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สวนท่ี 1  

ขอมูลสภาพท่ัวไป 

ความเปนมา 

          สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 11/2559 

ลงวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2559  ในระยะแรกใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1      

ทําหนาท่ีเปนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไปพลางกอน จนถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ไดมีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) ใหตั้ง

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกข้ึนอยางเปนทางการ และใหใชอาคารชั้น 2 – 3 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปนท่ีตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และไดเริ่มปฏิบัติหนาท่ี

โดยมี ขาราชการในสังกัดเขาปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตวันท่ี 5 มิถุนายน 2560  ตามคําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน   

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา ท่ี 21/2560 สั่ง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวน 65 อัตรา แบงโครงสรางการปฏิบัติงานเปน 7 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 

 

ท่ี 

กลุม 

เชี่ยว 

ชาญ 

ชํานาญ

การพิเศษ 

ชํานาญ

การ 

ปฏิบัติ 

การ 

อาวุโส ชํานาญ

งาน 

ปฏิบัติ 

งาน 

ลูกจาง

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 กลุมอํานวยการ    1  1  2      1 1 1 7 

2 กลุมนโยบายและแผน    1  1  3         5 

3 กลุมพัฒนาการศึกษา    1 1 2  1         5 

4 กลุมบรหิารงานบุคคล   2  1 5  2         10 

5 กลุมสงเสรมิการศึกษา

เอกชน 

   1  3           4 

6 กลุมนิเทศ ตดิตาม และ

ประเมินผล 

  5 8 1 1           15 

7 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

และกิจการนักเรยีน 

  1    1        1  3 

8 หนวยตรวจสอบภายใน    1             1 

รวม 1  9 13 3 9  7      1  1 52 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดพิษณุโลก  

   (1) ท่ีตั้งและอาณาเขต  

            จังหวัดพิษณุโลก อยูในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 6.75 ลานไร คิดเปนรอยละ 2.1 ของพ้ืนท่ีของท้ังประเทศ หางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนตประมาณ      

377 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 389 กิโลเมตร ติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้  



2 

 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอน้ําปาด อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ และสาธารณรัฐ  

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

      ทิศใต ติดตอกับ อําเภอเมือง อําเภอสามงาม อําเภอวังทรายพูน และอําเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร  

      ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

      ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอคีรีมาศ อําเภอกงไกรลาศ  

 จังหวัดสุโขทัย 

   (2) สภาพทางภูมิศาสตร  

              1) ลักษณะภูมิประเทศ  

                ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เปนเขตภูเขาสูง ไดแก

พ้ืนท่ี ทางดานตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเปนเทือกเขาสูง แนวก้ันเขตแดนไทย–ลาว เปนรอยตอ

ของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ และเลย เขตท่ีราบลุมแมน้ํา ไดแก พ้ืนท่ีในบริเวณดานทิศเหนือ และ                     

ดานทิศตะวันออก มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน คือแมน้ํานาน แมน้ําแควนอย แมน้ําเข็กหรือแมน้ําวังทอง จุดเดน

ทางธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก คือมีลักษณะพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เนื่องจาก

ลักษณะพ้ืนท่ีทางตอนเหนือ ทางตะวันออก และตอนกลางบางสวนเปนเขตภูเขาสูง ท่ีราบสูง และลาดเอียงลงมา

ทางตอนกลาง ทางตะวันตก และทางตอนใตจนเปนพ้ืนท่ีราบ พ้ืนท่ีราบลุม ทําใหสามารถประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมไดทุกสาขา เชน สาขาปาไม สาขาพืช สาขาประมง และสาขาปศุสัตว โดยเขตท่ีราบลุมแมน้ํา                 

ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางกระทุม และอําเภอบางระกํา จะเปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญ

ของจังหวัดท่ีทํารายไดหลักใหกับจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีเขตอําเภอบางระกําบริเวณพ้ืนท่ีใกล                 

ลุมน้ํายม ทุกปจะเกิดปญหาน้ําทวมซํ้าซาก ราษฎรไมสามารถปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวได  อําเภอบางระกํา จึงเปน

แหลงรองรับน้ําในฤดูฝนและเปนแหลงผลิตสัตวน้ําธรรมชาติและแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีทํารายไดใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีได หากสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีตามศักยภาพใหเปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ําจืดเพ่ือการศึกษาและ

ขยายปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจืดรวมถึงการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําจะทําใหอําเภอบางระกํา                 

เปนแหลงทําประมงน้ําจืดท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกไดตอไป 

              2) ลักษณะภูมิอากาศ  

                สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปมีลักษณะรอนชื้น ฤดูรอนมีอากาศรอนมาก โดยเฉพาะชวง                 

เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนฝนตกมากในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซ่ึงเปนฤดูการเพาะปลูก

ของเกษตรกร ฤดูหนาวมีอากาศคอนขางหนาวตั้งแตชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  

   (3) เขตการปกครอง 

                จังหวัดพิษณุโลกแบงพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารราชการสวนภูมิภาค เปน 9 อําเภอ 93 ตําบล                     

1,048 หมูบาน จํานวนครัวเรือน 299,885 หลังคาเรือน มีการบริหาร 3 ระดับ คือ  

               1) การบริหารราชการสวนกลาง  

               2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค  

               3) การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
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            การบริหารราชการสวนทองถิ่นแบงเปน 3 ประเภท ประกอบดวย  

               1) องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง  

              2) เทศบาล  

                   2.1 เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง  

                   2.2 เทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง  

                   2.3 เทศบาลตําบล จํานวน 18 แหง  

              3) องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 81 แหง 

 

2.  ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 

    (1) โครงสรางของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
หมายเลขโทรศัพทภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

 -  กลุมอํานวยการ                   055-245-123 

 -  กลุมงานเลขานุการ               055-245-124 

 -  หองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  055-245-127 
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    (2) องคคณะบุคคลภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

         1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (กศจ.) ประกอบดวย 

     1. นายภัคพงศ ทวิพัฒน                              ประธานกรรมการ 

     2. นายพิธาน  พ้ืนทอง                                รองประธานกรรมการ 

     3. นายสุรินทร  ม่ันประสงค                     ผูแทน สพฐ. 

     4. นายสุวัฒนชัย  ศรีสุพัฒนะกุล                    ผูแทน สอศ. 

     5. นายสาคร  สรอยสังวาลย                     ผูแทน สกอ. 

     6. นายพิษณุ  ตุลสุข                      ผูแทน ก.ค.ศ. 

 7    . นายเทียนชัย  จูเจี่ย                      ผูแทน สช. 

     8. นายนรา  เหลาวิชยา                      ผูแทน กศน. 

     9. นายวิโรจน  จริัฐติกาลโชต ิ                     ผูแทนองคกรภาคเอกชน 

     10. นายสุชาติ  อินทับทิม            ผูแทนองคกรวิชาชีพ 

     11. รอยเอกอุบล  พุทธรักษ                     ผูแทนภาคประชาชน 

     12. ศาสตราจารยรัตนะ  บัวสนธ           ผูทรงคุณวุฒิ 

     13. รองศาสตราจารยบุญญรัตน  โชคบันดาลชัย  ผูทรงคุณวุฒิ 

     14. นางวัลลา สันติภาดา            ผูทรงคุณวุฒิ 

     15. นายประพฤทธิ์ สุขใย                            กรรมการและเลขานุการ 

     16. นายลือชัย ชูนาคา                      ผูชวยเลขานุการ 

     17. นายสมพงษ  กิตติศาสตรา                     ผูชวยเลขานุการ 

     18. นางพรปวีณ  คงนันทิพัฒน                      ผูชวยเลขานุการ 
 

    2) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.) ประกอบดวย 

         1. นายพิษณุ  ตุลสุข                                   ประธานอนุกรรมการ 

         2. รองศาสตราจารยบุญญรัตน  โชคบันดาลชัย    อนุกรรมการ 

         3. รอยเอก อุบล  พุทธรักษ                     อนุกรรมการ 

         4. นายสุชน  วิเชียรสรรค                             อนุกรรมการ 

         5. นายประทีป  ปอมสาหราย                     อนุกรรมการ 

            6. นายไพบูลย  ณะบุตรจอม                          อนุกรรมการ 

        7 . นายวิเศษ   วชิราศรีศิริกุล                     อนุกรรมการ 

         8. นายพินิจ  จันทรกระจาง            อนุกรรมการ 

         9. นายประพฤทธิ์ สุขใย                      อนุกรรมการและเลขานุการ 

   10. นายลือชัย ชูนาคา             ผูชวยเลขานุการ 
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     3) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย 

         ท่ีปรึกษา 

          1. นายไพโรจน  แกวแดง                  หัวหนาสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 

          2. นายพีรธร  บุญยรัตพันธุ                รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

          3. นายสุวัฒนชัย  ศรสีุพัฒนะกุล           ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 

         คณะอนุกรรมการ 

          1. นายวิโรจน  จริัฐตกิาลโชติ               ผูแทน กศจ.   ประธานอนุกรรมการ 

          2. นายสาคร  สรอยสังวาลย           ผูแทน กศจ.   อนุกรรมการ 

          3. นายนรา  เหลาวิชยา                     ผูแทน กศจ.   อนุกรรมการ 

          4. นายอุทัย  ไทยกรรณ                     ผูอํานวยการสถานศึกษา  อนุกรรมการ 

          5. นายพายัพ  อนันนิล                     ผูอํานวยการสถานศึกษา  อนุกรรมการ 

          6. นายฐิติ  วิศวชัยวฒัน           ผูทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 

          7. นายบุญทรัพย  พานิชการ           ผูทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 

          8. นายทินกร  ทาตระกูล           ผูทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 

          9. นายประพฤทธิ์  สุขใย           ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการและเลขานุการ 

         10. นายลือชัย ชูนาคา         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผูชวยเลขานุการ 

         11. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณวัจน           ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ  ผูชวยเลขานุการ 

         4) คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ประกอบดวย 

         ท่ีปรึกษา 

          1. นายพิธาน  พ้ืนทอง           ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตําแหนงศึกษาธิการภาค 17 

          2. นายแพทยปยะ  ศิริลักษณ   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

          3. นายธนากร  งามชมภู          ขาราชการบํานาญ 

         คณะอนุกรรมการ 

          1. นายเทียนชัย  จูเจีย่                       ผูแทน กศจ.     ประธานอนุกรรมการ 

          2. ศาสตราจารยรัตนะ บัวสนธ            ผูแทน กศจ.     อนุกรรมการ 

          3. นางวัลลา  สันติภาดา            ผูแทน กศจ.     อนุกรรมการ 

          4. นายชอบ  ดิษฐแกว                      ผูอํานวยการสถานศึกษา    อนุกรรมการ 

          5. นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ            ผูอํานวยการสถานศึกษา    อนุกรรมการ 

          6. ผศ.ศิริวิมล  ใจงาม                      ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 

          7. นางนุชจรินทร  รอบบรรเจิด            ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 

          8. นายเสถียร  บุตรโพธิ์                      ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 

          9. นายประพฤทธิ์  สุขใย            ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   อนุกรรมการและเลขานุการ 

          10. นายลือชัย ชูนาคา    รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     ผูชวยเลขานุการ 

              11. นางพรปวณี  คงนันทิพัฒน            ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  ผูชวยเลขานุการ 
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    (3)  ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา 

ขอมูลจํานวนสถานศึกษา 

ตารางท่ี 1  จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก แยกตามสังกัดและระดับการศึกษาท่ีเปดสอน  

    ปการศึกษา 2560 

ระดับท่ีเปดสอน 

สังกัด 

อ.1-      

อ.3 
อ.1-    

ป.6 

ป.1-              

ป.6 

ป.1-              

ม.3 

อ.1-              

ม.3 

อ.1-              

ม.6 

ม.1-             

ม.6 

ประถม-                

ม.ปลาย 

ปวช.-

ปวส. 

ปวช.-

ป.ตร ี

ป.ตรี

ขึ้นไป 

รวม

ทั้งสิ้น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด สพฐ. 

1.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

3.สพป.พิษณุโลก เขต 3 

4.สพม. เขต 39 

5.สํานักบริหารงาน  

กศ.พิเศษ 

สังกัด สป. 

-กศน. 

-สช. 

สังกัด สอศ. 

สังกัด สกอ. 

- มหาวิทยาลัย 

- ร.ร.สาธิต 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

6 

 

 

 

 

 

80 

76 

96 

- 

 

 

 

- 

6 

 

 

 

1 

 

 

2 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

2 

  

 

39 

56 

69 

- 

 

 

 

- 

2 

 

 

1 

- 

2 

- 

 

3 

 

- 

3 

 

 

- 

- 

- 

39 

 

 

 

- 

2 

 

 

 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

9 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4 

 

 

122 

132 

167 

39 

 

3 

 

9 

21 

8 

 

4 

2 

กระทรวงมหาดไทย 

-องคการบริหารสวนจังหวัด 

-เทศบาล 

-องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

4 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

3 

    

 

 

3 

12 

4 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

-โรงเรียน ตชด. 

 

- 

 

4 

          

4 

รวม 14 269 4 1 167 9 45 9 5 3 4 530 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงาน/สังกัด จํานวน 

โรงเรียน 

จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ไมมี น.ร. 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 รวม 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 122 0 5 11 14 21 9 8 68 

สพป.พิษณุโลก เขต 2 132 0 2 11 19 17 12 7 68 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 167 0 8 12 27 23 18 7 95 

สพม. เขต 39 39 0 - - 1 - - 1 2 

รวมท้ังสิ้น 463 0 15 34 61 61 39 23 233 
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ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา 

ตารางท่ี 3 จํานวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัดและระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2560 

ระดับท่ีเปดสอน 

สังกัด 

เตรียม

ความ

พรอม 

กอน

ประถม 

ประถม มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมทั้งสิ้น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด สพฐ. 

1.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

3.สพป.พิษณุโลก เขต 3 

4.สพม. เขต 39 

5.สํานักบริหารงาน กศ.พิเศษ 

สังกัด สป. 

-กศน. 

-สช. 

สังกัด สอศ. 

สังกัด สกอ. 

- มหาวิทยาลัย 

- ร.ร.สาธิต 

 

 

 

 

 

 

544 

 

- 

311 

 

 

 

60 

 

 

4,232 

3,955 

4,337 

 

8 

 

- 

3,957 

 

 

 

239 

 

 

14,964 

12,705 

13,945 

 

339 

 

459 

8,242 

 

 

 

461 

 

 

2,803 

3,478 

3,915 

25,938 

829 

 

9,765 

2,356 

 

 

 

1,078 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

7,778 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

5,278 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

35 

 

37,185 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

2,456 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

909 

 

 

21,999 

20,138 

22,197 

25,938 

1,720 

 

10,224 

14,866 

13,091 

 

40,550 

1,838 

กระทรวงมหาดไทย 

-องคการบริหารสวนจังหวัด 

-เทศบาล 

-องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

1,380 

240 

 

 

2,884 

 

1,073 

476 

      

1,073 

4,740 

240 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

-โรงเรียน ตชด. 

  

68 

 

106 

       

174 

รวม 915 18,416 54,105 51,711 7,778 5,278 37,220 2,456 909 178,788 
 

ขอมูลจํานวนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 4 จํานวนคร/ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560 

สังกัด ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด สพฐ. 

1.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

3.สพป.พิษณุโลก เขต 3 

4.สพม. เขต 39 

 

 

38 

25 

23 

14 

 

 

971 

918 

1089 

887 

 

 

383 

397 

460 

805 

 

 

5 

9 

8 

23 

 

 

1,397 

1,349 

1,580 

1,729 
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สังกัด ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม 

5.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สังกัด สป. 

-กศน. 

-สช. 

สังกัด สอศ. 

สังกัด สกอ. 

68 

 

8 

40 

148 

897 

128 

 

210 

561 

426 

1,923 

39 

 

31 

36 

219 

1,624 

2 

 

- 

 

2 

1,156 

237 

 

249 

637 

795 

5,600 

กระทรวงมหาดไทย 

-องคการบริหารสวนจังหวัด 

-เทศบาล 

-องคการบริหารสวนตําบล 

  

21 

142 

5 

 

19 

84 

5 

  

40 

226 

10 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

-โรงเรียน ตชด. 

 

10 

 

13 

 

1 

 

1 

 

25 

รวม 1,271 7,294 4,103 1,206 13,874 
 

ตารางท่ี 5 รายช่ือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

หนวยงาน/สังกัด รายช่ือสถานศึกษา 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 1. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 

 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

 3. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

 4. วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 

 5. วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก 

 6. วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก 

 8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก 
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สวนท่ี 2  

ทิศทางพัฒนาการศึกษา 

************************************************* 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมุงเนนการสรางโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคน

พิษณุโลกไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท้ังนี้ เพ่ือใหคนพิษณุโลกทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพมีความพรอมท้ังทาง

รางกายจิตใจสติปญญา วินัย คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีความเปนพลเมืองท่ีดี ตระหนัก

และ รูคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง

ตอทิศทางการพัฒนาจังหวัดและประเทศ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้ึนเพ่ือใช

เปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน ในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พันธกิจเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานตามหนาท่ี และตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว                          

ซ่ึงประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้ 

1. สรางโอกาสการเขาถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท่ัวถึงและเทาเทียม  

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ใหมีศักยภาพการแขงขันสูสากล  

3. สงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รักษสิ่งแวดลอม ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา  

   ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

   และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

วิสัยทัศน  

 
 

“ประชากรทุกกลุมอายุไดรับโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานเทาเทียมกัน                  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21” 

 

พันธกิจ  
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 เปาประสงคเปนผลลัพธของการดําเนินงานตามพันธกิจ และขยายวิสัยทัศนใหชัดเจนยิ่งข้ึน                      

เปนผลสัมฤทธิ์ท่ีมุงหวังจะใหเกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบดวยเปาประสงคหลัก ดังนี้ 

1. ประชากรทุกกลุมอายุมีโอกาสเขาถึงการบริการการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท่ัวถึงและเทาเทียม 

2. ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย                

   รักษสิ่งแวดลอมและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ประชากรท่ีผลิตและพัฒนามีทักษะวิชาชีพสอดคลองความตองการของตลาดแรงงาน มีองคความรู  

   เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21  

4. ระบบบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยภาคี 

   เครือขายความรวมมือ 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางโอกาส ความเสมอภาคความเทาเทียมทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รักษสิ่งแวดลอม และดําเนินชีวิต  

                   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการผลิตกําลังคนดานการวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ 

         ในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางโอกาส ความเสมอภาคความเทาเทียมทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู  

 

จุดเนนท่ี 1 ดานการสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตรการ 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรทุกกลุมอายุ ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

2. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. ประสานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

เปาประสงค  

 

ยุทธศาสตร  

 

จุดเนน / มาตรการ  
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4. สงเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการจัดการศึกษาของเอกชน 

5. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรตาง ๆ สถาบันศาสนา  

    สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีจัดการศึกษา 

6. เพ่ิมโอกาสในการศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

7. สงเสริมผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหไดรับการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

8. เพ่ิมอัตราการรูหนังสือใหคนไทยอานออกเขียนได 

9. จัดทําขอมูลสารสนเทศดานโอกาสทางการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานทางการศึกษา 

10. สงเสริมการเขาถึงองคความรูของประชากรท่ัวไปในหลายๆ ชองทาง เชน สื่อ online วิทยุ  

      โทรทัศน สื่อการพิมพ เปนตน 

 

จุดเนนท่ี 2 ดานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรการ    เปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและคุณลักษณะ ไดแก 

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2. เนนการปลูกฝงดานวินัย คุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย 
 

จุดเนนท่ี 3 ดานการจัดการศกึษาระดับประถมศึกษา 

มาตรการ   เปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรูตามศตวรรษท่ี 21 ไดแก 

1. ทักษะการอานออกเขียนไดและคิดเลขเปน 

2. ทักษะการใชภาษาท่ี 2 เชน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

3. ทักษะการเรียนรู ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และความมีเมตตา กรุณา 

4. ทักษะชีวิต เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข 
 

จุดเนนท่ี 4 ดานการจัดการศกึษาระดับมัธยมศึกษา 

มาตรการ   เปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรูตามศตวรรษท่ี 21 ไดแก 

1. ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดคํานวณและเทคโนโลยี 

2. ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม 

3. ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 

4. ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 

5. ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ 

6. ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร 

7. ทักษะดานอาชีพในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ 

8. ทักษะดานการเรียนรูและความมีเมตตา กรุณา มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย 
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จุดเนนท่ี 5 ดานการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษา 

มาตรการ   เปาหมายการพัฒนาผูเรียน เนนการบริหารการทางวิชาการและการวิจัย ไดแก 

1. สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการบริการทางวิชาการ และการวิจัยพัฒนาและการสรางนวัตกรรม 

2. สงเสริมใหมีการวิจัยและนําผลการวิจัยไปเปนประโยชนทางการศึกษา 

3. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ

ทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จุดเนนท่ี 6 ดานการสงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ 

มาตรการ   เปาหมายการพัฒนาผูเรียน ผูเรียนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดแก 

1.  สงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทางดานสังคม 

2.  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเด็กพิการ ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

3.  สงเสริม สนับสนุนเด็กท่ีมีความความสามารถพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

4.  สงเสริม สนับสนุนเด็กดอยโอกาสใหไดรับการศึกษา ท่ีเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนนท่ี 7 ดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

มาตรการ 

1.  สรางและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับการพัฒนาประชากรแตละกลุมอายุและสอดคลองกับ  

ความตองการของชุมชนทองถ่ินและสังคม 

2.  สงเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 

3.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4.  พัฒนารูปแบบการเรียนรูสู Thailand 4.0  

5.  สงเสริมการเรียนรูอาเซียนศึกษา 

6.  สงเสริมการใชภาษาท่ี 2 เพ่ือการสื่อสาร 

7.  สงเสริมคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รักษส่ิงแวดลอม และดําเนินชีวิต  

                   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จุดเนนท่ี 8 ดานการปลูกฝงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดี 

มาตรการ  

1.  สงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ   

2.  พัฒนาโรงเรียนใหสงเสริมดานวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และความเปนไทย 

 

3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สรางภูมิคุมกันและพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน  



