ีสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกได้ต่อไป 
              2) ลักษณะภูมิอากาศ  
                สภาพภูมิ อากาศโดยท่ั วไปมี ลักษณะร้อน ช้ืน  ฤดูร้อนมีอากาศร้อนมาก  โดยเฉพาะ                
ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนฝนตกมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นฤดูกาลเพาะปลูก
ของเกษตรกร ฤดูหนาวมีอากาศค่อนข้างหนาวตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  
       (3) เขตการปกครอง 
                จังหวัดพิษณุโลกแบ่งพื้นท่ีเพื่ อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล                     
1,048 หมูบ่้าน จำนวนครัวเรือน 185,131 ครัวเรือน มีการบริหาร 3 ระดับ คือ  
               1) การบริหารราชการส่วนกลาง  
               2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
               3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
 



            การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย  
               1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง  
              2) เทศบาล  
                   2.1 เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง  
                   2.2 เทศบาลเมือง จำนวน 1 แห่ง  
                   2.3 เทศบาลตำบล จำนวน 24 แห่ง  
              3) องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 76 แห่ง 
 
2.  สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
    (1)  เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกปี 2564  (ข้อมูลสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ณ ธันวาคม 2563) 

1) ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 (ช่วงคาดการณ์             

ท่ีร้อยละ 1.7 ถึง 3.9 ปรับลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว้ ณ เดือนกันยายน ท่ีร้อยละ 3.5) ฟื้นตัวจำกปี 2563        
ท่ีติดลบร้อยละ -2.4 โดยสมมติฐานหลักของการขยายตัวมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐซึ่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 มีผลใช้บังคับเร็วกว่าปีก่อนถึง 5 เดือน ส่งผลดีต่อเม็ดเงิน        
ท่ีจะกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจจังหวัดได้เร็วยิ่งขึ้น กำรเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตในภาคเกษตรกรรม           
ภาคบริการและการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวได้เช่นกันโดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งจากฐานท่ีต่ำปีก่อน อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 รอบแรก และความเปราะบางของตลาดแรงงาน (การว่างงานท่ียังคงอยู่ในระดับสูง การทำงาน
ต่ำกว่าระดับท่ีเพิ่มขึ้น และแรงงานจำนวนมากต้องเปล่ียนไปทำงานท่ีมีรายได้น้อยลง) ได้สร้างรอยแผลเป็น      
ทางเศรษฐกิจ(scarring effects) ให้กับระบบเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และภาคครัวเรือน 
ตลอดจนการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ จะเป็นแรงกดดันท่ีส่งผลต่อความไม่แน่นอน ในการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจต้องทอดยาวออกไป  

ด้านอุปทาน(การผลิต) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 2.0 ถึง 4.2)   
ฟื้นตัวจากปีก่อนท่ีหดตัวร้อยละ -2.0 พิจารณาจากภาคเกษตรกรรมมีทิศทางขยายตัวร้อยละ 6.7 (ช่วงคาดการณ์
ท่ีร้อยละ 5.6 ถึง 7.8) เป็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นบวกได้จากฐานท่ีติดลบอย่างมากในปีก่อน ประกอบกับ     
โครงการประกันรายได้รวมถึงเงินสนับสนุนค่ำบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตท่ีคงอยู่ จะจูงใจให้
เกษตรกรเพาะปลูกข้าวและข้าวโพดต่อไป ประกอบกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเป็นแรงหนุนสำหรับเกษตรกรอีกทางหนึ่งส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น
ในทิศทางเดียวกันท่ีคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.8 (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 5.5 – 10.1) ภาคอุตสาหกรรม    
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.5 – 2.7) โดยโมเมนตัมการฟื้นตัวจะมาจากจำนวน
โรงงานและทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มข้ึนจากฐานท่ีต่ำมากในปี 2563 อย่างไรก็ตามจะเป็นการฟื้นตัวท่ีมี
เงื่อนไขและระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่ม        
กำลังการผลิตเนื่องจากวัตถุดิบข้ันต้นทางการเกษตรเข้าโรงงานเพิ่มข้ึน ภาคบริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 
(ช่วงคาดการณ์ ท่ีร้อยละ 2.4 ถึง 4 .6) พิจารณาจากปริมาณจำหน่ายสินค้ำซึ่ งสะท้อนจำกกำรจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้านค้าส่งค้าปลีกเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจากมาตรการภาครัฐในการเพิ่มกำลังซื้อในรูปแบบเงินให้เปล่า 
(Cash handout) อีกส่วนหนึ่งจากบริการด้านตัวกลางทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้นตามปริมาณเงินฝากสะสมท้ังในส่วน
ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ ขณะท่ีจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดจะฟื้นตัวแบบค่อยเป็น  
ค่อยไป  
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รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



 
ด้านอุปสงค์(การใช้จ่าย) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 1.6 ถึง 3.8) 

ฟื้นตัวจากปีก่อนท่ีหดตัวร้อยละ -2.7 การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.4 (ช่วงคาดการณ์        
ท่ีร้อยละ 3.3 – 5.5) พิจารณาจากยอดจัดเก็บภาษีมลค่าเพิ่มรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงส่งของการขยาย
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย การเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการท่องเท่ียวในประเทศออกไป 
เช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้จากปีก่อน   
การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.3 – 2.5) ตามจำนวนสินเช่ือเพื่อ
การลงทุนท่ีมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยคาดว่าสถาบันการเงินต้องปล่อยสินเช่ือเพื่อประคับประคองภาคธุรกิจให้        
เดินต่อไปได้มากขึ้น ท้ังการปรับเงื่อนไขของมาตรการ Soft loan และการใช้เครื่องมือการค้ำประกันความเส่ียง
ของ บสย. เข้ามาเพื่อส่งผ่านสภาพคล่องไปยังธุรกิจ SMEs มากขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 
4.2 (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.1 ถึง 5.3) ผลจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2564 มีผลใช้บังคับแล้วซึ่งเร็วกว่าปีก่อนถึง 5 เดือน ส่งผลดีท่ีจะทำให้เม็ดเงินกระจายตัวลงสู่ระบบเศรษฐกิจ
จังหวัดรวดเร็วยิ่งขึ้นทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน  

2) ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลก  
เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 