13 
 

จุดเนนท่ี 9 ดานการเรียนรูประวัติศาสตร รักษทองถิ่น และส่ิงแวดลอม 

มาตรการ 

1.  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูประวัติศาสตรทองถ่ิน  

2.  สงเสริมการวิจัยเชิงประวัติศาสตร ชาติไทย และประวัติศาสตรตางประเทศ 

3.  สงเสริมกิจกรรมเพ่ือสรางความปรองดอง สมานฉันท  

4.  สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

จุดเนนท่ี 10 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรการ  

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวย PLC, ระบบ TEPE Online, Coaching ในกระบวนการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการเตรียมความพรอมเขาสูศตวรรษท่ี 21  

และ Thailand 4.0     

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปนเครื่องมือ              

ในการจัดการเรียนรู  และการสืบคนองคความรูใหม 

4.  สงเสริมวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.  เสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับครูและบุคลาการทางการศึกษา ในดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ   

    ความกาวหนาในวิชาชีพ การยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการผลิตกําลังคนการวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
 

จุดเนนท่ี 11 ดานความสามารถในการแขงขัน 

มาตรการ  

 1. ผลิตและพัฒนากําลังคน ใหมีสมรรถนะใน สาขาวิชาท่ีตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2. สงเสริมทักษะการใชภาษาตางประเทศ เพ่ือการสื่อสาร 

 3. สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขัน 

 

จุดเนนท่ี 12 ดานการสงเสรมิการศึกษา เพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 

มาตรการ  

1. สรางคานิยมในการศึกษาตอสายอาชีพใหเพ่ิมข้ึน โดยเนนการปรับเจตคติของผูปกครอง 

2. การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาสูสากล 

3. สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษาและทวิภาคี 

4. สงเสริมการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย 
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5. สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 

6. สงเสริมการเรียนการสอนอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน และการมีรายได 

    ระหวางเรียน ใหสอดคลองกับบริบทของจังหวัดในความเปนเมืองประวัติศาสตร ความเปนสี่แยก     

    อินโดจีน และความเปนเมืองเกษตรกรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 

จุดเนนท่ี 13 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

มาตรการ  

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงการใชขอมูลท้ังภายในและนอกองคกร 

2. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารและการจัดการศึกษา 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT ของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

 

จุดเนนท่ี 14 ดานประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรการ  

1. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีความเขมแข็ง 

2. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบศูนยรวมโรงเรียนแลวพัฒนาใหเปนโรงเรยีนประชารัฐ 

    และโรงเรียน ICU  

3. สานพลังประชารัฐ เพ่ือความรวมมือในการจัดการศึกษาการระดมทรัพยากร การจัดตั้งกองทุนเพ่ือ

การศึกษา 

4. สรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนนของ   

              กระทรวงศึกษาธิการ 
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สวนท่ี  3 

ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญของ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561   
************************************************* 

 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติท่ี 

11/2559 ลงวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2559  ในระยะแรกใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  

ทําหนาท่ีเปนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไปพลางกอน จนถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ไดมีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) ใหตั้ง

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกข้ึนอยางเปนทางการ และใหใชอาคารชั้น 2 – 3 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปนท่ีตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และไดเริ่มปฏิบัติหนาท่ีโดย

มีขาราชการในสังกัดเขาปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตวันท่ี 5 มิถุนายน 2560  ตามคําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษา  ท่ี 21/2560 สั่ง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ซ่ึงไดดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ  

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนี้ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุมงานรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
หมายเหตุ 

1 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํา

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเน่ือง 

เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

1,200,000 กลุมนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผล 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 , สอศ.  

 

2 โครงการตรวจตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร 

145,500 กลุมนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผล 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 ,  สช. , 

สอศ. 

 

3 โครงการประชุมเชิงปฏบัิติการจดัทํารางขอเสนอ

การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2562 – 2565 และทบทวนแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

64,000 กลุมนโยบายและ

แผน 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 ,  สช. , 

สอศ. 

 

4 กิจกรรมการประชาสัมพันธองคกร - กลุมอํานวยการ สนง.ศธจ.พล.  

5 การประชุม อกศจ./กศจ.พิษณุโลก 233,440 กลุมบรหิารงาน

บุคคล 

สนง.ศธจ.พล. ,  

สพป.พล.1–3 ,  

สพม.39 ,  

 

6 โครงการเสรมิสรางศักยภาพบุคลากรใน

ศึกษาธิการจังหวัด 

61,000 กลุมบรหิารงาน

บุคคล 

สนง.ศธจ.พล. ,  

สพป.พล.1–3 ,  

สพม.39 ,  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุมงานรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
หมายเหตุ 

7 โครงการครอบครัวสุขสันตสมานฉันทสังคมไทย 

ประจําปงบประมาณ 2561 

185,000 กลุมลูกเสือ         

ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรยีน 

โรงเรียนในสังกัด

สพป.พล.2 , 

สนง.จ.พล 

 

8 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงาน

เจาหนาท่ีสงเสรมิความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา 

55,000 กลุมลูกเสือ         

ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรยีน 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 ,  สช. , 

สอศ.  

 

9 การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดสวนภมูิภาค 

(ภาคเหนือตอนลาง) เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ   

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย 

วรางกูร 

10,000 กลุมลูกเสือ         

ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรยีน 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 ,  สช. , 

สนง.สธภ.17 , 

สนง.ศธจ. 

ภาคเหนือตอนลาง 

 

10 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 

ประจําป 2561 จังหวัดพิษณุโลก 

5,000 กลุมลูกเสือ         

ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรยีน 

สพป.พล.1–3 ,    

11 การจัดงานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจาอยูหัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเน่ืองใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 

กรกฎาคม 2561 

50,000 กลุมลูกเสือ         

ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรยีน 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 , 

 

12 โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูคณติศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ 

เพ่ือยกระดับ O-NET  ปงบประมาณ 2561 

141,000 กลุมสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 

โรงเรียนในสังกัด 

สช. 

 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประเมินและ

การประกันคณุภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชน

จังหวัดพิษณุโลก 

10,000 กลุมสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 

โรงเรียนในสังกัด 

สช. 

 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด

ประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรยีน

เอกชนจังหวัดพิษณุโลก 

30,500 กลุมสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 

โรงเรียนในสังกัด 

สช. 

 

15 โครงการพัฒนาคณุภาพผูบริหารและครโูรงเรียน

เอกชนจังหวัดพิษณุโลกหลักสูตร การพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรยีนรู

และการลงมือปฏิบัติของผูเรียน  (Active 

Learning) เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพ 

120,000 กลุมสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 

โรงเรียนในสังกัด 

สช. 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ กลุมงานรับผิดชอบ 
หนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 
หมายเหตุ 

16 โครงการตรวจตดิตามการใชจายเงินอุดหนุน

โรงเรียนเอกชน 

30,000 กลุมสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 

โรงเรียนในสังกัด 

สช. 

 

17 การมอบทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรม             

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

- กลุมพัฒนา

การศึกษา 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 , สอศ. ,

สถจ.พล ,    

สนง.จ.พล 

 

18 การมอบทุนการศึกษา มลูนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ 

เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ 

45,000 กลุมพัฒนา

การศึกษา 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 , สอศ. ,

สถจ.พล ,    

สนง.จ.พล 

 

19 โครงการสงเสริมและพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวัย 

(อนุบาล 1 – 3) 

640,000 กลุมพัฒนา

การศึกษา 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 , สช. , 

สกอ. , สถจ.พล ,       

ร.ร.ตชด. 

 

20 โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลติ

และพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบ

ประชารัฐ 

500,000 กลุมพัฒนา

การศึกษา 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39       

 

21 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

- หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

สพป.พล.1–3 ,        

สพม.39 ,  สช. 

 

รวมงบประมาณ 2,179,940    
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สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกจึงไดสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี ้

 

1. โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง 

เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

การดําเนินการ 

 1) ข้ันเตรียมการ 

1.1 การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํา

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก วางแผนและ

ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง – 

เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา    เพ่ือใหเชื่อมโยงการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ีในจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนลาง    โดยไดจัดสรรงบประมาณ   เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

1,200,000 บาท    และไดดําเนินการจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและ

ประชาคมฯ    ใหกับบุคลากรของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแหงๆ ละ 3 คน   ไดแก   ศึกษาธิการจังหวัด, 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการ      ครั้งท่ี 1  ระหวางวันท่ี  

10 – 12  มกราคม  2561   ครั้งท่ี 2  ระหวางวันท่ี  19 – 20  กุมภาพันธ  2561    ณ  โรงแรมเอวานา  บางนา  

สมุทรปราการ 

1.2 การประชุมเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน (เวทีประชาคมระดับผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   ไดจัดกิจกรรมเวทีประชาคมระดับผูบริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ในวันท่ี  14  มีนาคม  2561   ณ  หองกาสะลอง  เพ่ือเตรียมความพรอมการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวที

และประชาคมเพ่ือจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยไดเรียนเชิญผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 – 3, 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  รวมท้ังผูอํานวยการวิทยาลัยสังกัดสํานักงาน – 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท้ัง 8 แหง   รวมกันพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษานํารองการพัฒนาหลักสูตร – 

ตอเนื่องเชื่อมโยงดังกลาว    โดยไดสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษานํารองฯ  จํานวน  6  แหง 

1.3 การประชุมเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน (เวทีประชาคมระดับผูบริหารสถานศึกษา) 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ไดจัดกิจกรรมเวทีประชาคมระดับผูบริหารสถานศึกษา ในวันท่ี 

4 เมษายน  2561  ณ  หองกาสะลอง   เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวที

และประชาคมเพ่ือจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   โดยเรียนเชิญผูอํานวยการสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบของสถานศึกษาทุกแหงท่ีเขา

รวมโครงการ  ใหรวมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงดังกลาว  โดยไดสนับสนุน

งบประมาณการดําเนินงานของสถานศึกษาๆ ละ 100,000 บาท  ภายในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561 
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1.4 การประชุมเตรียมความพรอมระดับสถานศึกษา เพ่ือยกรางโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯ 

สถานศึกษาทุกแหงท่ีเขารวมโครงการ  ไดจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ระหวางวันท่ี 9 – 11 

เมษายน 2561    เพ่ือพิจารณารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียนและบริบทของ

สถานศึกษาแตละแหง ท้ังนี้ยังไดรวมกันพิจารณายกรางโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯ ระดับสถานศึกษา   

     2) ข้ันดําเนินการ 

2.1 การประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดทําหลักสูตรวิชาชีพของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

สถานศึกษาทุกแหงท่ีเขารวมโครงการ     ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ 

สถานศึกษา    ระหวางวันท่ี 1 – 10 พฤษภาคม 2561    เพ่ือรวมกันพิจารณายกรางหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ท่ีสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาทักษะอาชีพของ

ผูเรียน  และบริบทของสถานศึกษาแตละแหง    ท้ังนี้  ยังไดเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันวิพากย

หลักสูตรวิชาชีพของสถานศึกษา ปรับปรุงพรอมท้ังจัดสงโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯระดับสถานศึกษา  

และเอกสารหลักสูตรวิชาชีพของสถานศึกษา 

2.2 การประชุมนําเสนอโครงการ/เอกสารหลักสูตร  เพ่ือขออนุมัติใหสถานศึกษาไดดําเนินโครงการ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   ไดจัดการประชุมนําเสนอโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯ  

ระดับสถานศึกษา  พรอมดวยเอกสารหลักสูตรวิชาชีพ    ในวันท่ี  25  พฤษภาคม  2561    ณ  หองกาสะลอง     

เพ่ือเตรียมความพรอมการดําเนินงาน ในโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือจัดทํารูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา     โดยไดเชิญผูอํานวยการ

สถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ  นําเสนอโครงการพรอมท้ังเอกสารหลักสูตร  

เพ่ือขออนุมัติใหสถานศึกษาไดดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ   เพ่ือการพัฒนาทักษะ

อาชีพของผูเรียน 

2.3 การคัดเลือกนักเรียนกลุมเปาหมายการพัฒนา และจัดกิจกรรมเตรียมพรอมพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

สถานศึกษาทุกแหงท่ีเขารวมโครงการ     ไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนกลุมเปาหมายในการ 

พัฒนาตามความสมัครใจ  และจัดกิจกรรมเตรียมพรอมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระหวางวันท่ี 16 – 31 พฤษภาคม

2561   เพ่ือเปนการเตรียมการนําหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  สู

การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ   สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน และบริบทของ

สถานศึกษา  รวมกับสถานศึกษาพ่ีเลี้ยง  ไดแก  วิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน ตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

สถานศึกษาทุกแหงท่ีเขารวมโครงการ   ไดดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน  ให

เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตรดังกลาว ระหวางวันท่ี  1  มิถุนายน – 30  กันยายน  2561 

(ภาคเรียนท่ี1 ปการศึกษา 2561) เพ่ือเปนการนําหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา  สูการปฏิบัติดังนี้  
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียน  ในสถานศึกษานํารองของการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง

เชื่อมโยงฯ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

1. หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม  งานสรางผลิตภัณฑเชื่อมโลหะเบื้องตน  (ง 1103 -1305) 

      โรงเรียนวัดจันทรตะวันออก  สพป. พิษณุโลก เขต 1 
 

2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนสูการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

      โรงเรียนพิณพลราษฎร ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 

3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักเรียนสูการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

       โรงเรียนบานรมเกลา   สพป. พิษณุโลก เขต 3 
 

4. หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 

       โรงเรียนชาติตระการวิทยา  สพม. เขต 39 
 

5. หลักสูตรการจัดเลี้ยงและการจัดประชุม 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

    3) ข้ันติดตามประเมินผล  

3.1 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานระดับภาคเหนือ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ

สงเสริมเวทีประชาคมเพ่ือจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ระดับภาคเหนือ  ระหวางวันท่ี  18 – 20  มิถุนายน  2561  ณ  โรงแรมคุมภูคํา  

จังหวัดเชียงใหม  โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดมอบหมายให ดร.เกรียงศักดิ์  สุวรรณวัจน  และนาย

เดชา  พลกันยิ้ม    เขารวมประชุมติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด    ซ่ึง

เปนตัวแทนนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯระดับสถานศึกษา   ของ

สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯ  ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

3.2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการ

จัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     ไดดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ

สงเสริมเวทีประชาคมเพ่ือจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   ระหวางวันท่ี 16 – 20 กรกฎาคม 2561    โดยไดมอบหมายให ดร.เกรียงศักดิ์  

สุวรรณวัจน, นายเดชา  พลกันยิ้ม, นายวันชัย  แจมนาม, นางกนกวรรณ  มโนต้ังวรพันธ และนางสาวปุณยาพร   

ปฐมพัฒนา  รวมเปนคณะนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯ 
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3.3 การจัดประชุมเวทีประชาคม แลกเปล่ียนเรียนรูของสถานศึกษาท้ัง 6 แหง ท่ีเขารวมโครงการ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   ไดจัดการประชุมเวทีประชาคม “เปดโลกการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

พัฒนากําลังคนจังหวัดพิษณุโลก”เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการศึกษาเพ่ืออาชีพในจังหวัดพิษณุโลก  

และนําเสนอผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ    ในวันท่ี  7  กันยายน  2561   ณ  โรงแรม

อมรินทรลากูน  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก    โดยมี นายการุณ  สกุลประดิษฐ    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดการประชุมเวทีประชาคมดังกลาว 

3.4 การประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือตอยอดการศึกษาสรางอาชีพและสรุปผลการดําเนินโครงการ 

            สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก      ไดจัดการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือตอยอดการศึกษาสราง
อาชีพ  และสรุปผลการดําเนินโครงการสงเสริมเวทีประชาคมฯ  ระหวางวันท่ี 14 – 15 กันยายน 2561  
ณ  ศูนยฝกอาชีพ  และแหลงเรียนรูเก่ียวกับงานอาชีพตางๆ ในจังหวัดอุทัยธานี 

ผลการดําเนินงาน 

     1)  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

- มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม  ไทยแลนด 4.0  

ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   จํานวน  3  หลักสูตร 

     2)  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

- มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม  ไทยแลนด 4.0  

ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   จํานวน  5  หลักสูตร 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

       1) การกําหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา  ในระยะแรกขาดความชัดเจนในการเทียบเคียงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  และกรอบคุณวุฒิ

การอุดมศึกษา  จึงทําใหไมสามารถพัฒนาเขาสูระบบหลักสูตรสมรรถนะไดอยางเต็มประสิทธิภาพสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  ควรท่ีจะกําหนดและประชุมชี้แจงเรื่องดังกลาวใหชัดเจน 

       2) ระยะเวลาในการยกรางวิพากยหลักสูตร กอนท่ีจะไปจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพนักเรียนในชั้นเรียน          

มีคอนขางนอย   ควรดําเนินการยกรางและวิพากยหลักสูตร กอนท่ีจะนําไปจัดกิจกรรมฝกทักษะอาชีพนักเรียน 

ตั้งแตตนภาคเรียนท่ี 2/2560   เพ่ือจะไดนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ   ภายในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2561  

อยางเต็มประสิทธิภาพ 
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พิธีเปดการประชุมเวทีประชาคม 

“เปดโลกการศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนากําลังคนจังหวัดพิษณุโลก" 

7  กันยายน  2561 

โดย  นายการุณ  สกุลประดิษฐ   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     
 

     
 

นายการุณ  สกุลประดิษฐ   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มอบโลเกียรติคุณ และเกียรติบัตร แกสถานศึกษานํารอง 
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ประมวลภาพการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานแหลงเรียนรู 

14  กันยายน  2561 

ณ  ศูนยทอผาลายโบราณผาท่ัง  จังหวัดอุทัยธานี 
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ประมวลภาพการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานแหลงเรียนรู 

15  กันยายน  2561  

ณ  ศูนยฝกอาชีพ “ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ” 
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2. โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 

การดําเนินการ 

1)  ศึกษา วิเคราะหนโยบายการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

2) จัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และมอบหมาย ชี้แจง ปรับปรุง การปฏิบัติงานแกบุคลากรใน

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3)  สรางและพัฒนาฐานขอมูล และจัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน   การตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร 

4) ประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการแกหนวยงานเพ่ือการตรวจราชการในพ้ืนท่ี 

5) นิเทศ ติดตาม รวมกับผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติและกรณีพิเศษ แบบบูรณาการ เพ่ือ

มุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล 

6)  สรุป รายงาน และจัดทําเอกสารรายงาน การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย

รัฐบาล และประชาสัมพันธ 

ผลการดําเนินการ 

1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมีขอมูลสารเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการอยางครบถวน ตามนโยบายการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 

2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมีแผนปฏิบัติการตรวจราชการเพ่ือเปนแนวทางสําหรับรองรับการ

ตรวจราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมีขอมูลในการดําเนินงานตามนโยบายตอหนวยรับตรวจ รวมท้ัง

ผูบริหารระดับสูงเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามนโยบายใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา 

 4) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมีผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

   1) ปญหา อุปสรรค    

         -   การประชุมรับทราบกําหนดการลงพ้ืนท่ีของผูตรวจราชการ มีระยะเวลากระชั้นชิดทําใหจัดทํา

เอกสารการรายงานขอมูล ไมครบถวน สมบูรณ 

    2) ขอเสนอแนะ       

        -   ควรแจงกําหนดการลงพ้ืนท่ีของผูตรวจราชการ กอนเวลาลงพ้ืนท่ี โดยใหเวลาสําหรับการเตรียขอมูล

เพ่ือความเรียบรอย ครบถวน สมบูรณ 
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ประมวลภาพการประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

วันท่ี  22 พฤศจิกายน 2560 ณ หองประชุมกาสะลอง  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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ประมวลภาพการประชุมศึกษา วิเคราะหนโยบายการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันท่ี  23 มกราคม 2561 ณ หองประชุมกาสะลอง  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

    

    

ประมวลภาพการประชุมศึกษา การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 วันท่ี  12 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมกาสะลอง  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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ประมวลภาพการประชุมรับการตรวจราชการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 วันท่ี  2-3 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมกาสะลอง  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

โรงเรียนเขาไรศรีราชา โรงเรยีนวัดจันทรตะวันออก และโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย 

 

      

      

 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางขอเสนอการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก        

พ.ศ. 2562 – 2565 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

การดําเนินการ 

 1. จัดประชุมหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 35 คน 1 ครั้ง 1 วัน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2561 จํานวน 48 คน 1 ครั้ง 2 วัน 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ,จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

ผลการดําเนินการ 

1) บุคลากรท่ีเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ ท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจของหนวยงาน (Function) และบริบท

ของพ้ืนท่ี (Area) 

          2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ เปนกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัต ิ
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3) หนวยงานทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมีแนวทางในการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกเพ่ือเปน

กรอบและทิศทางในการดําเนินงาน 

          4) บุคลากรในสํานักงานไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการปฏิบัติงาน ไดพัฒนาแนวคิดและ

วิสัยทัศน มีการนําความรูท่ีไดรับจากการประชุมมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

          5)  บุคลากรในสํานักงานได ทํากิจกรรมรวมกัน  เ กิดความความสัมพันธอันดีตอกัน สงผลดีตอ              

การปฏิบัติงานภายในสํานักงานตอไป 

 

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  

และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2561   

วันท่ี 5-6 มกราคม 2561 ณ หองประชุมของ วนธารา เฮลท รีสอรท จังหวัดพิษณุโลก 
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4. กิจกรรมการประชาสัมพันธองคกร 

สาระสําคัญของการประชาสัมพันธ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้  

1. การประชาสัมพันธภายใน : จะเปนการประชาสัมพันธใหแก บุคลากรในสังกัดใหไดรับขอมูลขาวสาร 

กิจกรรม การดําเนินงาน ความเคลื่อนไหวของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยางตอเนื่อง เพ่ือจะไดเกิดความเขาใจ

และปฏิบัติงานตามข้ันตอน และยังสงผลใหบุคลากรในองคกรเกิดความรูสึกท่ีมีทัศนคติท่ีดี ตอองคกรและยังเปนขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน  

2. การประชาสัมพันธภายนอก : เปนการประชาสัมพันธของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ออกสูสาธารณชน 

โดยการใหขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว ความรู และตลอดจนระเบียบการปฏิบัติตางๆ ไปสูสถานศึกษา , ขาราชการครู 

และประชาชนท่ัวไป ผูท่ีสนใจ เพ่ือใหไดรับขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานตามภารกิจและดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ  