2564 คาดว่ามีทิศทางเพิ่มขึ้นท่ีระดับร้อยละ 0.5 (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ -0.6 ถึง 1.6) สาเหตุจากระดับ   
ราคาอาหารสดท่ีปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และราคาพลังงานท่ีปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ
กำลังซื้อ ภายในจังหวัด ในส่วนของจำนวนผู้มีงานทำปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 480,885 
คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 5,123 คน หรือคิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 1.1 (ช่วงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 0.7    
ถึง 1.5)  
 
ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี 2563 และปี 2564 ของจังหวัดพิษณุโลก  

1. การดำเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ  

2. การคงไว้ซึ่งมาตรการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการประกันรายได้
เกษตรกร ซึ่งจะช่วยรักษากำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก  

3. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 มีผลใช้บังคับเร็วกว่าปี 2563    
ส่งผลดีต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท้ังรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน  

4. การดำเนินมาตรการควบคุมโรคแบบผ่อนคลาย ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินการต่อไป
ได้ภายใต้ New normal  

5. ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดให้ความสำคัญต่อการดำเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ   
ของส่วนราชการ  

6. แผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ประสิทธิภาพสูงท่ีจะได้รับมอบจากบริษัท ผู้ผลิต lot ท่ี  1              
ในไตรมาสแรกของปี  
 
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2563 และปี 2564 ของจังหวัดพิษณุโลก  

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
เป็นวงกว้าง ก่อให้เกิดการชะงักงันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ SMEs ท่ีมี        
ความเปราะบางสูงจากการขาดเงินทุนหมุนเวียน  
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2. ความเส่ียงจากภาวะภัยแล้งท่ีรุนแรงและยาวนานกว่าปีท่ีผ่านมา และปัญหาการระบาดของแมลง

ศัตรพูืชจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด  
3. พฤติกรรมการออมจากการกลัวความเส่ียงในอนาคต (precautionary saving) สะท้อนว่าประชาชน

ส่วนใหญ่มีการเน้นเก็บออมในช่วงเวลาวิกฤตเนื่องจากยังกลัวความเส่ียงในอนาคต ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็น
อุปสรรคขัดขวางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เพราะประชาชนจะลดการใช้จ่ายและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจน้อยลง  

4. หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มขยับขึ้นมาอยู่ท่ีกรอบร้อยละ 88.0 – 90.0 ต่อ GDP (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)     
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือของ       
สถาบันการเงิน บั่นทอนกำลังซื้อภาคประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดใน     
ระยะยาว 
   

(2) การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก 
             จังหวัดพิษณุโลกมีความเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วในทุกด้านและเป็นจังหวัดศูนย์กลาง
เช่ือมต่อหลายจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจากการเป็นจังหวัดศูนย์กลางดังกล่าว ทำให้เกิดการเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวท้ังในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ เช่ือมโยงกันท้ังจังหวัด เพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย    
ในขณะเดียวกัน จังหวัดพิษณุโลกมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสำคัญและหลากหลาย ท้ังทางด้านศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ท่ีมีช่ือเสียง โดยในแต่ละท่ีมีจำนวนนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ           
ชาวต่างประเทศเข้ามาเย่ียมชมจังหวัดพิษณุโลก เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 899,658 คน มีรายได้จากการท่องเท่ียว
กว่า 2,174 ล้านบาท (ข้อมูล 3 สิงหาคม 2563) 
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3.  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 
    (1) โครงสร้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

 
 
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 
❖ กลุ่มอำนวยการ/หน่วยตรวจสอบภายใน/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์/โทรสาร 055-301223 
❖ กลุ่มพัฒนาการศึกษา/ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

โทรศัพท์ 055-301224 
❖ กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มนโยบายและแผน โทรศัพท์ 055-301225 
❖ งานเลขานุการ โทรศัพท์/โทรสาร 055-301226 
 



 
    (2) องค์คณะบุคคลภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
         1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก (กศจ.) ประกอบด้วย 

     1. นายรณชัย จิตรวิเศษ ประธานกรรมการ 
     2. นายชูสิน  วรเดช                               รองประธานกรรมการ 
     3. นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้แทน สพฐ. 
     4. นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผู้แทน สอศ. 
     5. ผศ.ดร.ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ ผู้แทน สป.อว. 
     6. นายมานพ เกตุเมฆ ผู้แทน ก.ค.ศ. 
 7    . นายอัคนี  ศุขโรจน์ ผู้แทน สช. 
     8. นายอนันต์  คงชุม ผู้แทน กศน. 
     9. นางสุเนตร  ทองคำพงษ ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
     10. นายชาลี  นาคเอี่ยม ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
     11. ร้อยเอกอุบล  พุทธรักษ์ ผู้แทนภาคประชาชน 
     12. รศ.ดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
     13. นายเสกสรรค์  ทองศร ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
     14. นายสมพงศ์  เย็นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
     15. นายลือชัย  ชูนาคา  กรรมการและเลขานุการ 
     16. นายทศพร  จันทรเ์นตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
     17. นายสมพงษ์  กิตติศาสตรา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

    2) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.) ประกอบด้วย 
         1. ร้อยเอกอบุล  พุทธรกัษ์              ประธานอนุกรรมการ 
         2. นายสมพงศ์  เย็นแก้ว อนุกรรมการ 
         3. นายมานพ  เกตุเมฆ อนุกรรมการ 
         4. นายสุรินทร์  มั่นประสงค์               อนุกรรมการ 
         5. นายสุริยา  จันทิมา                  อนุกรรมการ 
         6. นายสุรชัย  มณีประกร อนุกรรมการ 

            7. นายเสถียร  บุตรโพธ์ิ                     อนุกรรมการ 
         8. นายประทีป  ป้อมสาหร่าย       อนุกรรมการ 
         9. นายลอืชัย  ชูนาคา  อนุกรรมการและเลขานุการ 

    10. นายทศพร  จันทร์เนตร ผู้ช่วยเลขานุการ 
   11. นายสมพงษ์ กิตติศาสตรา ผู้ช่วยเลขานุการ 
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     3) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

         ท่ีปรึกษา 
          นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                             และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
         คณะอนุกรรมการ 

          1. รศ.ดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน ผู้แทน กศจ. ประธานอนุกรรมการ 
          2. นายชาลี  นาคเอี่ยม ผู้แทน กศจ. อนุกรรมการ 
          3. นายอนันต์  คงชุม ผู้แทน กศจ. อนุกรรมการ 
          4. นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศร ี ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา อนุกรรมการ 
          5. นายสุขสันต์ิ  จิตต์อ่อนน้อม ผอ.สถานศึกษา อนุกรรมการ 
          6. นายวีรบูล  เสมาทอง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ อนุกรรมการ 
          7. นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ อนุกรรมการ 
          8. นางเรณู  บุญเสรฐ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ อนุกรรมการ 
  9. นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการและเลขานุการ 
         10. นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเลขานุการ 
         11. ว่าที่ ร้อยตรีวิวัฒน์ กระทู ้ ผอ.กลุ่มนเิทศฯ ผู้ช่วยเลขานุการ  
         12. นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