การดําเนินการ  

1. งานประจํา ไดแก การรวบรวมขาว จัดบอรด ถายรูปกิจกรรม เว็บไซตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เว็บไซตศูนยขาวออนไลน สื่อโซเชียลมีเดีย อาทิ ไลนกลุมบุคลากร ไลนกลุมผูบริหารจังหวัดพิษณุโลก  

2. งานกิจกรรม/โครงการ เปนงานท่ีเนนการประชาสัมพันธโดยเฉพาะ ไดแก โครงการ กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือ

ประชาสัมพันธกิจกรรมในทุกสื่อทุกแขนงท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  

 

กําหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดําเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลา สาระโดยสรุป กลุมเปาหมาย ผลท่ีคาดวาไดรับ 

1. การทําจดหมาย

ขาวประชาสัมพันธ  

ทุกกิจกรรม/

โครงการ 

- แจงขาวสารและการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- บุคลากร  

- ผูบริหาร

สถานศึกษา 

- ประชาชน

ท่ัวไป 

เพ่ือใหไดรับขอมูล

ขาวสาร และเกิดความ

เขาใจอันดี  

 

2. จัดบอรด

ประชาสัมพันธ 

โครงการ - แจงขอมูลขาวสารและ 

รายงานความเคลื่อนไหว 

ของกิจกรรมตาง ๆ ใหแก 

บุคลากรภายในได

รับทราบ 

- บุคลากร เพ่ือใหไดรับขาวสาร 

การ เคลื่อนไหว

กิจกรรมตาง ๆ 

โครงการขององคกร 

3. ประชาสัมพันธ

ผานทางโซเซียล

มีเดีย อาทิ ทาง

เว็บไซต (Internet) 

ทาง Line   

ทุกกิจกรรม/ 

โครงการ 

แจงขอมูลขาวสาร - บุคลากร  

- ผูบริหาร

สถานศึกษา 

- ประชาชน

ท่ัวไป 

ใหประชาชนท่ัวไป

ไดรับ ขาวสารไดอยาง

ท่ัวถึง 

4. จัดเตรียม

เอกสาร/แผน พับ/

แนะนํา

สํานักงาน/

- เผยแพรขอมูลดาน

โครงสราง สนง./  

- บุคลากร  

- ผูบริหาร

บุคลาการ ประชาชน

ท่ัวไป ไดความรู 
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กิจกรรม ระยะเวลา สาระโดยสรุป กลุมเปาหมาย ผลท่ีคาดวาไดรับ 

ใบปลิว กลุมงาน โครงการ ตาง ๆ สถานศึกษา 

- ประชาชน

ท่ัวไป 
 

เว็บไซดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  http://www.plkmoe.go.th/home/ 

 
 

จดหมายขาวประชาสัมพันธ 
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ส่ือโซเซียลมีเดีย 

    
 

ส่ือส่ิงพิมพสวนกลาง 
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ส่ือทีวีสวนกลาง 

     
 

แผนพับ 

 
 

 

ผลการดําเนินงาน  

1. ทําให บุคลากรภายในและประชาชนท่ัวไป ไดรับขาวสาร ความเคลื่อนไหวและเขาผลการปฏิบัติงานของ

องคกร อยางถูกตอง ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ จนเกิดความเขาใจและความรวมมือท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

2. ทําใหประชาชนท่ัวไปเกิดความเขาใจและมีภาพลักษณท่ีดีตอองคกรและสนับสนุนกิจกรรมขององคกร  

3. ทําใหบุคคลภายนอกองคกรและตางองคกรไดทราบความเคลื่อนไหว แผนงาน และระเบียบ 

การปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือจะดําเนินงานไดอยางถูกตองและเขาใจอันดี 
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5. การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

วัตถุประสงค 

 ตามคําสั่ งหั วหน าคณะรักษาความสงบแห งชาติ  ท่ี  11 /2560  เ รื่ อ ง  การบริหารราชการของ

กระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค ขอ 6 ใหโอนอํานาจหนาท่ีของ ผอ.สพป./สพม. เฉพาะงานท่ีเก่ียวกับ อ.ก.ค.ศ.   

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไปเปนอํานาจหนาท่ีของ ศธจ. และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง 

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 7 กําหนดใหในแตละจังหวัดใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) โดยให กศจ. มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังนี้ 

 อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และขอ 9 ให กศจ. เสนอ

คณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพ่ือชวยเหลือกลั่นกรองงานใหแก 

กศจ. เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล และในคําสั่งท่ี 19/2560 ขอ 11 กําหนดใหมีศึกษาธิการจังหวัดโดยมีหนาท่ี

รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ./อกศจ. รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี 

กศจ. มอบหมาย ดังนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจึงตองดําเนินการจัดประชุม อกศจ./กศจ. ข้ึนเพ่ือดําเนินการ

บริหารงานบุคคลท่ีเก่ียวของ 

เปาหมาย 

        ดานปริมาณ    กําหนดการประชุม อกศจ./กศจ. ทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

        ดานคุณภาพ    อกศจ./กศจ. สามารถดําเนินการพิจารณา/อนุมัติ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลได  

อยางถูกตองสมบูรณเปนธรรมกับทุกฝาย โปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยพิจารณาจากหลักฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับสิทธิ/ประโยชน ตลอดจนความเจริญกาวหนาท่ีแตละคนพึงจะไดรับ 

การดําเนินงาน  

 1) กําหนดการประชุม อกศจ./กศจ. เปนประจําทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 

 2) ประสานงาน อกศจ./กศจ. ในการเขารวมประชุม 

    3) จัดทําวาระการประชุม/เอกสารท่ีเก่ียวของ ประสานกับ สพท. ในเรื่องขอมูล/เอกสารตางๆ โดยจัดสง

วาระให อกศจ./กศจ. ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 1 วัน 

 4) ดําเนินการประชุม 

 5) จัดทํารายงานการประชุมฯ 
 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   

ตั้งแต 5 มิถุนายน 2560 – ปจจุบัน  ไดดําเนินการประชุม จํานวน 15 ครั้ง ดังนี้ 

ลําดับท่ี ครั้งท่ี วัน เดือน ป ท่ีจัดประชุม สถานท่ีจัดประชุม 

1 ครั้งท่ี 8/2560 วันพุธท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ หองประชุมสภาเกษตรกร 

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

(ชั้น 7)    

2 ครั้งท่ี 9/2560 วันพุธท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

3 ครั้งท่ี 10/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
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ลําดับท่ี ครั้งท่ี วัน เดือน ป ท่ีจัดประชุม สถานท่ีจัดประชุม 

4 ครั้งท่ี 11/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 

5 ครั้งท่ี 12/2560 วันอังคารท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 

6 ครั้งท่ี 13/2560 วันอังคารท่ี 26 กันยายน พ.ศ.2560 

7 ครั้งท่ี 14/2560 วันพฤหัสบดีท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 

8 ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

9 ครั้งท่ี 16/2560 วันศุกรท่ี 22  ธันวาคม พ.ศ. 2560 

10 ครั้งท่ี 1/2561 วันพฤหัสบดี ท่ี 18 มกราคม 2561 

11 ครั้งท่ี 2/2561 วันศุกรท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 

12 ครั้งท่ี 3/2561 วันพฤหัสบดี ท่ี 15 มีนาคม 2561 

13 ครั้งท่ี 4/2561 วันพุธ ท่ี 14 เมษายน 2561 

14 ครั้งท่ี 5/2561 วันอังคารท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

15 ครั้งท่ี 6/2561 วันศุกรท่ี 15 มิถุนายน 2561 

คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ไดดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัติ ตามขอเสนอ

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการประชุมฯ จํานวน 15 ครั้ง มีมติโดยสรุปไดดังนี้ 
 

ดานการบริหารงานบุคคล 

ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

1 การพิจารณาเสนอรายชื่อสถานศึกษาท่ีประกาศเปนการยายเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มติท่ีประชุม สรุปไดดังนี้ 

- การเสนอรายชื่อโรงเรียนเพ่ือการยายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

ควรพิจารณา ดังนี้ 

1) เปนโรงเรียนขนาดใหญท่ีสุด 3 ลําดับแรกของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2) เปนโรงเรียนท่ีมุงเนินการพัฒนาสูมาตรฐานสากล 

3) มีวัฒนธรรม ประเพณีท่ีแตกตาง 

4) มีอัตลักษณพิเศษ 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 จํานวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 

1) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  

2) โรงเรียนจาการบุญ  

3) โรงเรียนบอวิทยบางระกํา 

สพป.พิษณุโลก เขต 2 จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 

1) โรงเรียนพิณพลราษฎร ตั้งตรงจิต 12  

2) โรงเรียนชมุชน 15 บานเนินสวาง 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 โรงเรียน 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 จํานวน 7 โรงเรียน ดังนี ้

1) โรงเรียนบานน้ําจวง  

2) โรงเรียนบานปาแดง  

3) โรงเรียนบานรมเกลา  

4) โรงเรียนนครไทยวิทยาคม  

5) โรงเรียนวัดโบสถ  

6) โรงเรียนชุมชนวัดยานขาด(ประชาสงเคราะห)  

7) โรงเรียนบานปาสัก (ทศพลอนุสรณ) 

สพม.39 จํานวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 

1) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 

2) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

3) โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

4) โรงเรียนจานกรอง  

5) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  

6) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปรับปรุงกรอบและหลักเกณฑ         

การประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยายในตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา 

1 - 

3 แตงตั้งผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

และในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

มติท่ีประชุม เห็นชอบแตงตั้งผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

  (1) นายสมพงษ  กิตติศาสตรา  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

  (2) นางพรปวณี  คงนันทิพัฒน  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

- ขอความเห็นชอบแตงตั้งผูชวยเลขานุการในคณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

(1) รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   

(2) นายสมพงษ  กิตติศาสตรา  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล        

1 - 

4 การพิจารณากรอบและหลักเกณฑการประเมินศักยภาพของผูประสงค  

ขอยายในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

1 - 

5 การขอรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการครูท่ี 

ปฏิบัติหนาท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) 

2 19 ราย 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

6 ขาราชการครูขอชวยปฏิบัติราชการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 9 12 ราย 

7 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม

โครงการพิเศษหรือโครงการนักเรยีนทุนรัฐบาล(โครงการเพชรในตม) 

1 1 อัตรา 

8 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตาม

โครงการพิเศษหรือโครงการนักเรยีนทุนรัฐบาล โครงการสงเสริมการผลิต

ครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) 

 - สาขาวิชาเอกชีววิทยา  จาํนวน 1 ตาํแหนง สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร 

จํานวน 1 ตําแหนง ท่ี ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 

1 2 อัตรา 

9 การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย         

ผูผานการพัฒนาอยางเขม ใหดํารงตําแหนง ครู อันดับ คศ.1 

10 186 ราย 

10 การโอนพนักงานสวนทองถ่ินผูสอบแขงขันไดมาบรรจุและแตงตั้งเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตําแหนง  

ครูผูชวย 

5 20 ราย 

11 การพิจารณานําระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย

งานอ่ืน ซ่ึงมีงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลมานับรวมเปน

ระยะเวลาข้ันต่ํา ในการดํารงตําแหนงในสายงานท่ีจะแตงตั้งตามคุณวุฒิ 

ของบุคคลและระดับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.    

ท่ี นร 1006/ว10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548    

1 1 ราย 

12 การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 

38 ค (2) ใหดํารงตําแหนงระดับท่ีสูงข้ึน เปนระดับชํานาญงาน 

2 2 ราย 

13 การขอตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ใหดํารงตําแหนงระดับท่ีสูงข้ึน 

เปนระดับชํานาญการ 

1 2 ราย 

14 การเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 

38 ค. (2) ใหดํารงตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ 

 

4 18 ราย 

15 การรับโอนขาราชการพลเรอืนสามัญ มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค. (2) ตําแหนงนิติกร ระดับชํานาญการ 

3 3 ราย 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

16 ขอแกไขมติ การรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ ตําแหนงครู

มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) เปนการเปลี่ยนตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มาบรรจุและแตงตั้ง

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 

1 1 ราย 

17 การตรวจสอบคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดานท่ี 1 

ดานท่ี 2  และดานท่ี 3 วิทยฐานะ ชํานาญการ 

10 214  ราย   

18 ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 (ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ) และดานท่ี 2 (ดานความสามารถ) และดานท่ี 3 

(ดานผลการปฏิบัติงาน) ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงสายงานการสอน ขอมีวิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

7 58  ราย   

19 การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะ  

ชํานาญการ 

7 173 ราย 

20 การตรวจสอบคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ดานท่ี 1  

ดานท่ี 2 วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ สายงานการสอน สายงานบรหิาร

สถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 

9 95 ราย 

21 การอนุมัติผล การประเมินผลงานดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จรยิธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ วิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ   

13 185 ราย 

22 การอนุมัติผลการประเมินผลงาน ดานท่ี 3 (ผลการปฏิบัติงาน) ให

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และ   

สายงานนิเทศการศึกษา 

7 265 ราย 

23 การตรวจสอบคุณสมบัติและแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน      

ดานท่ี 1 ดานท่ี 2 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีและ

เลื่อนเปน วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ 

4 6 ราย 

24 ขอแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (ดานท่ี 3)               

ดานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวชิาการ ของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ  

2  

25 ขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 (ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ) และดานท่ี 2 (ดานความสามารถ) เพ่ือเลื่อนเปน

2 2 ราย 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

วิทยฐานะ รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา 

(กรณีเปลี่ยนตําแหนงใหม)  

26 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร     

ทางการศึกษา  

2 8 อัตรา 

27 การวางแผนเพ่ือรองรับการบรรจุผูผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ   

ผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ปการศึกษา 2560 

2 117 อัตรา 

28 ขอทบทวนและพิจารณาอนุมัติยายและแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา   

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

1 1 ราย 

29 หลักเกณฑการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ.2560 

 - จัดทําประกาศหลักเกณฑการยายผูบริหารสถานศึกษาฯ 

 - ขออนุมัติหลักการ กรณีมีผูยื่นคํารองขอยายไปยังตางเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ถูกตองตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ใหสงคํารองพรอมความเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอ่ืนท่ีผูประสงคขอยายยื่นคํารอง

ไว ภายในวันท่ี 15 กันยายนของปเดียวกัน และตองไมขัดหลักเกณฑและ

วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษาท่ีกําหนด รวมท้ังกรณีขอยายตามประกาศ

ตําแหนงวางเพ่ิมเติมอนุมัติใหยายไดในตําแหนงวาง แตไมอนุมัติใหตัดโอน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

4 - 

30 การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 - 

31 การยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานกรณียายไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3 27 ราย 

32 การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  

 - ขอบัญชีของ กศจ.พิษณุโลก จํานวน 4 อัตรา 

 - ขอบัญชีของ กศจ.อ่ืนท่ีใกลเคียงหรือในภาคเดียวกันกอนหากไมมี    

จะขอใชบัญชี กศจ.ภาคอ่ืนๆ โดยขออนุมัติเปนหลักการให สนง.ศธจ.

พิษณุโลก ดําเนินการประสานตรวจสอบขอมูลและขอใชบัญชี กศจ.อ่ืน  

ท่ีมีบัญชีวิชาเอกท่ีตองการตรงตามตําแหนงท่ีวาง จํานวน 7 อัตรา 

1 11 อัตรา 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

33 ขอความเห็นชอบและอนุมัติยกเลิกคําสั่งยายและแตงตั้งขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ม. 38 ค.(2) 

1 1 ราย 

34 การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา 

ประจาํป พ.ศ.2560 

2 12 ราย 

35 การดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38   

ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. 

1 ผูมาสมัคร  

12 ราย 

36 การประเมินคางาน สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม

มาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทวิชาการ ใหเปนระดับชํานาญการพิเศษ 

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

1 4 ตําแหนง 

37 การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

4 4 ราย 

38 การนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันได 

ในบัญชีอ่ืน ตําแหนง ครูผูชวย  

10 34 ตําแหนง 

39 การขออนุมัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา      

ถือเปนการปฏิบัติหนาท่ีราชการและมีสิทธิไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนระหวางลาศึกษา 

1 1 ราย 

40 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงผูอํานวยการ

สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ป ครั้งท่ี 1 

1 31 ราย 

41 การขอตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสายงานการสอน กรณีโรงเรียนยุบรวมหรือเลิก 

1 4 ราย 

42 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึน     

ตามคุณวุฒิ 

5 14 ราย 

43 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนสูงกวาหรือ   

ต่ํากวาข้ันต่ําหรือสูงกวาข้ันสูงของอันดับ 

1 85 ราย 

44 การแกไขคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และหรือ ใหไดรับคาตอบแทนพิเศษ กรณีพิเศษใหเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป 2559 ใหไดรับการเลื่อนข้ัน

เงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ข้ัน(รวมท้ังป) 

3       6  ราย 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

45 การแกไขคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทาง   

การศึกษา กรณีไดรับจัดสรรโควตาขาราชการกลุมท่ี 2 (อันดับ คศ.4) 

2 2 ราย 

46 การประเมินเพ่ือเลื่อนและแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

3 3 ราย 

47 การแตงตัง้คณะกรรมการประเมินผลงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)       

ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภท

วิชาการ) 

3 5 ราย 

48 การแตงต้ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาการ    

ในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

1 28 ราย 

49 การกําหนดสัดสวนของจํานวนตําแหนงวางเพ่ือใชในการยายและการบรรจุ

แตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

1 - 

50 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากรณีตําแหนงวางท่ีมีอัตรากําลังครูสายงานการสอนเกินเกณฑ     

ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดเปนตําแหนงเดิมในสถานศึกษาท่ีมี

อัตรากําลังสายงานการสอนต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

1 9 อัตรา 

51 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอลาออกจากราชการ 11 50 ราย 

52 ขออนุมัติใชตําแหนงวาง ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  

38 ค.(2) 

7 55 ตําแหนง 

53 กําหนดปฏิทินการประชุม กศจ./อกศจ./อนุกรรมการบริหารราชการเชิง

ยุทธศาสตร/อนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ป พ.ศ. 2560 

2 - 

54 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนเพ่ิมข้ึนตาม

คุณวุฒิท่ีเพ่ิมข้ึน    

1 1 ราย 

55 การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ในสถานศึกษา) 

ท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1  

56 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราการครูและบุคลลากรทาง

การศึกษา กรณีตําแหนงวาง มีอัตรากําลังครูสายงานการสอนท่ีเกินเกณฑ

ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ไปกําหนดเปนตําแหนงเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลัง

สายงานการสอนต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  

1 5 ตําแหนง 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

57 การอนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ดานท่ี 2 ดานความรูความสามารถ สายงานบริหาร

สถานศึกษา ใหมีหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   

1 1 ราย 

58 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อน

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวาง 

1 2 อัตรา 

59 การนําบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันได

ในบัญชีอ่ืนในตําแหนงครูผูชวย 

2 3 อัตรา 

60 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูดํารงตําแหนง นิติกร

ไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณี

ใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราท่ีสูงข้ึนและการเบิกจายเงินเพ่ือสําหรับตําแหนง

ท่ีมีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)  จํานวน 1 ราย 

 

1 1 ราย 

61 การแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2561 

 

1  

62 การสรรหาอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

1  

63 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(สควค.)เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขา

รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

ผูชวย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการพิเศษหรือ

โครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ออกคําสั่งบรรจุครูผูชวย 

1 1 อัตรา 

64 การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา38 ค.(2) 

1 1 อัตรา 

65 การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร

ทางการอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สนง.ป.ป.ท.) 

1 1 ราย 

66 การอนุมัติใหโอนขาราชการครู เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสังกัด 1 1 ราย 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดแพร อนุมัติใหโอน 

67 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

ท่ีเพ่ิมข้ึน เห็นชอบปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิท่ีเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน 

1 1 ราย 

68 การแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

ผูผานการพัฒนาอยางงเขมใหดํารงตําแหนงครู เห็นชอบและอนุมัติ 

1 28 ราย 

69 การแตงตั้งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย

ผูผานการพัฒนาอยางงเขมใหดํารงตําแหนงครู เห็นชอบและอนุมัติ 

1  

70 การเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2560) 

1  

71 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2560) 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 

1  

72 การเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1  

ครึ่งปแรก (1 เมษายน 2561)  

1  

73 ขออนุมัติการยายและแตงตั้งบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  ใหดํารงตําแหนงวาง 

2 3 อัตรา 

74 การขอยายกรณีพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู  

4 9 ราย 

75 การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  1  

76 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กรณีตําแหนงวางท่ีมีอัตรากําลังครูสายงานการสอนเกินเกณฑท่ี 

ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดเปนตําแหนงเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลัง

สายงานการสอนต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนดเห็นชอบตัดโอนตําแหนง

และอัตราเงินเดือนตําแหนงวางท่ีมีอัตราเกินเกณฑไปกําหนดสถานศึกษา

ใหมในจังหวัดพิษณุโลก 

1  

77 การตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ 2  
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

ศึกษากรณีตําแหนงวางท่ีมีอัตรากําลงัครูสายงานการสอนเกินเกณฑท่ี 

ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดเปนตําแหนงเดิมในสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลัง

สายงานการสอนต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เห็นชอบใหตัดโอน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนของตําแหนงวาง ไปกําหนดสถานศึกษาแหง

ใหม 

78 การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตําแหนงครู เปนตําแหนงรองผูอํานวยการทางการศึกษาใน

สถานศึกษาเดิม เห็นชอบใหปรับปรุงตําแหนง 

1  

79 การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

พ.ศ.2559 อนุมัติตําแหนงท่ีวางหลังการเกษียณอายุราชการ 

1 3 ตําแหนง 

80 กําหนดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป 2561 

2  

81 การกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) 

1  

82 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป 

พ.ศ.2561 

2  

83 ขาราชการครูขอระงับการยาย 1 2 อัตรา 

84 การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ศึกษานิเทศกท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 

1 7 ตําแหนง 

85 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง ตําแหนงศึกษานิเทศก 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 26 ตําแหนง 

86 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 159 ตําแหนง 

87 การกําหนดสัดสวนของจํานวนตําแหนงวางเพ่ือใชในการยายและบรรจุ

แตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

1 3 ตําแหนง 

88 การคัดเลือกนกัศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาดานการสอน 1 3 อัตรา 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

ภาษาตางประเทศท่ีสองเพ่ือผลิตครูในสาขาขาดแคลน เพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย กรณีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุน

รัฐบาล ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

89 ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป

บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค.(2) 

1 1 ราย 

90 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว บานคลายตะวัน 1  

91 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมีความจําเปน หรือเหตุ

พิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 5 ตําแหนง 

92 การขอเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไปบรรจุ

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. 

(2) สพม.เขต 39 

1  1อัตรา 

93 การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลงานดีเดนท่ีประสพ

ผลสําเร็จเปนท่ีประจักษมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

1  1 ตําแหนง 

94 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2561 

1  

95 การขอระงับการยายขาราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแตงตั้งเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

1 1 ราย 

96 การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ใหดํารงตําแหนงสําหรับ

ผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ(ตําแหนงประเภทวิชาการ) ระดับชํานาญ

การพิเศษ 

1 2 ตําแหนง 

97 การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแตงตั้งนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

1 1 ตําแหนง 

98 การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1 1 ราย 
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ท่ี รายการ 
จํานวน 

ครั้ง อัตรา/ราย/อ่ืนๆ 

สยามบรมราชกุมารีเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยกรณีมีสัญญาผูกพันตาม

โครงการพิเศษหรือโครงการนักเรยีนทุนรัฐบาลโรงเรียนนครไทยสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

99 ขออนุมัติใหนิติกรระดับชํานาญการไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุ

พิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ตอเนื่องจากในงานตนสังกัดเดิมกรณี

โอนยายขาราชการประเภทอ่ืน 

1 1 ราย 

100 การตรวจสอบคุณสมบัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูเสนอ

ขอรับการประเมินเพ่ือใหมีวิทยฐานะผูอํานวยการชํานาญการ 

1 2 ราย 

101 วาระการพิจารณา ลับ  12 - 

102 อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 4 5 เรื่อง 

 

ดานการพัฒนาการศึกษา 

ท่ี รายการ 

จํานวน 

ครั้ง โรงเรียน/

อ่ืนๆ 
 

1 การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการดังนี้ 

การเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. สพป.พิษณุโลก เขต 1 จํานวน  2 ร.ร. คือ 

    - ร.ร.วัดพิกุลทอง มอบให ร.ร.วัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ)   

เปนผูดูแลรับผิดชอบ 

    - ร.ร.วัดทาโรงตะวันตก มอบให ร.ร.วัดบานใหม เปนผูดูแล

รับผิดชอบ 

2. สพป.พิษณุโลก เขต 2 จํานวน 2 ร.ร. คือ  

    - ร.ร.อภัยสุวรรณภูมิ มอบให ร.ร.วัดทามะขาม เปนผูดูแลรับผิดชอบ 

    - ร.ร.บานวังประดู มอบให ร.ร.บานดงพลวง เปนผูดูแลรับผิดชอบ 

3. การดําเนินการเก่ียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกจะเสนอ อกศจ.พิษณุโลก 

กลั่นกรองการเกลี่ยอัตรากําลังและยายไปยังสถานศึกษามีอัตรากําลัง  

3 5 ร.ร. 
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ท่ี รายการ 

จํานวน 

ครั้ง โรงเรียน/

อ่ืนๆ 
 

ต่ํากวาเกณฑและใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

และนําเสนอ กศจ.พิษณุโลกพิจารณาตอไป 

4. มอบให สพป.พิษณุโลก เขต 1 และ เขต 2 รายงาน สพฐ. เพ่ือ

รับทราบและดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

วาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2550  

การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    มีมติเห็นชอบให ร.ร.วัดยานยาว สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2      

นํานักเรียน ชั้น ป.4-6 จํานวน 9 คนไปเรียนรวมกับ ร.ร.ราษฎรดําริ  

       สพป.พิษณุโลก เขต 2 โรงเรียนบานสระเศรษฐี 

2 การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือวางแผนการดําเนินการให

เปนไปตามบทบาทหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 

มติท่ีประชุม เห็นชอบและมอบใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดประสาน

เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก และ

กําหนดจัดประชุม ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560 

1 1 วัน 

3 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 

สนับสนุนยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

1 - 

4 การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ประจําป พ.ศ. 

2560–2564   

1 - 

5 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจําปของจังหวัด

พิษณุโลก 

1 - 

6 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 ของ กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

2 7 ราย 

6 การขอเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 1 1 รายการ 

7 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,เขต 2,เขต 3 และสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จังหวัดพิษณุโลก 

2  
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ประมวลภาพการประชุม กศจ.พิษณุโลก 
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ประมวลภาพการประชุม อกศจ.พิษณุโลก 
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6. โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 

การดําเนินงาน 

 1)  ข้ันเตรียมการ 

     -  รับหนังสือท่ีหนวยงานจัดอบรม พัฒนาแจงประชาสัมพันธหรืออบรมตามหลักสูตร 

2)  ข้ันดําเนินการ 

      2.1  แจงประชาสัมพันธผูสนใจเขาอบรม พัฒนา  

      2.2  แจงบุคลากรในสังกัดท่ีมีหนวยงานจัดอบรมเขาอบรมตามหลักสูตร 

3) ข้ันติดตามประเมินผล 

    -  บุคลากรท่ีเขารับการอบรม พัฒนารายงานผลการอบรม พัฒนาตามหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   -  จํานวนผูเขารวมอบรม รอยละ 80 

2) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

   -  บุคลากรทุกคนไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพของตนเองและมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

1)  ดานงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีอยางจํากัด  จึงไมสามารถจัดการพัฒนาและสงบุคลากร         

เขารับการพัฒนาไดอยางท่ัวถึง  และตรงตามความตองการพัฒนาในหลักสูตรของบุคลากรไดอยางครบถวน 

2)  จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติม 

 
ประมวลภาพโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 
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7. โครงการครอบครัวสุขสันตสมานฉันทสังคมไทย ประจําปงบประมาณ 2561 

การดําเนินงาน 

 1)  ข้ันเตรียมการ 

                 1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการ 

คายครอบครัวสุขสันตสมานฉันทสังคมไทย เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานตามหลักสูตรท่ีสํานักการ

ลกูเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนกําหนด  

              1.2 ประสานโรงเรียนชุมชน 3 บานเนินกุม เพ่ือขอความรวมมือดําเนินงานโครงการ โดยจัดสมาชิกจาก 

70 ครอบครัว ๆ ละ 3 คน รวมท้ังสิ้น 210 คน 

              1.3 ประชุมคณะวิทยากรประจําฐาน 4 ฐาน เพ่ือเตรียมกิจกรรม วัสดุอุปกรณ หนาท่ีความรับผิดชอบ 

             1.4 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ วิทยากร จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ ฐานกิจกรรม 

 2)  ข้ันดําเนินการ 

      2.1 พิธีเปดโครงการโดยปลัดจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานในพิธี มีหัวหนาสวนราชการในพ้ืนท่ีผูนํา

ชุมชน ผูนําทองถ่ิน ประชาชน เขารวมพิธีเปด จํานวน 500 คน  

     2.2  ดํา เนินงานจัด กิจกรรม ท่ี  2  จัด กิจกรรมค ายครอบครั วสุขสันต สมานฉันทสั งคมไทย 

ณ โรงเรียนชุมชน 3 บานเนินกุม จํานวนเปาหมาย 210 คน งบประมาณ 171,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืน- 

หนึ่งพันบาทถวน) โดยใหครอบครัวปฏิบัติกิจกรรมฐานรวมกัน เนนการทํางานเปนทีม ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 1 

วัน โดยมีกิจกรรมฐาน 4 ฐาน ดังนี้ 

     1) ฐานกิจกรรม วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม 

     2) ฐานกิจกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 

     3) ฐานกิจกรรม ทักษะชีวิต และการสรางภูมิคุมกัน 

     4) ฐานกิจกรรม บทบาทหนาท่ีของครอบครวั 

       2.3 พิธีปดโครงการโดย นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 3) ข้ันติดตามประเมินผล 

                  3.1 แจกแบบสอบถามผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 210 คน นําแบบสอบถามไปวิเคราะหผลความพึงพอใจ

ในการเขารวมกิจกรรม  

      3.2 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

    ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมและรอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ระดับมาก: 

รอยละ 80 

 2) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

     2.1 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมินโครงการ 
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  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

   ในการประเมินผลโครงการฯครั้งนี้พบวาผูเขารวมโครงการฯตอบแบบประเมิน จํานวน 138  คน 

จากกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการฯท้ังหมดจํานวน 210  คน  แยกเปนเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 

39.86 เปนเพศหญิง จํานวน 83 คนคิดเปนรอยละ 60.14  อายุของกลุมตัวอยางผูตอบแบบประเมินอายุระหวาง 7 

– 12 ป จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ  19.57  อายุระหวาง 13 – 18 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ  15.22  

อายุระหวาง 19 – 24 ป จํานวน  7 คน  คิดเปนรอยละ 5.07อายุระหวาง 25 – 30 ป จํานวน  8  คน คิดเปนรอย

ละ 5.80อายุระหวาง 31 – 36 ป จํานวน  20 คน คิดเปนรอยละ 14.49อายุระหวาง  37 – 42 ป จํานวน 18 คน 

คิดเปนรอยละ  13.04อายุระหวาง 43 – 48 ป จํานวน9 คนคิดเปนรอยละ6.52  อายุระหวาง 49 – 54 ป  จํานวน 

16 คน คิดเปนรอยละ  11.59และอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป จํานวน   12 คนคิดเปนรอยละ 8.70  

  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม 

   ผลการวิเคราะหขอมูลความความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯตอการจัดกิจกรรมโครงการฯ

พบวาผูเขารวมโครงการฯมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.52 ) คิดเปน

รอยละ 90.40 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูเขารวมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรม คือ ขอ 7      

พิธีเปด และกิจกรรมบนเวทีอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.64 ) รองลงมาคือขอ 6 วิทยากรเปดโอกาสใหทานและ

สมาชิกในครอบครัวไดมีสวนรวมในกิจกรรมขอ 10 กิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.60 ) 

และและต่ําสุดคือขอ 2 ความเหมาะสมของอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม อยูในระดับมาก  ( x = 4.60 ) 

  ตอนท่ี 3 ส่ิงท่ีประทับใจส่ิงท่ีควรปรับปรุงและขอเสนอแนะ 

   ผูเขารวมโครงการฯไดแสดงความคิดเห็นสิ่งท่ีประทับใจสิ่งท่ีควรปรับปรุงและขอเสนอแนะตอ  

การดําเนินกิจกรรมของโครงการฯดังนี้ 

   1. ส่ิงท่ีประทับใจผูเขารวมโครงการฯมีความประทับใจในการใหความรวมมือของผูปกครอง    

ทุกทาน มีการชวยเหลือกันความสามัคคี  การไดทํากิจกรรมรวมกันไดพูดคุยกันมากข้ึนชอบการแสดงบนเวที

วิทยากรใหความรูดีมาก ทุกกิจกรรมท่ีไดรวมรูสึกสนุกสนานและไดสรางความสามัคคีในครอบครัวตนเองและ

ครอบครัวอ่ืนๆ  ประทับใจฐานทักษะชีวิตและการสรางภูมิคุมกันไดรับรางวัลมากมายในการตอบคําถามและไดรับ

ความรูและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

   2. ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเนื่องจากสถานท่ีท่ีใชในการจัดกิจกรรมรอนอบอาวดังนั้นควรจัดใหมีพัดลม

ตัวใหญเพ่ือระบายความรอนและเสื่อท่ีไดรับขนาดไมตรงกับท่ีแจงไว 

   3. ขอเสนอแนะเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีดีอยากใหมีกิจกรรมแบบนี้อีก ใหมีการจัดงานทุกปจะได

สงเสริมใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานอ่ืน ๆ ดวย และขอใหจัดหลาย ๆ วัน 

 3) สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจความไมพึงพอใจและความคาดหวังของผูรับบริการ   

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน 

  ในการประเมินผลโครงการฯครั้งนี้พบวาผู เขารวมโครงการฯท้ังหมดจํานวน 210 คน ตอบ         

แบบประเมิน จากกลุมตัวอยางผูเขารวมโครงการฯจํานวน 138  คน แยกเปนเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอย

ละ 39.86 เปนเพศหญิง จํานวน 83 คนคิดเปนรอยละ 60.14  อายุของกลุมตัวอยางผูตอบแบบประเมินอายุระหวาง 

7 – 12 ป จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ  19.57  อายุระหวาง 13 – 18 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ  15.22  
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อายุระหวาง 19 – 24 ป จํานวน  7 คน  คิดเปนรอยละ 5.07อายุระหวาง 25 – 30 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

5.80 อายุระหวาง 31 – 36 ป จํานวน  20 คน คิดเปนรอยละ 14.49  อายุระหวาง  37 – 42 ป จํานวน 18 คน   

คิดเปนรอยละ  13.04อายุระหวาง 43 – 48 ป จํานวน9 คนคิดเปนรอยละ  6.52  อายุระหวาง 49 – 54 ป  

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ  11.59และอายุตั้งแต 55 ปข้ึนไป จํานวน   12 คนคิดเปนรอยละ 8.70 สถานของ

กลุมตัวอยางผูตอบแบบประเมินแยกเปนนักเรียน  42 คน  คิดเปนรอยละ 30.43  เปนพอ  12 คน คิดเปนรอยละ 

8.70  เปนแม 36 คน  คิดเปนรอยละ 26.09  และเปนผูปกครอง (ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา พ่ี)  48 คน คิดเปน

รอยละ 34.78 ระดับการศึกษาของนักเรียนผูตอบแบบประเมิน แยกเปนประถมศึกษา จํานวน  27 คนคิดเปน    

รอยละ 64.29  เปนมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 35.71 ระดับการศึกษาของผูปกครอง

นักเรียนผูตอบแบบประเมิน  แยกเปนประถมศึกษาจํานวน 39 คน  คิดเปนรอยละ 40.63 เปนมัธยมศึกษาตอนตน 

(ม.3)หรือเทียบเทา จํานวน  25 คน คิดเปนรอยละ 26.04  คน เปนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเทา

จํานวน 17 คน   คิดเปนรอยละ 17.71  เปนอนุปริญญาหรือเทียบเทาจํานวน 8 คน  คิดเปนรอยละ 8.33 เปน

ปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.25  และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.04 

 

  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวมท้ัง 4  ดาน 

      ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการสรุปในภาพรวมท้ัง 4 ดานพบวาผูรับบริการ      

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.58)   คิดเปนรอยละ 91.65 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาผูรับบริการ   

มีความพึงพอใจดานการนําความรูไปใชอยูในระดับมากท่ีสุด( x =4.63) รองลงมาดานการบริการของเจาหนาท่ี / 

วิทยากร อยูในระดับมากท่ีสุด( x =4.62)  ดานพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ มากท่ีสุด( x =4.56) 

และต่ําสุดดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด( x =4.52)   

  ตอนท่ี 3 ความไมพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม 

   1.  ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจตอสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดโครงการฯในดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกคือ อากาศรอนอบอาวควรมีพัดลมขนาดใหญบริการหลายๆ จุด สวนในดานอ่ืนๆ ไมมี 

   2. ผูรับบริการมีความไมพึงพอใจตอสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดโครงการฯในดานการบริการ

น้ําดื่ม คืออากาศรอนอบอาวไมมีบริการคูเลอรแชน้ําเย็นไวหลายๆ จุดในการใหบริการ 

  ตอนท่ี 4 ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ 

   1. ผูรับบริการมีความคาดหวังท่ีจะใหมีการจัดโครงการฯ แบบนี้อีกทุกป  

   2. ผูรับบริการประสงคใหมีกิจกรรมเชนนี้อีก เพ่ือจะไดสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดเรียนรูและฝก

ทักษะดานอ่ืนๆ 

   3. ผูรับบริการประสงคใหจัดกิจกรรม 2-3 วัน 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

 จากการดําเนินโครงการครอบครัวสุขสันตสมานฉันทสังคมไทย กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทําใหผูจัดทําพบปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินโครงการฯ โดยแยก

ออกเปน 2 ดานคือ 1) ดานสถานท่ี และ 2) ดานกลุมเปาหมาย จึงไดจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางใน      

การปรับปรุงการดาเนินโครงการฯ ตอไป 
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 1) ดานสถานท่ี 

  - ปญหาและอุปสรรคเนื่องจากโครงการฯมีกลุมเปาหมายจํานวนมากประกอบกับฤดูกาลท่ีจัดเปนฤดู

รอน อากาศชวงบายจึงรอนอบอาวทําใหนักเรียนระดับอนุบาล และผูปกครองท่ีมีอายุมาก รูสึกออนเพลียในการทํา

กิจกรรมภาคบาย อีกท้ังยังทําใหกระหายดื่มน้ําเย็นกันมาก จึงทําใหจํานวนไมเพียงพอตอการบริการ 

  - ขอเสนอแนะควรจัดในฤดูหนาวหรือฤดูฝน หรือหาสถานท่ีท่ีอากาศถายเทไดสะดวกหรือจัดพัดลม  

ไอน้ําเพ่ือระบายความรอนแกผูรับบริการรวมไปถึงใหมีบริการน้ําดื่มท่ีเปนน้ําเย็นในหลายๆ จุดใหเพียงพอตอ    

ความตองการของนักเรียนและผูปกครอง 

 2) ดานกลุมเปาหมาย 

  - ปญหาและอุปสรรคกลุมเปาหมายท่ีลงชื่อสมัครเขารวมโครงการฯ แตเม่ือถึงวันจัดโครงการฯ 

ไมสามารถมารวมโครงการฯ ไดจึงทําใหตองรีบหาผูเขารวมโครงการใหม 

  - ขอเสนอแนะควรใหผูประสานงานของโรงเรียนจัดเตรียมผูสมัครสํารองไวเม่ือถึงเวลาใหประสาน

ผูสมัครสํารองเขารวมโครงการฯแทนหรืออาจจะมีการยืนยันการเขารวมโครงการฯ กอนเริ่มโครงการ 1 วันเพ่ือ

ความแนนอน 

 

ประมวลภาพภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวสุขสันตสมานฉันทสังคมไทย ประจําปงบประมาณ 2561 

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

วันท่ี 10  มีนาคม 2561ณ โรงเรียนชุมชน 3 บานเนินกุม (ประชานุกูล)  

ตําบลเนินกุม อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก 
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8. โครงการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

การดําเนินงาน 

  1) ข้ันเตรียมการ 

1.1 ขออนุมัติโครงการ 

1.2 ประชาสัมพันธโครงการฯ เตรียมสถานท่ี, แตงตั้งวิทยากร 

 1.3 แจงสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของสงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรม 

 1.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน/จัดประชุมคณะกรรมการ 

 1.5 จัดสถานท่ีอบรม, เตรียมสื่อและวัสดุการอบรมอม 

   2) ข้ันดําเนินการ 

2.1 ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตร โดยวิธีบรรยาย นําเสนอ ระหวางวันท่ี 19-21 พฤษภาคม 2561     

ณ หองประชุมขวัญมณฑล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

 2.2 ประสานอํานวยความสะดวกวิทยากรและผูเขารับการอบรม 
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2.3 การปฏิบัติงานในหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

    3) ข้ันติดตามประเมินผล  

3.1 แจกแบบสอบถามผูเขารวมการอบรม 

3.2 สรุปรายงานผลการฝกอบรม 

 3.3 แตงตั้งเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาท่ีผานการอบรมและเสนอผูวาราชการ      

จังหวัดพิษณุโลก ลงนามบัตรประจําตัว พสน. 