         4) คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ประกอบดว้ย 
         คณะอนุกรรมการ 

          1. นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้แทน กศจ. ประธานอนุกรรมการ 
          2. นายเสกสรรค์  ทองศร ี ผู้แทน กศจ.   อนุกรรมการ 
          3. นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผู้แทน กศจ.   อนุกรรมการ 
          4. นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ผอ.สถานศึกษา   อนุกรรมการ 
          5. นายสรุิยา  จันทิมา ผอ.สถานศึกษา   อนุกรรมการ 
          6. นายสุรพล  วรินทรเ์วช ผู้ทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 
          7. นายอุทัย  ไทยกรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 
          8. นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ  
          9. นายลอืชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการและเลขานุการ 
          10. นายทศพร  จันทรเ์นตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเลขานุการ 

             11. นายวันชัย  แจ่มนาม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  12. นางจุฑารัตน์  ศรีนวล ผอ.กลุ่มพฒันาการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 2  
ทิศทางพัฒนาการศึกษา 

 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้       
คนพิษณุโลกได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิษณุโลกทุกกลุ่ม ทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อม       
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี 
ตระหนักและ รู้คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาจงัหวัดและประเทศ จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกข้ึน 
เพื่อใช้เป็นกรอบ  แนวทางการดำเนินงาน ในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์  
 

“บริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21” 
 

(ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565) 
 

พันธกิจ 
 

1. สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเท่าเทียม  
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้มีศักยภาพการแข่งขันสู่สากล  
3. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา  
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลงัคน การวิจัย เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  
 6. พฒันาระบบบรหิารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
 กลยุทธ์ 
 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตาม    
แนวตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันท่ีสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
และประเทศ 
 กลยุทธ์ 
 2.1 เสริมสร้างทักษะกำลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่และ
ภูมิภาค 
 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์ท่ี 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
  กลยุทธ์ 
                  3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจดัการเรียนการสอน การนิเทศ 
การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพื้นที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 
  3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็มศึกษา ทวิศึกษา) 
  3.3 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมือง      
  3.4 พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็น ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 

10 

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ท่ี 5 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง และเสมอภาค 
               กลยุทธ์ 
                   4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
               4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้      
ตลอดชีวิต  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ท่ี 6 ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์  
  5.1 ส่งเสริม สนับสนนุ และจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  5.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
จากทุกภาคส่วน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 7 หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กลยุทธ์ 

 6.1 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเช่ือมโยง   
ทุกหน่วยงานการศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก  
                 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เป็นปจัจบุันและ
ทันต่อการใช้งาน 

 6.3 ปรับปรุงภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอื้อต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 6.4 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง 
และตดิตามพฤตกิรรมเสี่ยงการทุจริต 
       6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
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ส่วนท่ี  3 
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสำคัญของ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
************************************************* 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

488,292 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.3 ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ. 

 

2 โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 10,000 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.3 ,        
สพม.พลอต. ,  
วิทยากรจิตอาสา 
904         

 

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์เสมารักษ์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

30,000 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3  ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ. , ศูนย์เสมา
รักษ์สนง.ศธจ.
พษิณุโลก 

 

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

45,000 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 
 
 

สพป.พล.1–3  ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ. , ศูนย์เสมา
รักษ์สนง.ศธจ.
พิษณุโลก 

 

5 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 

30,000 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3  ,        
สพม.พลอต.  

 

6 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 

82,000 กลุม่พัฒนา
การศึกษา 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ. , อว. 

 

7 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 
2564 

50,800 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
 

 

8 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 11,500 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
 

 

9 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
2564 

9,600 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

10 โครงการค่ายเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส      
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว ครบ 69 พรรษา ลูกเสือ เนตรนารี       
และยุวกาชาด รู้รักษ์พลังงานแสงอาทิตย์และน้อม
นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

190,000 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
 

 

11 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 

60,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ. , อปท. 

 

12 โครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

284,000 กลุม่นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ.  

 

13 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดย
ผ่านกลไกของ กศจ. 

100,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม 
และประเมินผล 

สนง.ศธจ.
พิษณุโลก 

 

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

45,400 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

สนง.ศธจ.
พิษณุโลก 

 

15 โครงการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบภายใน
จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

7,000 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต 

 

16 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการ
เรียนรู้การวัดและประเมินผล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

51,872 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต 

 

17 โครงการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

สนง.ศธจ.
พิษณุโลก 

 

18 โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ 

276,500 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ. , อปท. 

 

19 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2564 

10,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  

สช.   

20 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

60,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

สพป.พล.1–3  

21 โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 10,000 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ. , อว. , 
อปท. ,สช. , กศน. 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
กลุ่มงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ 

22 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก  

38,900 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ. ,อปท. ,สช. , 
กศน. 

 

23 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

69,100 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

สนง.ศธจ.
พิษณุโลก 

 

24 โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

80,000 กลุม่นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. ,  
สอศ. ,อปท. ,สช. , 
กศน. 

 

25 โครงการตรวจติดตามการดำเนินกิจการและตรวจ
ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

33,600 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  

สช.  

26 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 

10,000 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. 

 

27 โครงการติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 

16,800 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  

สช.  

28 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา ประจำปี 2564 

10,000 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. 

 

29 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 
2564 

14,200 กลุ่มลูกเสือ       
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

สพป.พล.1–3 ,        
สพม.พลอต. 