ผลการดําเนินงาน 

 จากการดําเนินการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําป     

พ.ศ. 2561 ครูและบุคลากรฝายปกครองท่ียังไมผานการฝกอบรม คือ รองผูอํานวยการโรงเรียนฯ ฝายปกครอง 

สังกัด สช. กระทรวงศึกษาธิการ รองผูอํานวยการโรงเรียนฯ ฝายปกครอง โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 39 

ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1-3 รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ 

ฝายปกครอง/กิจการนักเรียน และบุคลากรสังกัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนผูผานการฝกอบรม 

จํานวน 76 คน โดยสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการอบรมไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ        

มีความรู ความเขาใจทักษะและประสบการณอยางชัดเจน มีวิธีการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานการสงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังเปนเครือขายปฏิบัติงานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาในจังหวัด และประสานการปฏิบัติงานกับผูเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  เม่ือวันท่ี 19 – 21  พฤษภาคม  2561  

ณ หองประชุมขวัญมณฑล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
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9. การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดสวนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนลาง) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว        

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

การดําเนินงาน 

  1) ข้ันเตรียมการ 

1.1 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เชิญผูอํานวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ประชุมกําหนดแนวทางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดฯ ในแตละ

ภาคของประเทศ รวม 8 ภูมิภาค และกําหนดการจัดงานชุมนุมยุวชาดในแตละภาคมิใหซํ้าซอนกัน เม่ือวันท่ี 8-10 

มกราคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน กรุงเทพมหานคร   

1.2 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มอบหมายใหสํานักงานศึกษาธิการภาคเปนเจาภาพ

หลักในการขับเคลื่อนงานชุมนุมยุวกาชาดฯ ในแตละภูมิภาค โดยสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 และสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 18 รับผิดชอบการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดสวนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนลาง)  

มีจังหวัดเขารวมงานชุมนุมยุวกสาชาดฯ จํานวน 9 จังหวัด  

   2) ข้ันดําเนินการ 

2.1 สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 เชิญศึกษาธิการจังหวัด และผูอํานวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน ใน 9 จังหวัดของภาคเหนือตอนลาง ประชุมวางแผนการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดฯ 

  2.2 แนวทางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดฯ 

     1. ชื่องาน การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดสวนภูมิภาค (8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เหมือนกันท้ัง 8 ภูมิภาค) 

     2. สถานท่ีจัดงานชุมนุมฯ คายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ (แยกวังสีสูบ) อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

     3. กําหนดการจัดงานชุมนุมฯ ระหวางวันท่ี 26-29 พฤษภาคม 2561 

     4. การบริหารจัดการคาย แบงเปน 4 คายยอย ประกอบดวย 

                  O คายยอยท่ี 1 สศจ.พิษณุโลก สศจ.อุตรดิตถ และ สศจ.สุโขทัย โดยมี ศธจ.พิษณุโลกเปนผูบังคับ 

การคายยอย 

        O คายยอยท่ี 2 สศจ.ตาก และ สศจ.กําแพงเพชร โดยมี ศธจ.กําแพงเพชรเปนผูบังคับการคายยอย 

        O คายยอยท่ี 3 สศจ.เพชรบูรณ และ สศจ.พิจิตร โดยมี ศธจ.เพชรบูรณเปนผูบังคับการคายยอย 

        O คายยอยท่ี 4 สศจ.นครสวรรค และ สศจ.อุทัยธานี โดยมี ศธจ.นครสวรรคเปนผูบังคับการคายยอย 

     5. กลุมเปาหมายผูเขารวมงานชุมนุมฯ เปนสมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2 (ชั้น ป.4-6) และสมาชิกยุวกาชาด 

ระดับ 3 (ชั้น ม.1-3) จํานวน 432 คน ผูบังคับบัญชายุวกาชาด จํานวน 48 คน และเจาหนาท่ี คณะกรรมการ    

จํานวน 150 คน รวมท้ังสิ้น 630 คน 

     6. งบประมาณในการจัดงานชุมนุม ไดรับจัดสรรจากสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ-นักเรียน 

จํานวน 1,170,800 บาท โดยจัดสรรเปนคาอาหาร คาพาหนะ คาดําเนินการจัดกิจกรรมฐาน 6 กิจกรรม คาสถานท่ี 

คาของทีระลึก และคาใชจายอ่ืน ๆ  

2.3 กิจกรรมในงานชุมนุมฯ ประกอบดวย 

    O กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมสัมพันธภาพและ 
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ความเขาใจอันดี และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดรับมอบหมาย 

ใหรับผิดชอบกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 

    O กิจกรรมยามวาง ไดแก ฐานผจญภัย การเยี่ยมคาย การวาดภาพ ฯลฯ  

    O กิจกรรมพิเศษ ไดแก กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิธีเปด-ปดงานชุมนุม กิจกรรมการแสดงรอบ

กองไฟ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

          2.4 จัดการประชุมเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดงาน ดังนี้ 

     O ครั้งท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงนโยบาย 

หลักเกณฑ แนวทางการจัดงาน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

     O ครั้งท่ี 2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือกําหนดรูปแบบการจัดคาย กิจกรรม การมอบหมาย

หนาท่ี และการใชจายงบประมาณ 

     O ครั้งท่ี 3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน (ตอเนื่อง) เพ่ือรายงานผลความกาวหนา ความพรอมใน

การดําเนินงานและดูสถานท่ี 

          2.5 บทบาทหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดงานชุมนุมฯ 

     O ขอความรวมมือ สพป.พิษณุโลก เขต 1 , เขต 2 , เขต 3 สพม. เขต 39 และสถานศึกษาสังกัดเอกชน 

สงยุวกาชาดเขารวมงานชุมนุมฯ จํานวน 6 หนวย โดยแตละหนวยจะประกอบดวยสมาชิกยุวกาชาด 8 คน 

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด 1 คน รวม 9 คน 

     O เสนอรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูประสานงานประจําคายยอย ของ

หนวยงานทางการศึกษา 3 คน ไดแก 

        นางสาวนงคนุช กองเตก ครูชํานาญการพิเศษปฏิบัติหนาท่ีศึกษานิเทศก  

        นางสาวปรรฎฐมพรรณ พามา ครูชํานาญการปฏิบัติหนาท่ีศึกษานิเทศก 

        นางสาวพันธุทิพย ลิมปะพันธ ครูชํานาญการปฏิบัติหนาท่ีศึกษานิเทศก 

     O เสนอรายชื่อบุคคลเปนคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด 

     O จัดสรรงบประมาณคาอาหาร คาพาหนะ ท่ีไดรับจากสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ใหสถานศึกษา 

ท่ีสงหนวยยุวกาชาดเขารวมงานชุมนุมฯ 

     O ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหนาท่ีผูบังคับการคายยอยท่ี 1 มีภารกิจในการบริหารจัดการ  

คายยอย การดําเนินงานกิจกรรมของคายยอยใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย รวมประชุมกับผูบังคับการคาย     

งานชุมนุมฯ ในวันท่ี 26-28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดําเนินการประชุมภายในคายยอย ในวันท่ี 26-28 

พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. 

          2.6 โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ท่ีเขารวมงานชุมนุมยุวกาชาดฯ ประกอบดวย 

     O โรงเรียนบานประดูมะคาประชาสรรค สพป.พิษณุโลก เขต 1 จํานวน 9 คน 

     O โรงเรียนบานมวงหอมฯสพป.พิษณุโลก เขต 2 จํานวน 9 คน 

     O โรงเรียนบานหนองกะทาว สพป.พิษณุโลก เขต 3 จํานวน 9 คน 

     O โรงเรียนสิ่นหมิน สังกัดสถานศึกษาเอกชน จํานวน 9 คน 
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          2.7 โรงเรียนท่ีเก่ียวของนําสมาชิกยุวกาชาดเขารวมงานชุมนุมยุวกาชดฯ และเขารวมกิจกรรมฐาน 4 ฐาน 

กิจกรรมยามวาง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมเลนรอบกองไฟ ระหวางวันท่ี 26-29 พฤษภาคม 2561 ณ   

คายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

          2.8 ภารกิจในแตละวันของผูบังคับการคายยอยท่ี 1 และผูประสานงานคายยอย 

     O ควบคุม กํากับ ดําเนินการเปดกิจกรรมยุวกาชาดหนาเสาธงในเวลา 08.00 น.  

     O ควบคุม กํากับ ติดตามการเขารวมกิจกรรมฐานของสมาชิกยุวกาชาด 

     O เขาประชุมรวมกับคณะกรรมการกองบังคับการคายงานชุมนุมฯ ในเวลา 10.00 น. 

     O ดําเนินการประชุมผูบังคับบัญชายุวกาชาด เพ่ือแจงขอประชุมจากกองบังคับการคายงานชุมนุม 

และสรุปปญหาท่ีเกิดข้ึนในคายยอยท่ี 1 นําเสนอกองบังคับการคายงานชุมนุม แกไขปญหาตอไป 

     O วินิจฉัย แกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขณะอยูคายงานชุมนุมฯ  

     O เขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การเลนรอบกองไฟ และ 

พิธีเปด-พิธีปด 

    3) ข้ันติดตามประเมินผล  

 ระหวางการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดฯ กองประเมินผล ไดสงแบบสอบถามใหสมาชิกยุวกาชาด แสดง     

ความคิดเห็นตอการจัดงาน ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจตอการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในภาพรวม  

2) ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม การแสดงรอบ 

กองไฟ และพิธีเปด-พิธีปด  

3) สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 จะสรุปรายงานผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ทราบตอไป   

          จากการประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกยุวกาชาดในการเขารวมงานชุมนุมยุวกาชาด พบวา 

1) สมาชิกยุวกาชาดทุกคน  สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย ท่ีทรงประกอบ       

พระราชกรณียกิจนานัปการตอปวงชนชาวไทย และสํานึกในพระหมากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

          2) สมาชิกยุวกาชาดมีปฏิสัมพันธในทางท่ีดี และคุนเคยกับสมาชิกยุวกาชาดตางสถานศึกษา ในระยะเวลา

อันสั้น    

          3) สมาชิกยุวกาชาด รอยละ 98 ใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรมตามท่ีคายงานชุมนุมยุวกาชาดฯ ได

กําหนดไว 

ผลการดําเนินงาน 

     1)  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 ความพึงพอใจของผูเขารวมงานชุมนุมยุวกาชาด รอยละ 80 

     2)  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

         2.1 สมาชิกยุวกาชาดมีความรู ความเขาใจ ทัศนคติ วัฒนธรรม ความคิดระหวางสมาชิก 

ยุวกาชาดสวนภูมิภาค   
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         2.2 เสริมสรางสันติภาพและความรวมมือระหวางยุวกาชาดในกลุมภาคเหนือตอนลาง 

         2.3 สมาชิกยุวกาชาดมีความพึงพอใจตอการเขารวมงานชุมนุมยุวกาชาดฯ รอยละ 90 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

1) การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในชวงฤดูฝน สงผลกระทบตอการเขารวมกิจกรรมของสมาชิกยุวกาชาด 

ควรหลีกเลี่ยงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในชวงดังกลาว  

2) การขาดการประสานงานระหวางภาคสวนท่ีเก่ียวของ ทําใหการเตรียมการจัดงาน การจัดสถานท่ี 

การเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งของ ยังไมสมบูรณครบถวน     

 

ประมวลภาพกิจกรรมงานชุมนุมยุวกาชาดสวนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนลาง) 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เม่ือวันท่ี 26-29 พฤษภาคม 2561 ณ คายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 
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10. กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจําป 2561 จังหวัดพิษณุโลก 

การดําเนินงาน 

1) ข้ันเตรียมการ 

1.1 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน แจงกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี 

ประจาํป 2561 ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 187 เขต จัดการประกวดฯ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด จัดการประกวดฯ ระดับจังหวัด 

1.2 สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน แจงจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เปนคาใชจายในการจัดการประกวดฯ ระดับจังหวัด ดังนี้ 

    1. คาใชจายการประกวดฯ จํานวน 5,000 บาท 

    2. คาพาหนะ จํานวน 9,000 บาท 

    3. คาพาหนะระดับประเทศ จํานวน 16,000 บาท 

รวมงบประมาณ 30,000 บาท      

2) ข้ันดําเนินการ 

2.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือแจงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ังสามเขต 

เพ่ือขอความรวมมือสงแบบรายงานจํานวนกองลูกเสือ เนตรนารี ท่ีเขาประกวดระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําขอมูล

ดังกลาวรายงานสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เพ่ือยืนยันการจัดประกวดระดับจังหวัด 

2.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือแจงการจัดกิจกรรมกาประกวดฯ พรอมสําเนาสมุด

ธนาคารเพ่ือการโอนงบประมาณไปยังสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

2.3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ังสามเขต จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 

เนตรนารี ประจําป 2561 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภายในวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 

2.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ังสามเขต รายงานผลการจัดกิจกรรมการประกวดฯ 

ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนทราบ 

          2.5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพรอมการจดักิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 

เนตรนารี ประจําป 2561 จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

     O ประชุมคณะทํางานวางแผนการจัดกิจกรรมการประกวดฯ เพ่ือกําหนดสถานท่ีจัดการประกวดแนวทาง 

การประกวดฯ การแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ การนัดหมายประชุมครั้งตอไป 

     O สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือไปยังแมทัพภาคท่ี 3 เพ่ือขออนุญาตใชลานอเนกประสงค 

กองทัพภาคท่ี 3 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยแมทัพภาคท่ี 3 อนุญาตใหลาน

อเนกประสงค ในการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ระดับจังหวัดได 

     O สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว 

ลูกเสือ เนตรนารี ประจําป 2561 จังหวัดพิษณุโลก 

     O สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สงคําสั่งใหผูเก่ียวของทราบและนัดหมายการประชุม

คณะกรรมการฯ ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

     O สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือแจงคําสั่งใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาท้ังสามเขตทราบ และเชิญรวมเปนเกียรติในพิธีเปดกิจกรรมการประกวดฯ ในวันท่ี  

14 มิถุนายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค กองทัพภาคท่ี 3 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

     O สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือแจงโรงเรียนท่ีเขาประกวดฯ ระดับจังหวัด 

6 โรงเรียน 7 ประเภทลูกเสือ ประชุมรับทราบแนวทางการจดักิจกรรมการประกวด ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 

ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

     O โรงเรียนท่ีเขาประกวดฯ ระดับจังหวัดประกอบดวยกองลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนตอไปนี้ 

         ประเภทลูกเสือสามัญ  โรงเรียนบานเนินทอง  

         ประเภทเนตรนารีสามัญ  โรงเรียนบานเนินทอง  

         ประเภทลูกเสือสามัญรุนใหญ โรงเรียนบานวัดโบสถ (บํารุงวุฒิวิทยา)  

      โรงเรียนบานวังยาง (ราษฎรสามัคคี) 

         ประเภทเนตรนารีสามัญรุนใหญ โรงเรียนจานกรอง 

      โรงเรียนบานเนินมะปราง  

      โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 

     O สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนท่ีเขาประกวดฯ ระดับจังหวัด เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมกาสะลอง ชั้น 3 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

     O สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือถึงสาธารณสุขอําเภอเมือง เพ่ือขอรับการสนับสนุน

บุคลากรทางการสาธารณสุข ใหการดูแลรักษาพยาบาลลูกเสือ เนตรนารี ท่ีอาจเจ็บปวย 

     O สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก แจงจัดสรรงบประมาณคาพาหนะ จํานวน 9,000 บาท 

ใหกองลูกเสือ เนตรนารี ท่ีจะเขาแขงขันระดับจังหวัด โดยแตละกองลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียน จะไดรับจัดสรร ดังนี้ 

ท่ี กองลูกเสือโรงเรียน 
งบประมาณคาพาหนะ

ท่ีไดรับจัดสรร 
หมายเหตุ 

1 จานกรอง 400 เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

2 บานวังยาง (ราษฎรสามัคคี) 1,600 ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

3 บานเนินมะปราง 1,300 เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

4 บานเนินทอง  1,600 ลูกเสือสามัญ 

5 บานเนินทอง  1,600 เนตรนารีสามัญ 

6 บานวัดโบสถ (บํารุงวุฒิวิทยา) 800 ลูกเสือสามัญรุนใหญ 

7 ราชประชานุเคราะห 23 1,700 เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

 

รวม 9,000 

          2.6 การจัดกิจกรรมการประกวดฯ ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค กองทัพภาคท่ี 3 

คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

     O กองลูกเสือ เนตรนารีทุกโรงเรียน รายงานตัวเขารวมประกวดฯ ระดับจังหวัด ณ ลานอเนกประสงค 

กองทัพภาคท่ี 3 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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     O คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดฯ จัดเตรียมสถานท่ีการประกวดฯ ไดแก ท่ีรับรองแขก 

ติดปายไวนิลกิจกรรมการประกวดฯ จุดรับรายงานตัว จุดพยาบาล จุดรับรองอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม  

จุดรับรองอาหารกลางวัน 

     O คณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดฯ ชี้แจง ทบทวนลําดับข้ันตอนการประกวดฯ ใหกองลูกเสือ 

เนตรนารีทุกโรงเรียนทราบ 

     O เวลา 09.00 น พิธีเปดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจําป 2561       

จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธานในพิธี ผูอํานวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและ 

กิจการนักเรียน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กลาวรายงานตอประธานในพิธี 

     O เวลา 10.00 น. เริ่มกิจกรรมการประกวดฯ โดยจัดลําดับการประกวดตามลําดับ ดังนี้ 

         ลําดับท่ี 1 โรงเรียนบานเนินทอง   ประเภทลูกเสือสามัญ 

         ลําดับท่ี 2 โรงเรียนบานวัดโบสถ (บํารุงวุฒิวิทยา) ประเภทลูกเสือสามัญรุนใหญ 

         ลําดับท่ี 3 โรงเรียนบานเนินทอง   ประเภทเนตรนารีสามัญ 

         ลําดับท่ี 4 โรงเรียนบานวังยาง (ราษฎรสามัคคี) ประเภทลูกเสือสามัญรุนใหญ 

         ลําดับท่ี 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23  ประเภทเนตรนารีสามัญรุนใหญ 

         ลําดับท่ี 6 โรงเรียนจานกรอง   ประเภทเนตรนารีสามัญรุนใหญ 

         ลําดับท่ี 7 โรงเรียนบานเนินมะปราง   ประเภทเนตรนารีสามัญรุนใหญ 

     O เวลา 11.30 น. คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ประกาศผลการตัดสิน โดยมีผลการประกวด ดังนี้ 

         ประเภทลูกเสือสามัญ 

         ลําดับท่ี 1 โรงเรียนบานเนินทอง   ไดคะแนน 28.6 

         ประเภทเนตรนารีสามัญ 

         ลําดับท่ี 1 โรงเรียนบานเนินทอง   ไดคะแนน 29.6 

         ประเภทลูกเสือสามัญรุนใหญ 

         ลําดับท่ี 1 โรงเรียนบานวัดโบสถ (บํารุงวุฒิวิทยา) ไดคะแนน 32 

         ลําดับท่ี 2 โรงเรียนบานวังยาง (ราษฎรสามัคคี) ไดคะแนน 31.1 

         ประเภทเนตรนารีสามัญรุนใหญ 

         ลําดับท่ี 1 โรงเรียนจานกรอง   ไดคะแนน 38.7 

         ลําดับท่ี 2 โรงเรียนบานเนินมะปราง   ไดคะแนน 36.4 

         ลําดับท่ี 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23  ไดคะแนน 33.1 

         โดยเม่ือเรียงลําดับคะแนนการประกวด จะมีลําดับ ดังนี้  

         ชนะเลิศ      โรงเรียนจานกรอง  ประเภทเนตรนารีสามัญรุนใหญ 

         รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบานเนินมะปราง ประเภทเนตรนารีสามัญรุนใหญ  

         รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 ประเภทเนตรนารีสามัญรุนใหญ 

         รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบานวัดโบสถ (บํารุงวุฒิวิทยา) ประเภทลูกเสือสามัญรุนใหญ 

         รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนบานวังยาง (ราษฎรสามัคคี) ประเภทลูกเสือสามัญรุนใหญ 
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         รองชนะเลิศอันดับ 5 โรงเรียนบานเนินทอง  ประเภทเนตรนารีสามัญ 

         รองชนะเลิศอันดับ 6 โรงเรียนบานเนินทอง  ประเภทลูกเสือสามัญ 

          2.7 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประกาศผลการตัดสินการประกวดฯ ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2561 

และสงประกาศผลการประกวดฯ  ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ังสามเขต  และกองลูกเสือ    

เนตรนารีโรงเรียนท่ีเขาประกวดฯ ระดับจังหวัด 

          2.8 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก แจงจัดสรรงบประมาณคาพาหนะ จํานวน 16,000 บาท  

ใหโรงเรียนจานกรองดําเนินการเบิกจาย 

          2.9 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก แจงโรงเรียนจานกรองเขาประกวดฯ ระดับประเทศ ดังนี้ 

     O เขารวมประกวดฯ ระดับประเทศ ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬา

แหงชาติ กรุงเทพมหานคร โดยใหนําธงประจํากองไปในวันดังกลาว และไมตองนําปายชื่อโรงเรียนไป  

     O จัดทําหนังสือเพ่ือสงรายชื่อผูกํากับ รองผูกํากับ เนตรนารีสามัญรุนใหญ ท่ีเขารวมประกวดฯ และนํา

เอกสารไปรายงานตัวระหวางเวลา 08.00-09.00 น. ณ ประตู 2 สนามศุภชลาศัย เพ่ือรับเงินคาอาหารกลางวัน 

สําหรับวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 รวม 2 ม้ือ ๆ ละ 50 บาท 

     O ใหกองเนตรนารีสามัญรุนใหญ ท่ีเขาประกวดฯ ระดับประเทศ ไปรายงานตัวในวันท่ี  

1 กรกฎาคม 2561 ระหวางเวลา 10.00-11.30 น. ณ สนามวอรมสองรอยเมตร ภายในบริเวณสนามกีฬาแหงชาติ 

เพ่ือลงทะเบียนเขารวมพิธีรับธงชนะการประกวดระดับจังหวัด และรวมพิธีรับรางวัลชนะการประกวดฯ

ระดับประเทศ ณ สนามเทพหัสดิน ภายในสนามกีฬาแหงชาติ 

3) ข้ันติดตามประเมินผล  

 การดําเนินงานกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจําป 2561 จังหวัดพิษณุโลกแบง

การตืดตามประเมินผลเปน 2 ระยะ คือ 

3.1 ข้ันเตรียมการดําเนินงาน  

    O เปนการประเมินผลการออกแบบวิธีการดําเนินงานวา มีข้ันตอน กิจกรรมใดท่ีควรปรับปรุงแกไขเพ่ือ

นําไปใชในการดําเนินงานครั้งตอไป 

3.2 ข้ันดําเนินงาน ประเมินผลใน 3 ข้ันตอน คือ 

    O ข้ันการประชุมวางแผนการดําเนินงาน เปนการประเมินผลมติท่ีประชุมวา เม่ือนําไปดําเนินงานแลว 

พบปญหาอุปสรรคอะไรบาง เพ่ือนําไปปรับปรุง แกไข ตอไป 

    O ข้ันการประสานงานกับหนวยงาน เปนการประเมินผลความครอบคลุมในการประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ การกําหนดรายละเอียด ขอบขายในการประสานงาน 

    O ข้ันการประเมินหลังเสร็จสิ้นการประกวดฯ เปนการสรุปผลการประกวดฯ การสรุปปญหา 

ผลการดําเนินงาน 

     1)  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

 1.1 จํานวนกองลูกเสือ เนตรนารี เขารวมประกวดฯ ระดับจังหวัด ไมนอยกวา 5 กอง 

 1.2 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการประกวดฯ ระดับจังหวัด รอยละ 80 
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 1.3 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ เนตรนารี ท่ีมีผลการตัดสินของ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ระดับจังหวัด รอยละ 90 

     2)  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

         2.1 จํานวนกองลูกเสือ เนตรนารี เขารวมประกวดฯ ระดับจังหวัด จํานวน 7 กอง สูงกวาเปาหมาย  

         2.2 ผูเขารวมกิจกรรมการประกวดฯ ระดับจังหวัด รอยละ 95 มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการ

ประกวดฯ 

         2.3 ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือ เนตรนารี มีความพึงพอใจตอผลการตัดสินของคณะกรรมการ

ตัดสินการประกวดฯ ระดับจังหวัด รอยละ 98 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

1) จํานวนกองลูกเสือ เนตรนารี ท่ีเขาประกวดระดับจังหวัด อาจไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

ควรมีมาตรการเสริมแรงในการสรางขวัญกําลังใจแกผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ท่ีทําหนาท่ีฝกซอมการประกวด 

2) ความรู ความสามารถ ของกรรมการตัดสินการประกวดฯ อาจสงผลตอความเชื่อม่ันในการตัดสินการ

ประกวด ควรแตงตั้งผูท่ีเคยผานการฝกอบรมระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี มาแลว เปนกรรมการตัดสินการประกวดฯ 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจําป 2561 จังหวัดพิษณุโลก 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 มิถุนายน 2561 

ณ ลานอเนกประสงค กองทัพภาคท่ี 3 คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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11. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

การดําเนินงาน 

1) ข้ันเตรียมการ 

1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม-พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 

กรกฎาคม 2561 

1.2 ประสานงานสถานศึกษาขอความรวมมือ นําลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือเขารวมโครงการ 

เปาหมาย 500 คน 

1.3 ประชุมคณะกรรมการฝายพิธีกร สถานท่ี เพ่ือกําหนดข้ันตอน หนาท่ีความรับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ  

1.4 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ จัดเตรียมสถานท่ีในการดําเนินงานโครงการ 

2) ข้ันดําเนินการ 

ดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี

กิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกเปนประธาน  

ในพิธี 

2.2 กิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากร

ทางการลูกเสือ จํานวน 579 คน 

2.3 กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชนของลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทาง       

การลูกเสือ ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

3) ข้ันติดตามประเมินผล 

3.1 แจกแบบสอบถามผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 200 คน นําแบบสอบถามไปวิเคราะหผลความพึงพอใจใน

การเขารวมกิจกรรม  

3.2 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

     1)  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

    1.1 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ระดับมาก : รอยละ 80 

      1.2 จํานวนผูเขารวมงานโครงการ จํานวน 500 คน 
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2)  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

    2.1 ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ เชารวมงานโครงการเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 

พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จํานวน 579 คน  

    2.2 ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ รวมกันแสดงความจงรักภักดี 

สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความยึดม่ันในความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

    2.3 ลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ แสดงใหเห็นถึงพลังความ

สามัคคี ความเปนผูมีระเบียบวินัย รูจักเสียสละ อดทน และบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

  1)  การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ตรงกับวันหยุดของสถานศึกษาหลายวัน 

สงผลตอความรวมมือของสถานศึกษาในการท่ีจะสงลูกเสือ เนตรนารี ผูบังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการ

ลูกเสือเขารวมงาน และจะสงผลกระทบตอจํานวนเปาหมายของผูเขารวมงาน 

   2) การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เปนการบูรณาการจัดงานรวมกับจังหวัด

พิษณุโลก สงผลตอความเปนอิสระในการออกแบบและการเตรียมความพรอมสถานท่ี ท่ีตองรอดําเนินการตอเนื่อง

จากกิจกรรมของจังหวัด ดังนั้น ในโอกาสตอไปควรดําเนินงานโครงการโดยใชสถานท่ี 

ท่ีแยกสวนออกจากกิจกรรมของจังหวัด  

 

ภาพกิจกรรมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

                    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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12. โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษเพ่ือ

ยกระดับ O-NET  ปงบประมาณ 2561 

การดําเนินงาน 

1) ข้ันเตรียมการ 

     1.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน สํารวจโรงเรียนท่ีประสงคเขารวม

โครงการ 

     1.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  โดยกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน จัดทําโครงการหลักสูตรการ

ฝกอบรม วิทยากรและแบบสํารวจการเขารวมโครงการของโรงเรียนเอกชนสงสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนเพ่ือของบประมาณ 

     1.3 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก 

2) ข้ันดําเนินการ 

       2.1 จัดทําหนังสือแจงผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  6  แหงพรอมกําหนด       

การประชุม  จํานวน  1  ฉบับ  โดยใหสงรายชื่อครูเขารวมอบรมของแตละโรงเรียนจัดอบรม จํานวน  4  วัน  คือ  

ในระหวางวันท่ี 16-17 ธันวาคม และวันท่ี 23-24 ธันวาคม 2560  ณ  หองประชุม โรงเรียนสิ่นหมิน  

       2.2 จัดทําเรื่องขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย   เพ่ือใชในการดําเนินการจัดอบรมเพ่ือเปนคาใชจาย  ดังนี้  

             -  คาอาหารกลางวัน และคาอาหารวาง ภาคเชา-บาย 

             -  คาตอบแทนวิทยากร 

       2.3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดอบรมผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

       2.4 จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร 

       2.5 จัดทําเอกสาร แบบทดสอบ  ประเมินผล  และแบบสํารวจท่ีใชในการประชุม 

       2.6 จัดทําคํากลาวรายงานการอบรมและกลาวเปดอบรม 

       2.7 ดําเนินการอบรมตามโครงการ 

       2.8 จัดทําแบบประเมินผลหลังการอบรม 

       2.9  จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

       2.10 รายงานผลฯ ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

3) ข้ันติดตามประเมินผล  

      เชิงปริมาณ 

 -  ผูเขารวมอบรม คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จํานวน  75  คน 

      เชิงคุณภาพ 

      1. ครูผูสอน กลุมสาระคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ มีทักษะ และความสามารถในการจัด     

การเรียนการสอน ตามหลักสูตร 

      2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมข้ึนเปนไป

ตามเปาหมาย 



73 
 

ผลการดําเนินงาน 

     1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

        1.1 รอยละของจํานวนผูเขารวมการอบรมครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือยกระดับ O-NET  

        1.2 คะแนน (O-NET) ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเอกชนท่ีเขารวมโครงการสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 

     2)  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

         -  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก มีความรู ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียน

การสอน ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพ่ิมข้ึนเปนไปตามเปาหมาย 

 

ประมวลภาพการอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ

เพ่ือยกระดับ O-NET  ปงบประมาณ 2561 
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13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัด

พิษณุโลก 

การดําเนินงาน 

 1. จัดประชุมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนเพ่ือพิจารณาโครงการอบรม   

พัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด 

 2. จัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  เสนอ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

3. จัดทําหนังสือแจงผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก  ประเภทสามัญศึกษา จํานวน 

20  แหง  พรอมกําหนดการประชุม  จํานวน 1 ฉบับ โดยกําหนดโควตาใหครูผูเขารวมอบรมโรงเรียนละ  2  คน  

ดังนี้คือ 

บัญชีผูบริหาร และครูผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก 

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561  ณ หองประชุมโรงเรียนอนบุาลโรจนวิทย 
 

ท่ี ช่ือโรงเรียน/วิทยาลัย 
จํานวนคร ู

(ตามโควตา) 

จํานวนคร ู

(ท่ีโรงเรียนจัดสง

เขาอบรม) 

หมายเหตุ 

1 อนุบาลประชาราษฎร 2 6  

2 ธีรธาดาพิษณุโลก 2 7  

3 เซนตนิโกลาส 2 2  

4 อนุบาลโรจนวิทย 2 4  

5 โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 2 16  

6 ผดุงราษฎร 2 2  

7 สิ่นหมิน 2 11  

9 อนุบาลเซนตพอล 2 8  
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ท่ี ช่ือโรงเรียน/วิทยาลัย 
จํานวนคร ู

(ตามโควตา) 

จํานวนคร ู

(ท่ีโรงเรียนจัดสง

เขาอบรม) 

หมายเหตุ 

10 อนุบาลปาริมาพิษณุโลก 2 2  

11 อนุบาลโรจนวิทยปอมเพชร 2 6  

12 อนุบาลวังจนัทน 2 2  

13 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 2 1  

14 เพชรโสภณพิษณุโลก 2 3  

15 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 2 3  

16 จันทราพระกิตติคุณ 2 3  

17 ญาณนเรศวรพัฒนาพิทยาคม 2 7  

18 อินทุภูติพิทยา 2 2  

19 ศึกษาวิทย 2 8  

20 ธีรบัญชร 2 8  

21 เอ.เจ เนินมะปราง 2 2  

 รวม 40 99  

หมายเหตุ   มีผูบริหารและครูเขาอบรมเพ่ิมรวมท้ังส้ิน  99  คน 

4. จัดทําเรื่องขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย   เพ่ือใชในการดําเนินการจัดอบรมเพ่ือเปนคาใชจาย   

ดังนี้    

      4.1  คาอาหารกลางวัน และคาอาหารวาง ภาคเชา-บาย 

      4.2  คาตอบแทนวิทยากร 

 5.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดอบรมผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

 6.  จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร 

 7.  จัดทําเอกสาร แบบทดสอบ  ประเมินผล  และแบบสํารวจท่ีใชในการประชุม 

 8.  จัดทําคํากลาวรายงานการอบรมและกลาวเปดอบรม 

 9.  ดําเนินการอบรมตามโครงการ 

 10.  จัดทําแบบประเมินผลหลังการอบรม 

 11.  จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

การประเมินผลการอบรมตามแบบประเมิน 

 การประเมินผลการอบรมครั้งนี้  ใชแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ/ความรูความเขาใจ/การนําไปใช  จํานวน 15 ขอ  และตอนท่ี 3  แบบ

ปลายเปด  จํานวน 2  ขอ  โดยมี “ระดับความคิดเห็น”  เปนดัชนีวัดความสําเร็จ  ไดแจกแบบสอบถามใหผูเขาอบรม  

จํานวน  99  คน  ไดรบัแบบสอบถามคืน  82 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  82.83  ของผูเขาอบรม ซ่ึงสรุปขอมูลไดดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน  

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนรอยละของเพศผูตอบแบบประเมิน 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 13 15.85 

หญิง 69 84.15 

รวม 82 100 

    จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนหญิง จํานวน 69  คน  คิดเปนรอยละ  84.15  

เปนชาย จํานวน 13  คน  คิดเปนรอยละ  15.85  

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนรอยละของอายุผูตอบแบบประเมิน 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

21 – 30 ป 24 29.27 

31 – 40 ป 19 23.17 

41 – 50 ป 16 19.51 

51 – 60 ป 22 26.83 

มากกวา 60 1 1.22 

รวม 82 100 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบประเมินสวนใหญอายุระหวาง  21 – 30 ป จํานวน  24  คน                 

คิดเปนรอยละ 29.27  รองลงมาอายุระหวาง  51 – 60 ป  คิดเปนรอยละ 26.83  รองลงมาอายุระหวาง                  

31 – 40 ป จํานวน 19  คน คิดเปนรอยละ 23.17  รองลงมาอายุระหวาง  41 – 50 ป  จํานวน 16  คน                

คิดเปนรอยละ 19.51 และมากกวา  60 ป  จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 1.22  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนรอยละของตําแหนงผูตอบแบบประเมิน 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

ผูอํานวยการ 1 1.22 

รองผูอํานวยการ 2 2.44 

ครูวิชาการ 43 52.44 

ครูผูสอน 36 43.90 

รวม 82 100 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนครูวิชาการ จํานวน 43  คน คิดเปนรอยละ                

52.44  รองลงมาเปนครูผูสอน จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ 43.90  รองลงมาเปนรองผูอํานวยการโรงเรียน  

จํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ  2.44  และเปนผูอํานวยการ  จํานวน 1  คน  คิดเปนรอยละ 1.22ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนรอยละของวุฒิการศึกษาผูตอบแบบประเมิน 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 0 0.00 

ปริญญาตรี 66 80.49 

ปริญญาโท 15 18.29 

ปริญญาเอก 1 1.22 

อ่ืน ๆ 0 0.00 

รวม 82 100 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 66  คน               

คิดเปนรอยละ 80.49  รองลงมาวุฒิการศึกษาปริญญาโท  จํานวน 15  คน   คิดเปนรอยละ  18.29  และ               

วุฒิการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.22  ตามลําดับ 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหแสดงความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดอบรม 

ตารางท่ี 5  แสดงคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการวิเคราะหแสดงความคิดเห็นและ 

              ความพึงพอใจในการจัดอบรม 

ขอ ประเด็นคําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

 

1 

ดานวิทยากร 

การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 

 

4.08 

 

0.48 

 

มาก 

2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 3.98 0.46 มาก 

3 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 4.06 0.49 มาก 

4 มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.07 0.47 มาก 

5 การใชเวลาตามท่ีกําหนดไว 4.09 0.52 มาก 

6 การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 3.85 0.88 มาก 

 

7 

ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร 

สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 

 

4.20 

 

0.68 

 

มาก 

8 ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.08 0.68 มาก 

9 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.13 0.52 มาก 

10 อาหาร  มีความเหมาะสม 3.83 0.61 มาก 

 

11 

ดานความรูความเขาใจ 

ความรูความเขาใจในเรื่องนี้  กอนการอบรม 

 

3.26 

 

0.68 

 

มาก 

12 ความรูความเขาใจในเรื่องนี้  หลังการอบรม 4.02 0.46 มาก 

 

13 

ดานการนําความรูไปใช 

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

 

4.06 

 

0.53 

 

มาก 
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14 มีความม่ันใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชได 3.98 0.53 มาก 

15 คาดวาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได 3.94 0.49 มาก 

รวมเฉล่ีย 3.98 0.56 มาก 

คิดเปนรอยละ 79.60   

 จากตารางท่ี 5  พบวาผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในการจัดอบรม               

เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย         

เทากับ 3.98 ( X = 3.98) และมีความคิดเห็นและความพึงพอใจขอท่ี 9  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

มากท่ีสุด  อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.13  ( X =4.13) รองลงมาคือขอท่ี 5  การใชเวลาตามท่ีกําหนดไว      

อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ( X = 4.09)  และนอยท่ีสุดคือขอท่ี 10 อาหาร  มีความเหมาะสม อยูใน  

ระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ 3.83  ( X =3.83)  ตามลําดับ 

สรุปประโยชนท่ีทานไดรับจากการฝกอบรม 

 1.  ไดทราบแนวคิด หลักการ การประกันคุณภาพ  การศึกษาในโรงเรียน 

 2.  ไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 

 3.  นําไปพัฒนาและตอยอดใหกับคณะครูท่ีโรงเรียนได 

 4.  ทําใหเขาใจในการจัดทําการประเมินภายในสถานศึกษารอบสี่  ใหดียิ่งข้ึน              

 5.  สามารถนําไปใชในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ 

 6.  สามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมวันนี้ไปเผยแพร  ถายทอด และนําไปประยุกตใช 

                   ในการปฏิบัติงานได 

 7.  ไดเขาใจวิธีการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษามากข้ึน 

 8.  ไดรับความรูถูกตองดีมาก สามารถนําความรูไปเผยแพรกับเพ่ือนรวมงาน  ไดรับความรูและ 

                   มีความเขาใจตรงกันอยางมีคุณภาพ 

 9.  ไดรูในเรื่องท่ียังไมเคยรู และไดรูเพ่ิมในสิ่งท่ีรูมาบางแลว 

 10. ไดทราบถึงกฎกระทรวง  การยกเลิกการประกันคุณภาพการศึกษาป 2553 ใหใชป 2561  เปน   

การประเมินแบบองครวมมีรองรอยหลักฐาน ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถเปนการประเมิน 

จากสภาพจริงไมเนนเอกสาร 

 11.  แนวทางเก่ียวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 12.  ทําใหไดรูการประเมินคุณภาพแนวใหมและการจัดทํา SAR 

ทานจะนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไดอยางไร 

 1.  สามารถอานกฎกระทรวงและเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพไดดียิ่งข้ึน 

 2.  ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและทํางานประกันของโรงเรียน 

 3.  สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับแกการจัดทําการประกันภายในสถานศึกษาใหดีมากข้ึน 

 4.  เปนแนวทางในการปรบัปรุงและใชในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.  สามารถนําความรูไปใชในการประกันคุณภาพครั้งตอไป 

 6.  นําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานแตละงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 7.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือศักยภาพผูเรียน และพัฒนาศักยภาพองคกร 

                   (โรงเรียน) 

 8.  นําไปเผยแพรแกเพ่ือนรวมงานท่ีไมไดมาอบรมตอไป 

 9.  ปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอนโดยเนนคุณภาพของผูเรียน  ประเมินจากสภาพจริง วัดผล 

เชิงประจักษ โดยเนนการวัดผลคุณภาพและความสามารถของนักเรียนจากสภาพจริง โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 10.  เตรียมความพรอมและรวบรวมจัดเก็บขอมูลในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

 11.  นําไปเปนแนวทางรวมกับคณะทํางานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน กระจายงาน 

ใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา 

 12. ปฏิบัติตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถนําไปใชกับทางโรงเรียน 

 13. นํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปปรับใชกับ

สถานศึกษา 

 14.  สามารถนําความรูเรื่อง SAR  ไปใชในการจัดทํารูปเลมของโรงเรียนเปนอยางดี 

ผลการดําเนินงาน 

1)  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

    1.1 รอยละของจํานวนผูเขารวมการอบรมระบบการประเมินและการประกันคุณภาพ 

    1.2 ระดับความรูความเขาใจในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของผูเขาอบรม 

2)  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

  1.1 ผูเขาอบรมสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและทํางานประกันคุณภาพของโรงเรียน 

  1.2 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับแกการจัดการประกันภายในสถานศึกษาใหดีมากข้ึน 

  1.3 เปนแนวทางในการปรับปรุงและใชในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 

  1.4 นําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานแตละงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     1.5 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือศักยภาพผูเรียนและพัฒนาศักยภาพองคกร(โรงเรียน) 

  1.6 ปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอนโดยเนนคุณภาพของผูเรียน ประเมินจากสภาพจริง วัดผลเชิง

ประจักษ โดยเนนการวัดผลคุณภาพและความสามารถของนักเรียนจากสภาพจริง โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  1.7 นําไปเปนแนวทางรวมกับคณะทํางานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน กระจายงานใหบุคลากร

ทุกคนมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา 

  1.8 สามารถนําความรูเรื่อง SAR ไปใชในการจัดทํารูปเลมของโรงเรียนเปนอยางดี 

  1.9 โรงเรียนเอกชนมีระบบการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาเขมแข็งสามารถพัฒนาการจัด

การศึกษาไดอยางตอเนื่อง 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

 1)  ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองการเขารับการอบรมเปนจํานวนมากแตมีงบประมาณไม

เพียงพอ 

 2) ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนครบทุกกลุมสาระ 
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 3) ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนของโรงเรียนทุกป 

 4. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัดอบรมครูเอกชนทุกคน 

 
 

 

 

  

ภาพประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

วันที่  7  พฤษภาคม  2561 

ณ หองประชุมโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย 
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ภาพประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

วันที่  7  พฤษภาคม  2561 

ณ หองประชุมโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย 
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14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัยโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดพิษณุโลก 

การดําเนนิงาน 

1.  จัดประชุมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนเพ่ือพิจารณาโครงการอบรม 

พัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด 

2.  จัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  เสนอ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

3.  จัดทําหนังสือแจงผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  21  แหง 

พรอมกําหนดการประชุม  จํานวน  1  ฉบับ  โดยกําหนดโควตาใหครูเขารวมอบรมของแตละโรงเรียนดังนี้ 
 

บัญชีโควตาผูบริหาร และครูผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร การพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 

วันท่ี 8  พฤษภาคม 2561  ณ หองประชุมโรงเรียนอนบุาลโรจนวิทย 

ท่ี ช่ือโรงเรียน/วิทยาลัย 

จํานวนคร ู 

(ท่ีโรงเรียนจัดสงเขา

อบรม) 

หมายเหตุ 

1 อนุบาลประชาราษฎร 6  

2 ธีรธาดาพิษณุโลก 6  

3 เซนตนิโกลาส 6  

4 อนุบาลโรจนวิทย 5  

5 โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 8  

6 ผดุงราษฎร 8  

7 อนุบาลเซนตพอล 9  

8 อนุบาลปาริมาพิษณุโลก 4  

9 อนุบาลโรจนวิทยปอมเพชร 6  

10 อนุบาลวังจนัทน 4  

11 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา -  

12 เพชรโสภณพิษณุโลก 2  

13 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 6  

14 ญาณนเรศวรพัฒนาพิทยาคม 4  

15 ศึกษาวิทย 4  

16 ธีรบัญชร 4  

17 เอ.เจ เนินมะปราง 3  

 รวม 85  
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หมายเหตุ   มีผูบริหารและครูเขาอบรมรวมท้ังส้ิน  85  คน 

     4.  จัดทําเรื่องขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย   เพ่ือใชในการดําเนินการจัดอบรมเพ่ือเปนคาใชจาย   

ดังนี้       

      4.1  คาอาหารกลางวัน และคาอาหารวาง ภาคเชา-บาย 

      4.2  คาตอบแทนวิทยากร 

 5.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดอบรมผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

 6.  จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร 

 7.  จัดทําเอกสาร แบบทดสอบ  ประเมินผล  และแบบสํารวจท่ีใชในการประชุม 

 8.  จัดทําคํากลาวรายงานการอบรมและกลาวเปดอบรม 

 9.  ดําเนินการอบรมตามโครงการ 

 10.  จัดทําแบบประเมินผลหลังการอบรม 

 11.  จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 
 

ผลการดําเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 

 -  ผูเขารวมอบรม คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จํานวน  85  คน 

 เชิงคุณภาพ 

 -  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ 

 -  ผูบริหารโรงเรียนเอกชนและครูผูสอนเด็กปฐมวัยมีความรู ความเขาใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 มีองคความรูดานการศึกษาปฐมวัยท่ีทันสมัย และสามารถนําไปปฏิบัติในสถานศึกษาได 
 

การประเมินผลการอบรมตามแบบประเมิน 

 การประเมินผลการอบรมครั้งนี้  ใชแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ/ความรูความเขาใจ/การนําไปใช  จํานวน 15 ขอ  และตอนท่ี 3 แบบ

ปลายเปด  จํานวน 2  ขอ  โดยมี “ระดับความคิดเห็น”  เปนดัชนีวัดความสําเร็จ  ไดแจกแบบสอบถามใหผูเขา

อบรม  จํานวน  85 คน  ไดรับแบบสอบถามคืน  80 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  94.12  ของผูเขาอบรม และจาก      

การประเมินผลในภาพรวมผูเขารวมอบรมสวนใหญแสดงความคิดเห็นระดับ  “มาก” ดังรายละเอียดแสดงผล    

ตามรายการประเมินรายขอ  ดังนี้ 

ตอนท่ี  1   สภาพท่ัวไป 

1.  เพศ 

     ชาย             4   คน    คิดเปนรอยละ      5.00 

     หญิง           76   คน    คิดเปนรอยละ    95.00 

2.  ตําแหนง 

     ผูบริหารสถานศึกษา           มีจํานวน   15 คน  คิดเปนรอยละ  18.75 

                ครูปฐมวัยฯ                     มีจํานวน   65 คน  คิดเปนรอยละ 81.25 
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3.  การศึกษา 