 

รวมงบประมาณ 2,164,564    
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก ไดส้รุปผลการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมท่ีสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 
1) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
การดำเนินงาน 

1. จัดอบรมการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบตัิ 
ให้แก่นักเรียน ระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 , ปวช.1 - 3 จำนวน 1,017 คน ทั้งสิ้น 4 รุ่น ได้แก่  

     1.1 รุ ่นที ่ 1 วันที ่ 17 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

     1.2 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
     1.3 รุ่นที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมขุนศรีอินทราทิตย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 

จังหวัดพิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
     1.4 รุ ่นที ่ 4 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23     

จังหวัดพิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
2. ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
3. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง      
มีคุณธรรม และมีอาชีพ – มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดี 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและ   

มีคุณธรรม 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ     

ให้กัน เยาวชนปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
5. สถานศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการสนับสนุนให้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
6. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรูถึ้งนวัตวิถีของท้องถ่ินและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในทอ้งถ่ินและชุมชน

ของตนเอง 
7. ผู ้เข้าร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่           

การปฏิบัติ มีความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.64 คิดเป็นร้อยละ 59.00 และความรู้หลังเข้าร่วม
โครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.27 คิดเป็นร้อยละ 81.00 โดยมีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.63 คิดเป็นร้อยละ 
23.00  

8. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.50 
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ภาพกิจกรรม โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
4 รุ่น 
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2) โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
การดำเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดขอความร่วมมือส่งลูกเสือ เนตรนารี      
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ ณ สวนชม
น่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสงักัดขอความร่วมมอืประกอบพิธี น้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัด
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2563 ณ สถานศึกษาหรือสถานที่ที่เหมาะสม 

3. จัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธี กำหนดพื้นที่ที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 
5 ธันวาคม 2563   

4. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนจิตอาสา 
จำนวน 414 คน เข้าร่วมโครงการ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 

2. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนจิตอาสา 
จำนวน 33,499 คน ได้เข้าร่วมโครงการ ณ สถานที่ของหน่วยงานทางการศึกษา 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 
 
 

ภาพกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรยีน ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2563  

ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกยีรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
การดำเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา       
มีแผนการปฏิบัติงานออกปฏิบัติหน้าที่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื ้นที่ 
เครือข่ายองค์กรอื่น ๆ 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
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ผลการดำเนินงาน 
1. พนักงานเจ้าหน้าที ่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์เสมารักษ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  การปฏิบัติ
หน้าที ่ออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที ่เสี ่ยง การจัดทำรายงานการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ       
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา  

2. จัดทำเครือข่ายการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำ
อำเภอทั้ง 9 อำเภอ โดยกำหนดและคัดเลือกที่ปรึกษา หัวหน้าเครือข่าย รองหัวหน้าเครือข่าย เจ้าหน้าที่เครือข่าย 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ที่ตั้งเครือข่าย 

3. ทบทวนและสรุปจุดเสี ่ยงในพื้นที ่ของเครือข่ายปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ศู นย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา    
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

4. วางแผน จัดทำแผนการตรวจ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพื้นที่จุดเสี่ยง ประจำอำเภอทั้ง 9 อำเภอ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และผู้เข้าร่วมออกตรวจ 

5. พนักงานเจ้าหน้าที ่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีความพึงพอใจร้อยละ 89.62 

6. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดพิษณุโลกมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้ต้อง
ยกเลิกการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดพิษณุโลก และเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินการเป็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
จำนวน 275 เล่ม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรยีน 

และนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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4) โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
การดำเนินงาน 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจ ติดตาม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ตามเครือข่ายอำเภอ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ตรวจติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
ถึง กันยายน 2564 จำนวน 34 ครั้ง 
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ท่ี เครือข่ายอำเภอ จำนวนคร้ัง หมายเหตุ 
1 เมืองพิษณุโลก 1  
2 บางระกำ 2  
3 วังทอง 2  
4 บางกระทุ่ม 3  
5 เนินมะปราง 6  
6 วัดโบสถ ์ 1  
7 พรหมพิราม 2  
8 ชาติตระการ 1  
9 นครไทย 6  

10 ประจำ ศมร.ศธจ.พล. 10  
รวม 34  

 
2. นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการป้องกัน แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย 
พร้อมได้เรียนรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ข้อบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย 

 
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

ณ พื้นที่จดุเสี่ยงสำคัญในจังหวัดพิษณุโลก 
 

      



      

      

      

 
5) โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
การดำเนินงาน 

1. ดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) กิจกรรมกล่าว               
คำปฏิญาณตน และสวนสนามของผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมโครงการ ได้รำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ทรงก่อตั้งกิจการยุวกาชาดในประเทศไทย และตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม  
ยุวกาชาดและส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากข้ึน และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.4 
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ภาพการดำเนินโครงการส่งเสรมิการจัดงานวันคลา้ยวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) 
วันท่ี 27 มกราคม 2564 

ณ โรงเรียนพุทธชนิราชพิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก 
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6) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 
การดำเนินงาน 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก (ศอ.ปส.
ศธ.จ.พล.) 
 2. สถานศึกษา จำนวน 719 แห่ง จัดกิจกรรมสรา้งภูมิคุ้มกนั ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามแนวทางการจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์ป้องกันกลุ่มผู ้มีโอกาสเข้าไปเกี ่ยวข้องกับ         
ยาเสพติด 
 3. สถานศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม และหน่วยงานต้นสังกัดนำเข้าในระบบ NISPA และระบบ 
CATAS System 
 4. ประเมินจัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด  
 5. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานสร้างภูมิคุ ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ระดับจังหวัด  
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อขับเคลื ่อนนโยบายลงสู ่การปฏิบัติ และนำเข้าระบบสารสนเทศจังหวัด 
(NISPA) และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) ของสถานศึกษาเอกชน 
ในสังกัด 
 7. จัดกิจกรรมวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖3 
 8.  ประชาสัมพันธ์และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตามแนวทางการจัดกิจกรรมยุทธศาสตร์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

2. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ ดังนี้ 

    2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันระดับปฐมวัย จำนวน 457 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 457 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันระดับประถมศึกษา จำนวน 443 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 443 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.3 การป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาระดับขยายโอกาส มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน 224 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 227 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 101.34 
3. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันยาเสพติด สามารถดำรงชีวิตให้ห่างไกลและพ้นภัยยาเสพติด 
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก (ศอ.ปส.ศธ.จ.พล.) 

เมื่อวันท่ี  17  กันยายน  2564  ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

      
 

      
 
ภาพประกอบ การแข่งขันภาพยนตรส์ั้น “การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” จังหวัดพิษณุโลก 

เมื่อวันท่ี  17  กันยายน  2564  ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
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ภาพประกอบการประกวดเยาวชนต้นแบบเกง่และดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคเหนือ รุ่นท่ี 11 ประจำปี 2564 

วันท่ี 7  มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

 
 

      
 

นางสาวภรัณยู  พูลนิ่ม โรงเรียนเฉลมิขวัญสตรี (ได้รับรางวัลระดับภาคเหนือ และไปประกวดตอ่ระดบัประเทศ) 
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ภาพประกอบการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับประเทศ รุ่นท่ี 11 ประจำปี 2564 

ระหว่างวันท่ี 18 – 19 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การคา้เจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภรัณยู  พลูนิ่ม โรงเรียนเฉลมิขวัญสตรี รบัพระราชทานรางวัล เยาวชนต้นแบบเก่งและด ี
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดบัภาคเหนือ รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 

รางชนะเลิศ ฝ่ายหญิง 
 
7) โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2564 
การดำเนินงาน 

1. จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาตัดสินจากคลิปวีดีโอ        
กองเนตรนารีสามัญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. กองเนตรนารีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก สมัครเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ผลการประกวด คือ ไดร้ับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 

2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก มีความ
พึงพอใจ ในการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 90 
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ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนาร ีประจำปี 2564 

      

      

      

 
8) โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 
การดำเนินงาน 

1. คณะกรรมการประเมินพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือตามหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธีการคัดเลือก     
เชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. โรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ คือ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ  
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ มีความพึงพอใจ ในการพิจารณาคัดเลือก

โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  ร้อยละ 86.15 
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ภาพกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรยีนดีวิถลีูกเสือ ประจำปี 2564 

เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรยีนบา้นวังตาดราษฎร์อุทิศ 
 

      
 

      
 

      
 

      
 
 
 
 

30 

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



9) โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 
การดำเนินงาน 

1. คณะกรรมการประเมินพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดบัจงัหวัด 
จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. หน่วยงานการศึกษาในจงหวัดพิษณุโลก ได้เสนอผู้เข้ารับการคัดเลือกรบัเข็มลกูเสอืเสมาเชิดชูเกียรติและ
เกียรติบัตร ครบทั้ง 3 ประเภท ทั ้งนี ้ คณะบุคคล ครูผู ้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และ                 
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือ ให้ความสำคัญและใส่ใจในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสา
ด้วยความเต็มใจอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น 

2. ผลการคัดเลือกผู้เสนอผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
2564 ไดร้ับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ครบทั้ง 3 ประเภท รายระเอียด ดังนี้  

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
จ่าสิบเอกพันธ์ศักดิ์  สุขทั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ   
    อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
ประเภทครูผู้สอน 
ว่าที่พันตรีธีรพันธ์ุ  แสนบุญเลิง ครูโรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี)   
    อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
นายลือชัย ชูนาคา   ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

           3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและมีขวัญกำลังใจ      
มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ   
 4. หน่วยงานการศึกษาในจงหวัดพิษณุโลก มีความพึงพอใจ ในการพิจารณาคัดเลือกคัดเลือกผู้เสนอผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 ร้อยละ 90.00 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมพิจารณาผลงานผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 
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10) โครงการค่ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ครบ 69 พรรษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด รู้รักษ์พลังงานแสงอาทิตย์และน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
การดำเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมค่ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ครบ 69 พรรษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด รู้รักษ์พลังงานแสงอาทิตย์และน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา สู่การปฏิบัติ ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และวิทยากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 200 คน 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. ลูกเสือและเนตรนารีที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นพลเมืองที ่ดีของประเทศ และ         
มีพื ้นฐานชีวิตที ่มั ่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื ่อสัตย์ สุจริต และมี         
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสรา้งการรับรูค้วามเข้าใจต่อสิง่แวดล้อมและพลงังาน
ทดแทนจากธรรมชาติ 
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2. ลูกเสือและเนตรนารีสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดโครงการค่ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 69 พรรษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด     
รู้รักษ์พลังงานแสงอาทิตย์และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ในครั้งต่อไป 

3. ลูกเสือและเนตรนารี ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมค่ายเฉลิมพระเกียรติฯ 
ร้อยละ 86.75 

 
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 69 พรรษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด รู้รักษ์พลังงานแสงอาทิตย์   
และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 

      
 

      
 

      
 

      



 

ภาพกิจกรรมโครงการคา่ยเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ครบ 69 พรรษา ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด รู้รักษ์พลังงานแสงอาทิตย ์

และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
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11) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
การดำเนินงาน 

1. จัดประชุมช้ีแจงผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก      
ในวันที่ 6 พฤษภาคม  2564 ณ ห้องประชุมนนทรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุม  
ประกอบด้วย  ตัวแทนวิทยาลัย 6 คน, ตัวแทนโรงเรียน 18 คน  และศึกษานิเทศก์ 8 คน 

2. จัดประชุมการพัฒนา One-2-Learn Model และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแกนนำ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างวันที่  10 - 14  
พฤษภาคม  2564   โดย 18 โรงเรียนแกนนำฯ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

3. นำหลักสูตรการอาชีพ ลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย 6 วิทยาลัย ร่วมกับ 18 
โรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

4. นิเทศ ติดตามโรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งได้จัดการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยพี่เลี้ยง  ภายในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ
และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  จังหวัดพิษณุโลก      
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564  ณ ร้านแคนา คาเฟ่ จังหวัดพิษณุโลก  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก, รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก , ตัวแทนวิทยาลัย 6 คน, ตัวแทนโรงเรียน 4 คน  และ
ศึกษานิเทศก์ 8 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน 

6. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
ร ูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื ่องเช่ือมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ใน
ระดับประเทศ  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17  ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบดว้ย 
นายเดชา พลกันยิ้ม  และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17  รวม 9 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีหลักสูตรต่อเนือ่งเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา  
จำนวน 9 หลักสูตร ที่มีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก 

2. ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา  มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาใน
ระดับที่สูงข้ึนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก 

 
ภาพกิจกรรม การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม 
เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 ณ  ห้องประชุมนนทรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
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ภาพกิจกรรม การพัฒนา One-2-Learn Model และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระหว่างวันท่ี  10 - 14  พฤษภาคม  2564   โดย 18 โรงเรียนแกนนำฯ 

และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

      
 

ภาพกิจกรรม การนำหลักสูตรการอาชีพ ลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนแกนนำการพัฒนา 
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศกึษาและอุดมศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
 

      
 

ภาพกิจกรรม การนิเทศ ติดตามโรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง – 
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
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ภาพกิจกรรม การประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ 

ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ  ระดับจังหวัด 
 

      
 

ภาพกิจกรรม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและ 
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ  ระดับประเทศ 

 

      
 
12) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
การดำเนินงาน 

1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสรา้งและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1  วันที่ ๑๑-2๔ กุมภาพันธ์ 2564 

2. จัดการอบรม “การสร้างเครื ่องมือการวัดและประเมินผล” โดยมีผู ้เข้าอบรม จำนวน 203 คน         
จากผู้ตอบรับเข้าร่วมการอบรม จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 97.60 มีผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรม จำนวน 
190 คน คิดเป็นร้อยละ 93.60 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนการอบรม 12.67 คะแนน และมีคะแนน
เฉลี่ยของผลการทดสอบหลังการอบรม 20.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน วันที่ 20 มีนาคม 2564 

3. จัดการอบรม “การวิจัยเพื ่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้” โดยมีผู ้เข้าอบรม จำนวน 78 คน จาก     
ผู้ตอบรับเข้าร่วมการอบรม จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 มีผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การอบรม จำนวน     
78 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนการอบรม 11.31 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย
ของผลการทดสอบหลังการอบรม 14.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน วันที่ 31 มีนาคม 2564 

4. นิเทศเพื ่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
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5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   

ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด ตามโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื ่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมนนทรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 

6. เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับภาค โครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Google Meet  วันที่ 2 กันยายน 2564 

7. สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ 
และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด วันที่ 13 กันยายน 2564 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทุกโรงเรียน ทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก จำแนกขนาด
โรงเรียน และรายวิชา  

2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี               (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด ตาม
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื ่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุม
นนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ภาพกิจกรรม การอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจการดำเนนิงานโครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 

 

 

การประชุมเตรียมดำเนนิการนิเทศเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 

การประชุมเตรียมการนิเทศเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  
ด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และดา้นการนเิทศการศึกษา ระดบัจังหวัด  

ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 

 
13) โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 
การดำเนินงาน 

1. การจัดทำแผนพัฒนานิเทศการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื ่อจัดทำแผนพัฒนานิเทศ
การศึกษา ในว ันท ี ่  26-27 ก ันยายน 2564 ณ เรนฟอเรสต ์ ร ีสอร ์ท ตำบลแก ่งโสภา อำเภอวั งทอง                
จังหวัดพิษณุโลก 

2. จัดทำเอกสาร “การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา : การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ” สำหรับ
มอบให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีแผนพัฒนาการนิเทศ ของกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และแผนนิเทศการศึกษา สำหรับ
ศึกษานิเทศก์ เป็นรายบุคคล ภายในเล่มเอกสารประกอบด้วย พระบรมราโชบายด้านการจัดการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยเอกสารได้ผ่านกระบวนการของ กศจ.พิษณุโลกเรียบร้อยแล้ว 

2. สถานศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก ใช้เอกสาร “การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา : การนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ” เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ภาพกิจกรรม ระดมความคิด กำหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ แนวดำเนินการ  
ก่อนการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

 

    
 

 
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรหลัก 

 

 
ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากรแสดงพลงัการขับเคลือ่นแผนพัฒนาการนเิทศการศึกษา 

 

 
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศฯ และผู้อำนวยการกลุม่นโยบายและแผน 

ร่วมกันกำหนดแนวทางการการยกระดบัคุณภาพการศึกษาผา่นกลไก กศจ.โดยใช้แผนการนเิทศการศึกษา 
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14) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
การดำเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ผู้บริหารร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้บริหารพบปะบุคลากร 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ/งานตามอำนาจหน้าที่ 
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 1 แหล่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564  

 
ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง และได้รับ       
การประชุม/อบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรู้ สมรรถนะ และศักยภาพของตนเองที่ได้รับมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีขวัญกำลังในของบุคลากรให้มีความรัก สามัคคี            
และมีสัมพันธภาพในองค์กร 

 
ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการและการปฏิบัติงานสารบรรณ  

ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ประจำปี 2564 
 

      
 

ภาพกิจกรรม การอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นท่ี 23/25 ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม ZOOM 
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ภาพถ่าย กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี 
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

            
 

15) โครงการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบภายในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การดำเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ คือ โรงเรียนบ้าน       
หินประกาย สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

2. ผู ้บังคับบัญชายุวกาชาดโรงเรียนบ้านหินประกายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมดำเนินโครงการ        
ร้อยละ 90 

 
ภาพการดำเนินโครงการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 

เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 
ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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16) โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
การดำเนินงาน 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ 28 – 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน 
4. จัดทำคู่มือ เครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียน 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีเครื่องมือสำหรับนิเทศ 
ติดตาม ในเรื่องหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และสามารถนิเทศ กำกับติดตาม
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียน สามารถนำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความรู้     
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล จากเอกสารชุด
นิเทศ การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ภาพกิจกรรม พฒันาศักยภาพศึกษานิเทศก ์

เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพกจิกรรม การจัดทำเอกสารชุดนิเทศการเรียนรู ้
วันท่ี 23, 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
 

      
 

      
 

17) โครงการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การดำเนินงาน 

1. จ ัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู ้ก ิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและ          
ความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลกงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. บุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  มีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กรราชการ ให้กับบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก 

2. บุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดพ้ัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ
ตนเอง 

3. ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ    
จังหวัดพิษณุโลก คือ ร้อยละ 94.87 
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ภาพกิจกรรม เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินการ และร่วมกิจกรรมกลุ่มขณะร่วมประชุม 
เม่ือวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมปร้ินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

 

      
 

 
 

ภาพกิจกรรม ประชุมศึกษานิเทศก์ ศธจ.พิษณุโลก  
ชี้แจงโครงการ และแนวทางการบริหารจัดการโครงการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ  

และส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพกิจกรรม ประชุมบุคลากรทุกคนภายใน ศธจ.พิษณุโลก  
ชี้แจงโครงการ และทำกิจกรรมตามโโครงการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม

คุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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18) โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา         
สู่การปฏิบัติ 
การดำเนินงาน 

1. จัดค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่         
การปฏิบัติ ให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 150 คน 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และฝึกทักษะและพัฒนา
กระบวนการคิดโดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ 

2. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าท่ีเป็นพลเมืองดีและมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและ           
มีคุณธรรม 

3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และพัฒนากระบวนการคิดโดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง เปน็พลเมืองดีและ
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรม ตามแนวทางของพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 81.1   

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมครงการฯ ร้อยละ 81.2 
 

ภาพกิจกรรมโครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2564 

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 

          
 

      



      

 

19) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2564 
การดำเนินงาน 

1. จ ัดอบรมเจ้าหน้าที ่ธ ุรการโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ ส ังกัดสำนักงานศึกษาธิการ       
จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 20 แห่ง 

2. จัดทำเอกสารทางธุรการมอบให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   
จำนวน 77  แห่ง 

3. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญ จำนวน 20 แห่ง สังกัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการจัดทำหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และมีความรู้ ความเข้าใจในการทำ
เอกสารทางธุรการตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีความรู ้  ความเข้าใจ         
ในการจัดทำเอกสารทางธุรการได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ประกาศ  ของ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท
สามัญ ร้อยละ 95 
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20) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี 
การดำเนินงาน 

1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562 

2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2564 

3. คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 2 ผลงาน 
 - ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย : ผู้บริหาร 
 - ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย : ครูผู้สอน 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน อยู่ในระดับดีมาก 
2. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 
3. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับ

การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัย และสามารถใช้ความรู้ความสามารถบริหารด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีคุณภาพเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย 
และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่สนใจได้ 

 
ภาพกจิกรรมประชมุชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี 

เมื่อวันจันทร์ ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมนนทรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
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ภาพกจิกรรมประชมุคณะกรรมการ 
การคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏิบัตท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย 

ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
วันอังคาร ท่ี 13 กรกฏกาคม  2564  ณ ห้องประชุมลลีาวดี  สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพกิจกรรมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร 
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับที่ 3     

การคัดเลือกรูปแบบวิธีปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย 
ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วันที่ 22 กันยายน  2564  ณ ห้องประชุมลีลาวดี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

     
 

     
 

21) โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
การดำเนินงาน 

1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการดำเนินงาน  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้แก่ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ ์จำนวน 50 คน                

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกิดเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีได้รับเกณฑ์
มาตรฐานท่ี อพ.สธ.กำหนด ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ แล้วกับโรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ 
โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80     

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร้อยละ 80 

 



ภาพกิจกรรมโครงการ การขับเคลื่อนการดำเนนิงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์     
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2564 

เมื่อวันท่ี  31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมไอยรา ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

      
 

      
 

22) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
การดำเนินงาน 

1. จ ัดประชุมเชิงปฏิบัต ิการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมแีผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมเีครือข่ายความร่วมมือขององค์คณะบุคคลและหน่วยงานทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ร้อยละ 96.87 
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ภาพกิจกรรม การประชุมรบัฟังความคิดเห็นเพ่ือกำหนดกรอบการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

      
 

ภาพกิจกรรม การประชุมคณะทำงานบกร่างปรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

      
 

ภาพกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณโุลก (พ.ศ. 2562 – 2565)  
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565  

วันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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23) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 
การดำเนินงาน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 - 26 
ธันวาคม 2563 ณ พรหมพิราม สวนน้ำ แอนด์ กอล์ฟ คลับ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้บริหาร
และบุคลากรร่วมกันพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ ค่านิยม ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมกิจกรรมแบ่งกลุ ่มงาน ระดมความคิดเห็น เพื ่อทบทวน            
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) วิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงานในปีที่ผ่านมา และโครงการ/
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ตัวช้ีวัด ของ ศธ. /สป.ศธ. /จังหวัดพิษณุโลก  และกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ การสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างมีความสุข 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
2. บุคลากรในสำนักงานได้ทบทวนบทบาท ภารกิจ และทิศทางการดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบัน และสามารถนำไปเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร้อยละ 94.60 
 

ภาพกจิกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก  เมื่อวันท่ี 25 - 26 ธันวาคม 2563 

ณ พรหมพิราม สวนน้ำ แอนด์ กอล์ฟ คลับ 
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

    
 

    
 

57 

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



    
    

       

    

 
24) โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การดำเนินงาน 

1 . ศ ึกษา ว ิ เคราะห ์นโยบายการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ นโยบายและจ ุดเน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล ในประเด็นต่างๆ เช่น นโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ การติดตาม ตรวจสอบนักเรียนทุนต่างๆ การตรวจติดตามประเด็นต่างๆ ตามการสั่งการ
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

4. สรุปและรายงานผลการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ทั้งกรณีปกติ และกรณีพิเศษ 
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ผลการดำเนินงาน 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีคู่มือการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 เล่ม 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูล      
ด้านการจัดการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ นิเทศ กำกับ ติดตาม     
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอดคล้องกับ      
แนวทางการพ ัฒนาการศึกษาของร ัฐบาล สร ุปและรายงานผลการตรวจราชการของผ ู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย และกำหนดเวลาของโครงการ 

 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณโุลก มอบนโยบายดา้นการจัดการศึกษา 
ให้แก่บุคลากรดา้นการศึกษาภายในจังหวัดพิษรุโลก 

ณ ห้องประชุม โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม 
 

 
นายลือชยั ชูนาคา ประชุมคณะศึกษานิเทศก์จากเขตพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

ชี้แจง นโยบายและจุดเน้น ปี 2564 
ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.พิษณุโลก เขต 3 

รับทราบข้อมูล นโยบาย จุดเนน้ และมาตรการการป้องกันโรคแพร่ระบาด 
เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2564 

 

 
 

นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครไทย สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.พิษณุโลก  

นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 
 

นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
มอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงานของผู้เก่ียวข้องภายในจังหวัดพิษณุโลก และเขต 

 



 
 

นายทศพร  จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก  
ร่วมประชุมรบัการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) 
 

 
 

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชมุสรปุโครงการฯ 
วิเคราะห์บทบาท ภารกิจสำนักงาน สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

 
 

บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชมุสรปุโครงการฯ 
วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สู่ภารกิจสำนักงาน  
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25) โครงการตรวจติดตามการดำเนินกิจการและตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การดำเนินงาน 

1. ออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
รายหัวการศึกษาข้ันพื้นฐาน เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินโครงการอาหารเสริม (นม) และเงินค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณสมบัติถูกต้องและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด จำนวน 35 แห่ง 

2. สร้างความรู้ และเข้าใจให้แก่ โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทีร่ฐั
จัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสามารถปฏิบัติได้ตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้อย่าง
ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ  ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษา
กำหนด ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนเอกชนในระบบที่ขอรับเงินอุดหนุน จำนวน 15 โรงเรียน ได้รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนสามารถบริหารจดัการเงนิ
อุดหนุนโรงเรียนได้ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 21 โรงเรียน ได้รับ    
การตรวจติดตามการดำเนินกิจการ การล้มเลิกกิจการของโรงเรียน และการหยุดดำเนินกิจการเกินกว่า 90 วัน     
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ร้อยละ 100 

 
ภาพกิจกรรม การออกตรวจติดตามการใช้จา่ยเงินอุดหนุนสถานศึกษาเอกชนท่ีได้รบัการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ค่าใช้จา่ยรายหัวการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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26) โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
การดำเนินงาน 

1. นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดจาก
สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 50 แห่ง โดยกำหนดประเด็นการนิเทศ 3 เรื่อง ได้แก่ การบริหารงาน       
ยุวกาชาดในสถานศึกษา หลักสูตรและแผนการจัดการเรยีนรู้กิจกรรมยุวกาชาด พิธีการทางยุวกาชาด ผู้ให้การนิเทศ
ประกอบด้วย นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้ทรงคุณธรรมในคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายธนู เมฆี 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางยุวกาชาด นายสรณพงศ์ ใยดี ผู้ทรงคุณวุฒิทางยุวกาชาด  นางศิวลักษณ์ ธาราศรี ผู้ทรงคณุธรรม  
ในคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดพิษณุโลก และนางรัตนา ศรีบัวจับ ผู้ทรงคุณวุฒิทางยุวกาชาด 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนัก
และเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด 

2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
3. สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนา

กิจกรรมยุวกาชาด 
4. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด มีความพึงพอใจในการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ร้อยละ 95.91 
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ภาพกิจกรรม การดำเนินโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2564 

ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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27) โครงการติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ 
การดำเนินงาน 

1. ออกตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 - 8 กรกฎาคม 2564  จำนวน  14 โรงเรียน ดังนี้ 

1) โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ พิษณุโลก 
2) โรงเรียนกวดวิชาวิทยาศาสตร์ครูรัตน์ 
3) โรงเรียนเดอะเบรน พิษณุโลก 
4) โรงเรียนภาษาอังกฤษบ้านครูจอห์น 
5) โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ พิษณุโลก 
6) โรงเรียนกวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท์พิษณุโลก 
7) โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ครูอัฟ 
8) โรงเรียนกวดวิชากฤตวรรธน์ พิษณุโลก 
9) โรงเรียนพิษณุโลกบริบาลศาสตร์ 
10) โรงเรียนพัฒนาสอนขับรถพิษณุโลก 
11) โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล 
12) โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ 
13) โรงเรียนเดอะวัน มิวสิคแอนด์แดนซ์ 
14) โรงเรียนสอนภาษาพี แอล ซี 

2. ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามเพื่อสรุปผลการติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนอกระบบ และสรุปผลการติดตามและรายงานผลการติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนนอกระบบ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบทาง Google Form 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อมูลในระบบศูนย์กลางการบูรณาการ
ข้อมูลทะเบียนโรงเรียน และประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน (Private Education Data Center : 
PEDC) ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสามารถจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนเอกชนนอกระบบ สามารถดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอก
ระบบ ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ร้อยละ 100 

 
 
 



  
ภาพประกอบโครงการติดตามเพื่อส่งเสริมคณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ  

ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

ระหว่างวันท่ี 21 มิถุนายน 2564  ถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 
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28) โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 

การดำเนินงาน 
1. ออกนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ทบทวนเรื่องการแต่งกายเครื่องแบบ

ลูกเสือ-เนตรนารี การเปิด-ปิดประชุมกอง มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตร
นารี ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือตามระดับช้ัน  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 

ผลการดำเนินงาน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ 

หลักการ วิธีการ แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมีข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้แลกเปล่ียนเรียนรู้     
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือตามระดับช้ันได้อย่างถูกต้อง 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ร้อยละ 97.60 

 
ภาพกิจกรรม การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 

ระหว่างวันที ่17 – 19 สิงหาคม 2564 
 

      
 

      



      
 

      
 

29) โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2564 
การดำเนินงาน 

1. จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศในการบันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี ให้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ผ่านแอพพลิเคช่ัน Zoom จำนวน 106 คน เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

2. สำรวจความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศในการบันทึก
ข้อมูลระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ - เนตรนารี โดยสามารถบันทึกข้อมูลสารสนเทศและ   
ขยายผล การบันทึกข้อมูลผู้บงัคับบญัชาลูกเสอื ลูกเสือ - เนตรนารี แต่ละประเภทที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถ
นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสอืและจดักิจกรรมพฒันาลกูเสอื -   เนตรนารีได ้

2. บุคลากรทางการลูกเสือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 มีความพึงพอใจในการจัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้งานระบบข้อมลูสารสนเทศใน
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ – เนตรนารี ร้อยละ 91.4 
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ภาพกิจกรรมโครงการสง่เสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
ประจำปี ๒๕๖4 

เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 ณ ห้องประชมุนนทรี สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทำ 
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ที่ปรึกษา 

1. นายลือชัย  ชูนาคา          ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก    
2. นายทศพร จันทร์เนตร               รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก                
3. นายมานะ  จันทิมาพร               ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน    
4. นายสมพงษ์  กิตติศาสตรา          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          
5. นางวรางคณา อนันตะ         ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ            
6. ว่าท่ี ร้อยตรีวิวัฒน์ กระทู้         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล            

    7. นางสาววราสรณ์ อ่ำคต        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
                                                  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                         
    8. นางชลัยรัตน์  กระทู้                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                          ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
    9. นางวิภา  นวลจีน       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบติัหน้าท่ี                 
        ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน                  
    10. นางสาวรุ่งทิพย์  แผลงฤทธิ์       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี                 
        ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา   
 

รวบรวม / เรียบเรียง    
     1.นางชลัยรัตน์  กระทู้                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผน                          หัวหน้าคณะทำงาน 
     2. นางแสงเพ็ญ ปัญญาสงค์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ             คณะทำงาน 
     3. นายประพัฒน์ นิ่มกลัด              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ               คณะทำงาน 
     4. นางสาวไพลิน เสาเวียง              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ              คณะทำงาน 
     5. นายสมประสงค์ จงวรรธนะศิลป์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ         คณะทำงานและเลขานุการ 

  
จัดพิมพ์  / ออกแบบรูปเล่ม 

1. นายสมประสงค์ จงวรรธนะศิลป์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
2. นางสาวไพลิน เสาเวียง                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
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