     ปริญญาตรี           จํานวน     71 คน  คิดเปนรอยละ         88.75   

     สูงกวาปริญญาตรี   จํานวน   9 คน  คิดเปนรอยละ         11.25 

ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรูความเขาใจ/ 

การนําความรูไปใช 

คาเฉล่ีย ความหมาย 

ดานวิทยากร   

1. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 4.34 มาก 

     2.  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.33 มาก 

     3.  การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 4.33 มาก 

     4.  มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.37 มาก 

     5. การใชเวลาตามท่ีกําหนดไว 4.32 มาก 

     6. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.19 มาก 

ดานสถานท่ี/ ระยะเวลา/ อาหาร   

1. สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.36 มาก 

2. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.34 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.27 มาก 

4. อาหารมีความเหมาะสม 3.85 มาก 

ดานความรูความเขาใจ   

1. ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม 2.54 ปานกลาง 

     2.  ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.34 มาก 

ดานการนําความรูไปใช   

1. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได 

4.36 มาก 

2. มีความม่ันใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชได 4.25 มาก 

3. คาดวาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ ถายทอดได 4.18 มาก 

                สรุปประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม 

1. ไดรับความรู ความเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ ป 2560 มากข้ึน 

2. จัดทําหลักสูตรไดถูกตอง และเขาใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ ป 2560 มากข้ึน 

3. สามารถนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ ป 2560 ไปปรับใชในบริบทของสถานศึกษาวาควรใช  

วิสัยทัศน และขอมูลใดใหตรงกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ไดรับประโยชนและสามารถนําไปปรับใชกับโรงเรียนไดเปนอยางดี และมีความชัดเจนมากข้ึน 

5. สามารถนําไปประยุกตใชในโรงเรียนไดจริง 
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6. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปทําหลักสูตรสถานศึกษาไดถูกตองมากข้ึน 

 ทานจะนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนอยางไร 

1. สามารถนําไปปรับปรุงการจัดทําหลักสูตร การจัดทําแผน 

2. นําความรูไปใชในการทําหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง 

3. การจัดกิจกรรมใหตรงในแตละดาน 

4. นําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรแกเพ่ือนครูในโรงเรียนใหไดครบถวน 

5. สามารถปรับประยุกตใชในชั้นเรียน ใหงายตอการเรียนการสอน 

ตอนท่ี  3    ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

                ขอเสนอแนะ  ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ไดแก 

1. สนุกสนาน ไมนาเบื่อ เขาใจงาย 

2. ไดรับความรู ความเขาใจ สามารถนําไปถายทอดใหกับเพ่ือนครูได 

3. วิทยากรใหความรูไดดี เขาใจงาย 

4. เปดโอกาสใหโรงเรียนสงครูเขารับการอบรมมากกวาท่ีกําหนด 

5. ใหเอกสารบางฉบับไมครบ ทําใหไมเขาใจในบางเรื่อง 

6. วิทยากรใหความรูและอธิบายไดชัดเจนมาก ขอขอบคุณวิทยากรทุกทานท่ีไดมอบความรู 

       ใหแกคณะครูโรงเรียนเอกชนทุกคน 

         หัวขอท่ีทานตองการใหจัดอบรมครั้งตอไป 

1. หลักสูตรประถมศึกษาอยางละเอียด พรอมไฟล 

2. การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 2560 

3. การจัดทําแผน พรอมกิจกรรม เทคนิคในการสอน 

4. เทคนิคการเรียนการสอนแบบเรียนปนเลน ของเด็กแตละวัย 

5. การใหความรูเก่ียวกับการเลี้ยงดูกับผูปกครองในปจจุบัน 

6. การวิเคราะหสาระคณิตศาสตร สําหรับเด็กปฐมวัยเปนรายชั้นป เพราะครูสวนใหญยังไมมี 

แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

7. การพัฒนาครูในเรื่องจริยธรรม 

8. การจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

9.  

ผลการดําเนินงาน 

1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   1.1 รอยละของจํานวนผูเขารวมการอบรมการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 

   1.2 ผูบริหารและครูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 

2560 และองคความรูการศึกษาปฐมวัยท่ีทันสมัย และสามารถนําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาได 
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           2) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

   2.1  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ   

     2.2  ผูบริหารโรงเรียนเอกชนและครูผูสอนเด็กปฐมวัยมีความรู ความเขาใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 มีองคความรูดานการศึกษาปฐมวัยท่ีทันสมัย และสามารถนําไปปฏิบัติในสถานศึกษาได 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

          1) ปญหาและอุปสรรค 

         -  ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองการเขารับการอบรมเปนจํานวนมากแตมีงบประมาณไมเพียงพอ 

          2) ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

               2.1 ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนครบทุกกลุมสาระ 

               2.2 ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนของโรงเรียนทุกป 

               2.3 จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัดอบรมครูเอกชนทุกคน 
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ภาพประกอบโครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 

วันที่  9  พฤษภาคม   2561 

ณ หองประชุมโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย 
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ภาพประกอบโครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 

วันที่  9  พฤษภาคม   2561 

ณ หองประชุมโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย 
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15. โครงการพัฒนาคุณภาพผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลกหลักสูตร การพัฒนาการจัด      

การเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติของผูเรียน  (Active Learning) เพ่ือให   

ผูเรียนมีทักษะดานอาชีพ 

การดําเนนิงาน 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนเพ่ือพิจารณาโครงการอบรม 

พัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด 

2. จัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  เสนอ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 

3. จัดทําหนังสือแจงผูอํานวยการโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  21  แหง 

พรอมกําหนดการประชุม  จํานวน  1  ฉบับ  โดยกําหนดโควตาใหครูเขารวมอบรมของแตละโรงเรียนดังนี้ 
 

บัญชีโควตาผูบริหาร และครูผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติของผูเรียน 

(Active Learning)  เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพ 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561  ณ หองประชุมโรงเรียนอนบุาลโรจนวิทย 

ท่ี ช่ือโรงเรียน/วิทยาลัย 

จํานวนคร ู

(ตามโควตา) 

จํานวนคร ู

(ท่ีโรงเรียนจัดสง

เขาอบรม) 

หมายเหตุ 

1 อนุบาลประชาราษฎร 8 9  

2 ธีรธาดาพิษณุโลก 12 12  

3 เซนตนิโกลาส 25 30  

4 อนุบาลโรจนวิทย 30 31  

5 โรจนวิทยมาลาเบี่ยง 30 32  

6 ผดุงราษฎร 25 28  

7 สิ่นหมิน 8 11  

8 นานาชาติเคมบริดจ คอลเลจ 

(ประเทศไทย) 

2 -  

9 อนุบาลเซนตพอล 3 3  

10 อนุบาลปาริมาพิษณุโลก 4 4  

11 อนุบาลโรจนวิทยปอมเพชร 3 4  

12 อนุบาลวังจนัทน 3 3  

13 อิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา 3 -  

14 เพชรโสภณพิษณุโลก 3 3  

15 อนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 3 3  
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ท่ี ช่ือโรงเรียน/วิทยาลัย 

จํานวนคร ู

(ตามโควตา) 

จํานวนคร ู

(ท่ีโรงเรียนจัดสง

เขาอบรม) 

หมายเหตุ 

16 จันทราพระกิตติคุณ 5 5  

17 ญาณนเรศวรพัฒนาพิทยาคม 8 11  

18 อินทุภูติพิทยา 4 4  

19 ศึกษาวิทย 5 13  

20 ธีรบัญชร 4 4  

21 เอ.เจ เนินมะปราง 4 4  

 รวม 192 214  

หมายเหตุ   มีผูบริหารและครูเขาอบรมเพ่ิมรวมท้ังส้ิน  214  คน 
 

4.  จัดทําเรื่องขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย   เพ่ือใชในการดําเนินการจัดอบรมเพ่ือเปนคาใชจาย   

ดังนี้       

      4.1  คาอาหารกลางวัน และคาอาหารวาง ภาคเชา-บาย 

      4.2  คาตอบแทนวิทยากร 

 5.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดอบรมผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

 6.  จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร 

 7.  จัดทําเอกสาร แบบทดสอบ  ประเมินผล  และแบบสํารวจท่ีใชในการประชุม 

 8.  จัดทําคํากลาวรายงานการอบรมและกลาวเปดอบรม 

 9.  ดําเนินการอบรมตามโครงการ 

 10.  จัดทําแบบประเมินผลหลังการอบรม 

 11.  จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

 -  ผูเขารวมอบรม คือ ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จํานวน  214  คน 

 เชิงคุณภาพ 

 -  ผูบริหารและครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก  มีความรูความเขาใจ เทคนิค วิธีการ รูปแบบ 

กระบวนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร แบบ Active Learning  ไดหลากหลาย และเขาใจ 

ในรายละเอียดมากข้ึน 

 -  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 

 

 
 

การประเมินผลการอบรมตามแบบประเมิน 
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 การประเมินผลการอบรมครั้งนี้  ใชแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไป 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ/ความรูความเขาใจ/การนําไปใช  จํานวน 15 ขอ  และตอนท่ี 3  แบบ

ปลายเปด  จํานวน 2  ขอ  โดยมี “ระดับความคิดเห็น”  เปนดัชนีวัดความสําเร็จ  ไดแจกแบบสอบถามใหผูเขาอบรม  

จํานวน  214  คน  ไดรับแบบสอบถามคืน  200 ฉบับ  คิดเปนรอยละ  93.46  ของผูเขาอบรม และจากการประเมินผล

ในภาพรวมผูเขารวมอบรมสวนใหญแสดงความคิดเห็นระดับ  “มากท่ีสุด”  

ดังรายละเอียดแสดงผลตามรายการประเมินรายขอ  ดังนี้ 

ตอนท่ี  1   สภาพท่ัวไป 

1.  เพศ 

     ชาย            30   คน    คิดเปนรอยละ    15.00 

     หญิง         170   คน    คิดเปนรอยละ    85.00 

2.  ตําแหนง 

     ผูบริหารสถานศึกษา           มีจํานวน   20 คน  คิดเปนรอยละ  10.00 

                ครูปฐมวัยฯ                     มีจํานวน   68 คน  คิดเปนรอยละ 34.00 

                ครูประถมฯ                     มีจํานวน   78 คน  คิดเปนรอยละ 3900 

                ครูมัธยมศึกษา                 มีจํานวน   34 คน  คิดเปนรอยละ 17.00 

3.  การศึกษา 

     ปริญญาตรี           จํานวน     177 คน  คิดเปนรอยละ         88.50   

     สูงกวาปริญญาตรี   จํานวน   23 คน  คิดเปนรอยละ         11.50 

 

ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรูความเขาใจ / การนําไปใช 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู

ความเขาใจ/ 

การนําความรูไปใช 

คาเฉล่ีย ความหมาย 

ดานวิทยากร   

การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 4.87 มากท่ีสุด 

     2.  ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.60 มากท่ีสุด 

     3.  การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 4.50 มากท่ีสุด 

     4.  มีความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.67 มากท่ีสุด 

     5. การใชเวลาตามท่ีกําหนดไว 4.80 มากท่ีสุด 

     6. การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.77 มากท่ีสุด 

ดานสถานท่ี/ ระยะเวลา/ อาหาร   

สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.87 มากท่ีสุด 

ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.77 มากท่ีสุด 
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ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ/ความรู

ความเขาใจ/ 

การนําความรูไปใช 

คาเฉล่ีย ความหมาย 

ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.80 มากท่ีสุด 

อาหารมีความเหมาะสม 2.45 นอย 

ดานความรูความเขาใจ   

ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม 3.44 ปานกลาง 

     2.  ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.59 มากท่ีสุด 

ดานการนําความรูไปใช   

สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 4.55 มากท่ีสุด 

มีความม่ันใจและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชได 4.50 มากท่ีสุด 

คาดวาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ ถายทอดได 4.67 มากท่ีสุด 

                สรุปประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม 

1. เทคนิคการสอนโดย AL 

2. การเขียนแผนผังความคิด 

3. การใช Active Learning ไปใชพัฒนาการสอน การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

4. การเปนครูในศตวรรษท่ี 21 

5. การพัฒนาศักยภาพทางดานการศึกษาของครูผูสอน เพ่ือท่ีจะเกิดแรงจูงใจแกผูเรียน 

ใหมีประสิทธิภาพ 

6. ทําใหเขาใจบทบาทหนาท่ีการทํางานของตนเองมากข้ึน กระตุนความพรอมท่ีจะพัฒนาตนเอง 

                      เพ่ือทํางานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการทํางานของตนเองสูผูเรียนใหมี 

                      ประสิทธิภาพสูงสุด 

7. สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการสอนใหมีความพรอมเพ่ิมมากข้ึน 

 ทานจะนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนอยางไร 

6. สามารถนําไปปรับปรุงเทคนิคการสอนในชั้นเรียน 

7. นําไปใชพัฒนาการสอนใหเนนท่ีตัวผูเรียนเปนสําคัญ ฝกใหเด็กนักเรียนคิดและสรางบรรยากาศ

การเรียนรูดวยตัวเอง โดยท่ีครูไมใชศูนยกลางแตเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน 

8. นําความรูไปปรับใชในการสอนของตนเอง และพัฒนาตนเองใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

9. ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแกนักเรียน วางแผนการสอนใหสอดคลองกับกระบวนการ การเรียนรู 

     ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหเด็กมีความคิดริเริ่มสรางสรรคเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 

     มากข้ึน 
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ตอนท่ี  3    ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

                ขอเสนอแนะ  ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ไดแก 

7. การจัดกลุมทํากิจกรรม ควรกําหนดใหชัดเจน 

8. ควรปรับปรุงเรื่องอาหาร 

9. ควรแยกครูผูสอนอบรมตามระดับ เชน ระดับปฐมวัยฯ ระดับประถมศึกษา และระดับ 

       มัธยมศึกษา 

10. นาจะนําเอาวิธีการสอนแบบ Active Learning ท่ีเปนคลิปมาใหดูมากกวาการพูดแบบบรรยาย 

11. ควรเพ่ิมตัวอยางการจัดกิจกรรม Active Learning ท่ีสามารถนําไปเปนตัวอยางท่ีหลากหลาย 

12. วิทยากรใหความรูและอธิบายไดชัดเจนมาก ขอขอบคุณวิทยากรทุกทานท่ีไดมอบความรู 

       ใหแกคณะครูโรงเรียนเอกชนทุกคน 

         หัวขอท่ีทานตองการใหจัดอบรมครั้งตอไป 

10. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

11. การใชเทคโนโลยีสรางบทเรียน เพ่ือนํามาใชประกอบการเรียนการสอน 

12. การประดิษฐสื่อการเรียนการสอน 

13. การศึกษาท่ีเนนการสรางองคความรูใหม Constructivist 

ผลการดําเนินงาน 

1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

    1.1 รอยละของจํานวนผูเขารวมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติของผูเรียน(Active Learning)  เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพ 

    1.2 ผูบริหารและครูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติของผูเรียน(Active Learning) และองคความรูท่ีไดรับนําไปสู

การปฏิบัติในสถานศึกษาได 

           2) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 2.1 ผูบริหารและครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก  มีความรูความเขาใจ เทคนิค วิธีการ รูปแบบ

กระบวนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร แบบ Active Learning  ไดหลากหลาย และเขาใจในรายละเอียดมากข้ึน 

 2.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

 1) ปญหาและอุปสรรค 

      -  ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองการเขารับการอบรมเปนจํานวนมากแตมีงบประมาณ

ไมเพียงพอ 

 2) ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

         2.1 ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนครบทุกกลุมสาระ 

         2.2 ควรมีการจัดอบรมใหความรูแกครูผูสอนของโรงเรียนทุกป 

        2.3 จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัดอบรมครูเอกชนทุกคน 
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ภาพประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก 

หลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติ 

ของผูเรียน (Active Learning) เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพ 

วันท่ี 9 พฤษภาคม  2561 

ณ หองประชุมโรงเรียนอนบุาลโรจนวิทย 
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ภาพประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก 

หลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติ 

ของผูเรียน (Active Learning) เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพ 

วันท่ี 9 พฤษภาคม  2561 

ณ หองประชุมโรงเรียนอนบุาลโรจนวิทย 
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16. โครงการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 

การดําเนินงาน 

 1) ข้ันเตรียมการ 

        1.1 จัดทําโครงการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน เสนอ ศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก 

        1.2 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จํานวน 5 คน 

        1.3) กําหนดการออกตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ตั้งแตเดือนมิถุนายน –

สิงหาคม 2561 

 2) ข้ันดําเนินการ 

        2.1 จัดทําหนังสือแจงผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนท่ีขอรับเงินอุดหนุน จํานวน 15 แหง ดังนี้ 

   1. โรงเรียนผดุงราษฎร 

   2. โรงเรียนเซนตนิโกลาส 

   3. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย 

   4. โรงเรียนโรจนวิทยมาลาเบี่ยง 

   5. โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร 

   6. โรงเรียนสิ่นหมิน 

   7. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทยปอมเพชร 

   8. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน 

   9. โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง 

  10. โรงเรียนธีรบัญชร 

  11. โรงเรียนศึกษาวิทย 

  12. โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ 

  13. โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 

  14. โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 

  15. โรงเรียนญานเรศวรพัฒนาพิทยาคม    

       2.2 ดําเนินการออกตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนตามกําหนดการโดยใช  แบบ

ตรวจ และติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

       2.3 สรุปผลการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จํานวน 15 แหง และขออนุมัติ   

เบิกจายเงินเปนคาใชจายในการดําเนินการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุน 

 3) ข้ันติดตามประเมินผล 

       -  รายงานผลการดําเนินงานตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนใหสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
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ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 

 สรุปผลตามแบบตรวจและติดตามการใชจายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ.2561 

 จํานวนนักเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจําปการศึกษา 2561 

 1. โรงเรียนผดุงราษฎร ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 2,054 คน 

 2. โรงเรียนเซนตนิโกลาส ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 2,162 คน 

 3. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 3,146 คน สงคืนเงินอุดหนุนรายบุคคล        

จํานวน 3 ราย เนื่องจากนักเรียนไมมาเรียน รวมจํานวนนักเรียนท่ีมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุน จํานวน  3,143 คน  

 4. โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 679 คน นักเรียนปกติ 677 คน          

นักเรียนพิการ 2 คน 

 5. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทยปอมเพชร ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 183 คน    

6. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 198 คน 

 7. โรงเรียนโรจนวิทยมาลาเบี่ยง ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 3,052 คน 

 8. โรงเรียนสิ่นหมิน ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 923 คน นักเรียนปกติ 921 คน  นักเรียนพิการ 2 คน 

 9. โรงเรียนศึกษาวิทย ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 393 คน 

 10. โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 163 คน 

 11. โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 395 คน 

12. โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 107 คน 

 13. โรงเรียนญานเรศวรพัฒนาพิทยาคม ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 630 คน 

 14. โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ขอรับเงินอุดหนุนท้ังหมด 561 คน นักเรียนปกติ 560 นักเรียน พิการ 1 คน 

 15. โรงเรียนธีรบัญชร ขอรบัเงินอุดหนุนท้ังหมด 175 คน 

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ 

 1. โรงเรียนผดุงราษฎร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน  1,446 คน  เปนเงิน   2,198,494.- บาท 

จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 2,054 คน จํานวนเงิน 3,552,617.- โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม 

จํานวน 1,354,123.- บาท 

 2. โรงเรียนเซนตนิโกลาส ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 1,385 คน  เปนเงิน  2,024,290.- บาท 

จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 2,162 คน จํานวนเงิน 3,603,242.- บาท โรงเรียนขอเบิกเงิน

เพ่ิม จํานวน  1,578,952.- บาท 

 3. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 2,027 คน เปนเงิน  2,409,322.- บาท 
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จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 3,146 คน จํานวนเงิน 4,266,544.- บาท โรงเรียนขอเบิก    

เงินเพ่ิม จํานวน   1,857,222.- บาท 

4. โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 469 คน 355,435.- บาท จํานวนนักเรียน 

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 679 คน จํานวนเงิน 553,385.-บาท โรงเรียน ขอเบิกเงินเพ่ิม จํานวนเงิน 

197,950.- บาท 

5. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 138 คน เปนเงิน 104,670.- บาท จํานวน

นักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  จํานวน 183 คน โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จํานวนเงิน   44,475.- บาท 

6. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทยปอมเพชร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณ

การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 127 คนเปนเงิน 96,305.- บาท 

จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 198 คน จํานวนเงิน 161,370.-บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม 

จํานวน  17,11565,065.- บาท       

 7. โรงเรียนโรจนวิทยมาลาเบี่ยง ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 2,109 คน เปนเงิน 2,433,784.- บาท 

จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวนนักเรียน 3,052 คน จํานวนเงิน 4,036,150.-บาท โรงเรียนขอ

เบิกเงินเพ่ิม จํานวน 1,602,366.- บาท  

 8. โรงเรียนสิ่นหมิน ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ

นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 633 คน เปนเงิน 807,190.- บาท จํานวนนักเรียน ณ 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 923 คน จํานวนเงิน 1,370,498.-บาท โรงเรียน ขอเบิกเงินเพ่ิม จํานวน  

563,308.- บาท          

9. โรงเรียนศึกษาวิทย ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 275 คน เปนเงิน 275.- บาท  จํานวน

นักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 393 คน จํานวนเงิน 522,087.-บาท โรงเรียน ขอเบิกเงินเพ่ิม จํานวน  

199,232.- บาท  

10. โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณ

การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 105 คน เปนเงิน 79,575.- บาท 

จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 163 คน จํานวนเงิน 163.-บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม 

จํานวน  132,845.- บาท  

11. โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรยีน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 283 คน เปนเงิน 363,722.- บาท จํานวน

นักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 395 คน จํานวนเงิน  592,437.-บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จํานวน  

228,715.- บาท  
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12. โรงเรียนอินทุภูติพิทยา ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 71 คน เปนเงิน 135,827.- บาท จํานวน

นักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 107 คน จํานวนเงิน 228,317.- บาท โรงเรียน ขอเบิกเงินเพ่ิม จํานวน  

92,490.- บาท  

13. โรงเรียนญานเรศวรพัฒนาพิทยาคม ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณ

การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 423 คน เปนเงิน 523,919.- 

บาท จํานวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 630 คน จํานวนเงิน  876,230.- บาท โรงเรียนขอเบิก

เงินเพ่ิม จํานวน  352,311.- บาท  

14. โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 353 คน เปนเงิน 479,009.- บาท จํานวน

นักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 561 คน จํานวนเงิน 854,914.- บาท โรงเรียนขอเบิกเงินเพ่ิม จํานวน  

375,905.- บาท  

15. โรงเรียนธีรบัญชร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวนนักเรียน 124 คน เปนเงิน 140,879.- บาท จํานวน

นักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 จํานวน 175 คน จํานวนเงิน  221,059.- บาท โรงเรียน  ขอเบิกเงินเพ่ิม 

จํานวน  80,180.- บาท  

 เงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) 

 1. โรงเรียนผดุงราษฎร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  จํานวน    

932 คน แยกเปน 

     ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  263  คน  เปนเงิน  239,330.- บาท 

     ระดับประถมศึกษา       จํานวน  669  คน  เปนเงิน  608,790.- บาท 

2. โรงเรียนเซนตนิโกลาส ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  จํานวน 

1,009 คน แยกเปน 

     ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  248  คน  เปนเงิน  225,680.- บาท 

       ระดับประถมศึกษา       จํานวน  761  คน  เปนเงิน  692,510.- บาท  

3. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  

จํานวน 2,804 คน แยกเปน 

     ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  505  คน     เปนเงิน  459,550.- บาท 

       ระดับประถมศึกษา       จํานวน  2,299  คน  เปนเงิน  2,092,090.- บาท  

4. โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 628 คน เปนเงิน  571,480.- บาท 

5. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561      

ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 184 คน เปนเงิน  167,440.- บาท 
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  6. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทยปอมเพชร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2561 ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 171 คน เปนเงิน  155,610.- บาท     

7. โรงเรียนโรจนวิทยมาลาเบี่ยง ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

จํานวน 2,909 คน แยกเปน 

     ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  705  คน     เปนเงิน  641,550.- บาท 

       ระดับประถมศึกษา       จํานวน  2,204  คน  เปนเงิน  2,005,640.- บาท  

 8. โรงเรียนสิ่นหมิน ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ จํานวน 877 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 

ระดับประถมศึกษา  เปนเงิน 798,070.- บาท  

9. โรงเรียนศึกษาวิทย ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 384 คน 

แยกเปน 

     ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  80  คน     เปนเงิน  72,800.- บาท 

       ระดับประถมศึกษา       จํานวน  304  คน  เปนเงิน  276,640.- บาท 

 10. โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2561  ระดบักอนประถมศึกษา จํานวน 144 คน เปนเงิน  131,040.- บาท 

 11. โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  

ระดับประถมศึกษา จํานวน 394 คน เปนเงิน  358,540.- บาท 

12. โรงเรียนญานเรศวรพัฒนาพิทยาคม ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2561  จํานวน 457 คน แยกเปน 

     ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  149  คน     เปนเงิน  135,590.- บาท 

       ระดับประถมศึกษา       จํานวน  308  คน  เปนเงิน  280,280.- บาท 

13. โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561  

จํานวน 336 คน แยกเปน 

     ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  79  คน     เปนเงิน  71,890.- บาท 

       ระดับประถมศึกษา       จํานวน  257  คน  เปนเงิน  233,870.- บาท 

14. โรงเรียนธีรบัญชร ขอรับเงินอุดหนุนตามประมาณการ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 175 คน 

แยกเปน 

      ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน  45  คน     เปนเงิน  40,950.- บาท 

        ระดับประถมศึกษา       จํานวน  130  คน  เปนเงิน  118,300.- บาท            

   เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 

       โรงเรียนศึกษาวิทย ขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 211 คน ดังนี้ 

  ระดบักอนประถมศึกษา นักเรียนทุพโภชนาการ จํานวน 41 คน นักเรียนขาดแคลน 23 คน 

  ระดบัประถมศึกษา นักเรียนทุพโภชนาการ จํานวน 76 คน นักเรียนขาดแคลน 71 คน 
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 เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 

       1. โรงเรียนอนุบาลวังจันทน ขอรับเงินอุดหนุนเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (วุฒิต่ํากวา     

ปริญญาตรี) จํานวน 1 คน 

       2. โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทยปอมเพชร ขอรับเงินอุดหนุนเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (วุฒต่ํากวา

ปริญญาตรี) จํานวน 4 คน 

 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

    1)  ปญหาและอุปสรรค 

1.1 โรงเรียนขาดความรูความเขาใจข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ประกาศ และแนวปฏิบัต ิ      

ท่ีเก่ียวของตาง ๆ  

1.2 เงินอุดหนุนท่ีโรงเรียนขอรับการอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดรับ  

การจัดสรรลาชาทําใหการปฏิบัติงานไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา 

    2)  ขอเสนอแนะ 

 2.1 ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการขอรับการอุดหนุนสําหรับโรงเรียนและเจาหนาท่ี

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน 

 2.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ควรจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหทัน         

ภายในแตละภาคเรียน 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนรายบุคคล 

โรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 
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17. การมอบทุนการศกึษาพระราชทานฯ ภายใตมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

การดําเนินงาน 

1) ข้ันเตรียมการ 

  1.1 แตงต้ังคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และศึกษาธิการจังหวัดเปน

ฝายเลขานุการ รวมดวยหัวหนาสวนราชการภายในจังหวัดท่ีมีสวนเก่ียวของ 

1.2 ประชาสัมพันธโครงการใหโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดทราบโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือใหทุกโรงเรียน ทุกสังกัด 

สามารถดําเนินการคัดเลือก และเสนอชื่อนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑเง่ือนไขโครงการฯ ไดทุกโรงเรียน 

โดยไมจํากัดจํานวน ท้ังนี้โรงเรียนตองแจงใหผูไดรับการคัดเลือกรับทราบรายละเอียดและเง่ือนไขโครงการฯ      

อยางชัดเจน ซ่ึงดําเนินการระหวางวันท่ี 21-30 มีนาคม 2561 

1.3 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบความถูกตองตามเง่ือนไข คุณสมบัติ หลักเกณฑ

ท่ีกําหนด และประมวลจัดทําทะเบียนบัญชีรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อท่ีมีสิทธิ์รับพระราชทานทุน โดยดําเนินการ

ระหวางวันท่ี 31 มีนาคม-3 เมษายน 2561  

2) ข้ันดําเนินการ 

 2.1 คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดําเนินการประชุมครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2561 เพ่ือนํารายชื่อ      

ผู ไดรับการเสนอชื่อเขาสูการพิจารณากลั่นกรองและจัดลําดับความสํา คัญ จํานวน 4-5 ราย/จังหวัด                   

โดยดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรม ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง  

 2.2 คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ดําเนินการประชุมครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2561 เพ่ือสรุปผล      

การคัดเลือก คัดสรรผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแลว และรายงานผล

ตามแบบรายงานท่ีโครงการกําหนดสงใหสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2561 เพ่ือเขา       
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สูกระบวนการกลั่นกรองในระดับภาคการศึกษา รวมกับจังหวัดในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ซ่ึงมี             

5 จังหวัด ไดแก ตาก เพชรบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ    

  2.3 สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ดําเนินการประชุมกลั่นกรอง เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2561 เพ่ือจัดลําดับ

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมรวมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดในภาคของตน ใหเหลือภาคละ 8 ราย 

โดยไมกําหนดชาย-หญิง ไมจําเปนตองเลือกใหครบจากทุกจังหวัด ไมกําหนดสัดสวนแตละจังหวัด และพิจารณาจาก

ศักยภาพของนักเรียนเปนสําคัญ สําหรับ เง่ือนไขดานความยากจน ยากลําบาก จะถูกนํามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ

และเปนเพียงเง่ือนไขสนับสนุนเทานั้น    

3) ข้ันติดตามประเมินผล  

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รวมกับคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ปฏิบัติหนาท่ีดูแลชวยเหลือ

นักเรียนทุนฯ และติดตามผลการเรียน ความประพฤติ รวมท้ังการใชจายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ใน    

ทุกภาคเรียนและทุกปการศึกษา พรอมท้ังประสานกํากับใหสถานศึกษาจัดสงรายงานผลการเรียนฯ ใหฝายเลขานุการ

โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดอยางเครงครัด ตามระเบียบมูลนิธิทุนการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) วาดวย การดูแลนักเรียนทุนในโครงการ

ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ. 2560 

ผลการดําเนินงาน      

1)  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

คณะกรรมการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด พิจารณากลั่นกรองผูสมัครเขารับการคัดเลือก  คัดสรร 

ดวยความโปรงใส เปนธรรม และยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหไดจํานวนรายชื่อผูผานการพิจารณากลั่นกรอง

และจัดลําดับความสําคัญแลว จํานวน 4-5 ราย/จังหวัด 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนท่ีผานกระบวนการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด 

เปนผูมีความมุงม่ันและมีความสามารถท่ีจะเรียนจบในชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถจะเรียนอยางตอเนื่อง

ไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเทา รวมท้ังมีความใฝฝน และมีเปาหมายอาชีพการงานท่ีปรารถนาในอนาคต  

2)  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

  คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สรุปผลการคัดเลือก คัดสรรผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแลว ซ่ึงรายงานผลตามแบบรายงานท่ีโครงการกําหนดสงใหสํานักงานศึกษาธิการภาค 

17 จํานวน 5 ราย ท้ังนี้ ผลการพิจารณากลั่นกรองจากระดับภาคการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ไดรับคัดเลือกเสนอชื่อ

นักเรียนท่ีมีสิทธิ์รับพระราชทานทุนตอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. จํานวน 1 ราย คือ เด็กหญิง สุกัญญา กลิ่นจันทรหอม 

โรงเรียนหนองพระพิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (อยูระหวางรอการอนุมัติรายชื่อจากคณะกรรมการ ม.ท.ศ.)  

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

1) ระยะเวลาในการดําเนินการคัดเลือก คัดสรรนอยมาก 

2) โครงการฯ ควรมีการกําหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรใหชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินการ                   

เปนมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัด 
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ประมวลภาพกิจกรรมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใตมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. การมอบทุนการศึกษา มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ 

การดําเนินงาน 

1) ข้ันเตรียมการ 

 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ ประจําจังหวัด โดยมีผูวาราชการ

จังหวัดเปนประธาน และศึกษาธิการจังหวัด เปนฝายเลขานุการ 
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 1.2 แตงต้ังคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจําจังหวัดของมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ โดยมีประธาน

แมบานมหาดไทย (ภริยาผูวาราชการจังหวัด) เปนประธาน และศึกษาธิการจังหวัด เปนฝายเลขานุการ  

 1.3 มูลนิธิฯ จัดใหเยาวชนไดมีทานเจาของกองทุนเปนรายบุคคล โดยมูลนิธิฯ เปนผูประสานสัมพันธระหวาง

ทานเจาของกองทุนกับเยาวชนผูรับทุน ท้ังนี้มูลนิธิฯ จัดสงขอมูลประวัติพ้ืนฐาน ความเปนอยูของเยาวชนตลอดจน

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแตละระดับ ในการคัดเลือกเยาวชนเขารับทุนและรายงานผลการเรียนแก      

ทานเจาของกองทุน สําหรับเยาวชนก็จะไดทราบนามทานเจาของกองทุน และไดรับการอบรมใหรูคุณคาในความ

เมตตาของทานเจาของกองทุน รูจักแสดงกตเวทิตาคุณตอผูมีพระคุณดวยการตั้งใจเรียน ประพฤติตนเปนคนดี และ

ติดตอกับผูอุปการคุณทางจดหมายหรือสงบัตรอวยพรใหในโอกาสตางๆ 

  4) เงินทุนแตละปการศึกษา มูลนิธิฯ จะเริ่มจัดสงประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกปเปนตนไป หลังจาก

ท่ีมูลนิธิฯ ไดรับแบบรายงานผลการเรียนของปการศึกษาท่ีผานมา ตามท่ีสถานศึกษาจัดสงมาใหแลว (มูลนิธิฯ จัดสง

เงินทุนในรูปแบบตั๋วแลกเงิน ในนามศึกษาธิการจังหวัด) 

2) ข้ันดําเนินการ 

    2.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการมอบเงินทุนการศึกษาใหแกเยาวชนผูรับทุนมูลนิธิฯ   

โดยโอนเงินเขาบัญชีเยาวชนผูรับทุนโดยตรง และใหสถานศึกษาแจงตอบรับเงินทุน (เอกสารนอมเกลาฯ 3.2)          

สงใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือรวบรวมสงใหมูลนิธิฯ ตอไป ซ่ึงการใหทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะให

ทุนการศึกษาตอเนื่องแกเยาวชนจนจบการศึกษาชั้นสูงสูดในแตละระดับ โดยจัดสงเงินทุนการศึกษาผานจังหวัดหรือ

หนวยงานตนสังกัด ใหแกเยาวชนผูรับทุนในแตละระดับ ปละ 1 ครั้ง คือ 

 -  ระดับประถมศึกษา/ระดับสามเณร  จํานวนเงินปละ 3,000 บาท 

 -  ระดับมัธยมศึกษา    จํานวนเงินปละ 4,000 บาท 

 -  ระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา  จํานวนเงินปละ 8,000 บาท 

 -  ระดับเด็กกอนวัยเรียน   จํานวนเงินปละ 1,200 บาท 

 2.2 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบดูแลเยาวชนผูรับทุนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อาชีวศึกษา จํานวน 11 คน โดยทุกสิ้นปการศึกษา (เดือนมีนาคมของทุกป) จะดําเนินการติดตามสถานศึกษาใหรายงาน

ผลการเรียนของเยาวชนผูรับทุนใหมูลนิธิฯ ทราบ (เอกสารนอมเกลาฯ 2.1 และ 2.2)  

3) ข้ันติดตามประเมินผล  

  คณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจําจังหวัดพิษณุโลกของมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ และ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รวมกับเหลากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ลงพ้ืนท่ีติดตามเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ

เยาวชนผูรับทุนมูลนิธิฯ 

ผลการดําเนินงาน 

    1)  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เชิงปริมาณ 

เยาวชนผูรับทุนมูลนิธิฯ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก เปนนักเรียน นักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อาชีวศึกษา จํานวน 11 คน 
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เชิงคุณภาพ 

เยาวชนผูรับทุนมูลนิธิฯ ไดรับการศึกษาอบรมอยางตอเนื่อง ท้ังในดานความรูและคุณธรรม เพ่ือจะไดเติบโต   

เปนพลเมืองท่ีดีของชาติ  

   2)  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการมอบเงินทุนการศึกษา ปการศึกษา 2561 ใหแกเยาวชน

ผูรับทุนมูลนิธิฯ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จํานวน 11 คน 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

 การติดตามผลการเรียนของเยาวชนผูรับทุนมูลนิธิฯ ไมเปนไปตามกําหนด (เดือนมีนาคมของทุกป) 

เนื่องจากสถานศึกษาบางแหง ดําเนินการจัดสงเอกสารแบบรายงานลาชา  
 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชน  

ในพระบรมราชินูปถัมภพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
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19. โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) 

การดําเนินงาน 

1) ข้ันเตรียมการ 

    -  วิเคราะห/แนวทาง โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3 ) ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

    2) ข้ันดําเนินการ 

    2.1 เสนอโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) เพ่ือขออนุมัติ

ดําเนินการ จากศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

    2.2 จัดทําปฏิทิน/แผนงาน การดําเนินงานโครงการฯ 

              2.3 แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ระดับจังหวัดและระดับหนวยงาน 

 

              2.4 ดําเนินงานตามปฏิทิน/แผนงาน / วัตถุประสงคของโครงการ 

    2.5 นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียน 

    2.6 สรุป รายงานผล / ประชาสัมพันธ  

    3) ข้ันติดตามประเมินผล  

     3.1 การนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย  

1. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย  

2.  วางแผน วิเคราะห สถานศึกษาท่ีจะไดรับการนิเทศ ฯ จํานวน 30 โรงเรียน โดยแบงสาย     

การนิเทศฯ  เปน 5 สายๆ ละ 4 คน  

2. จัดทําปฏิทินในการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 12-21 กันยายน 2561 

              3.2 เรื่องนิเทศ  :  

            1. ตามนโยบายจัดการศึกษาปฐมวัย 

  2. การบริหารจัดการและการดําเนินการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

  3. การจัดประสบการณการเรียนรู การจัดกิจกรรมและการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

  4. ความพรอมในการรับเด็กอายุ  3 ขวบ 

  5. จุดเดนของการจัดการศึกษาปฐมวัย ปญหา อุปสรรค 

ผลการดําเนินงาน 

1. ผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรท่ีเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจแนวทางนโยบาย เปาหมาย 

ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก  

2. ผูบริหาร ครูผูสอนและบุคลากรรูจักนํากระบวนการหลักสูตรปฐมวัย 2560 ไปสูการปฏิบัติใน 

สถานศึกษา ชุมชน และครอบครัว เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมรับรูและสนับสนุนการจัดการศึกษา   

        3. หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีเกิดการบูรณาการ การทํางานรวมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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ผลการทดสอบกอน/หลังการอบรม คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

1. ผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบกอนการอบรม คะแนนอยูระดบั 5-11 คะแนน 

2. ผูเขารับการอบรมทําแบบทดสอบหลังการอบรม คะแนนอยูระดับ 11-14 คะแนน 

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

1. ดานวิทยากร ระดับมาก 

2. ดานสถานท่ี/ระยะเวลา/อาหาร ระดับมาก 

3. ดานความรูความเขาใจ ระดับมาก 

4. ดานการนําความรูไปใช ระดับมาก 

สรุปประโยชนท่ีผูเขารับการอบรม 

1. ไดรูความเปนมาของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ป 2560  

2. ไดรับความรูจากวิทยากรและไดรองเพลงทําทาทางประกอบ ไดเลนเกมหลากหลาย ทําความรูจักกับ 

เพ่ือนตางโรงเรียนรัฐบาล-เอกชนไดแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกันและทํากิจกรรมรวมกันเกิดความสามัคคี

สนุกสนาน 

3. ไดรับความรูเก่ียวกับหลักสูตร ป 2560 และเขาใจในขบวนการ การจัดทํากิจกรรม 

4. นําความรูท่ีไดรับไปใชกับหนวยงาน สถานศึกษา เพ่ือตอยอดในการเรียนการสอนกับเด็กใหมากท่ีสุด 

5. กิจกรรมท่ีวิทยากรใหทํารวมกัน สนุกดี สามารถนําไปใชกับผูเรียนปฐมวัยไดอยางมาก 

6. นําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรใหกับครูปฐมวัยท่ีไมไดรับการอบรม 

 

ประมวลภาพการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนการจัดการศึกษากอนวัยเรียนแบบมีสวนรวม จังหวัดพิษณุโลก 

และการจัดทํา School Mapping วันท่ี 10 - 11 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมม่ิงมณฑล สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
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ประมวลภาพการประชุมคณะทํางานการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัด 

การศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมกาสะลอง   

ช้ัน 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

    
 

    
 

 

ประมวลภาพการอบรมโครงการฯ มอบนโยบาย แนวทางการดําเนินงานการจัดการศกึษาปฐมวัย  

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมไพลิน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย กาวไกลสูอนาคต ของ กศจ.พิษณุโลก 

วันท่ี 8 กันยายน 2561   ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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20. โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ 

การดําเนินงาน 

1) ข้ันเตรียมการ 

   1.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

   1.2 แตงตั้งคณะทํางานและประชุมหารือเพ่ือกําหนดกรอบและจัดทําแผนการดําเนินการโครงการอาชีพ

ตามรูปแบบประชารัฐ 

   1.3 ประชุมผูบริหารหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาเขารวมโครงการ 

    2) ข้ันดําเนินการ 

   2.1 ประชุมชี้แจงเตรียมความพรอมในการดําเนินงานกับสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

   2.2 สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

   2.3 สถานศึกษาดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ 

     3) ข้ันติดตามประเมินผล  

   3.1 มีการนิเทศ ติดตาม การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

   3.2 รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมและนําเสนอผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผลการดําเนินงาน 

1) มีสถานศึกษารวมเปนเครือขายโครงการฯ จํานวน 9 แหง จาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน จํานวน 5 แหง สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน 2 แหง  สํานักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา 1 แหง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 1 แหง  โดยไดเครือขายความรวมมือ 

3 เครือขาย ไดแก ภาครัฐ 8 แหง ภาคเอกชน 4 แหง ภาคประชาสังคม 13 คน  

          2) ไดเครือขายความรวมมือท่ีขยายผล และฝกอบรมทักษะดานอาชีพโดยเครือขายความรวมมือท่ีขยายผล 

จํานวน 4 อาชีพ คือ งานเครื่องหนัง การทําผามัดยอม งานจัดดอกไม มาลัย ใบตอง ธุรกิจกาแฟ 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

 1) ปญหาการพัฒนาเครือขายความรวมมือ 

     1.1 ขาดความชัดเจนในการใหความรวมมือและการสนับสนุนของเครือขายภาคเอกชน 

     1.2 หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนบางสวนยังไมเห็นความสําคัญในการใหความรวมมือการผลิต

และพัฒนากําลังคน 

    2) ปญหาของเครือขายในการพัฒนากําลังคนดานอาชีพ 

     2.1 ไมมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะตองอาศัยสถานท่ีจากหนวยงานองคกร

ภายนอก  

     2.2 การประชาสัมพันธผูเขารวมกิจกรรมไมคลอบคลุมและท่ัวถึง 

      2.3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดานอาชีพคอนขางนอย 

     2.4 ไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการของผูท่ีสนใจ 
 

ประมวลภาพกิจกรรม“เปดโลกการศึกษาเพ่ืออาชีพ พัฒนาคนจังหวัดพิษณุโลก”                     

เม่ือวันท่ี 7  กันยายน  2561 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน 
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ประมวลภาพกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนนํารองตามโครงการพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ  

ระหวางวันท่ี 6-10 สิงหาคม 2561 
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21. การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

การดําเนินงาน 

1) ข้ันเตรียมการ 

   1.1 จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

   1.2 แจงผูรับผิดชอบดานการบริหารการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ 

   1.3 รวบรวมระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายท่ีเก่ียวของ ดานการบริหารการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสด ุ

     1.4 จัดทําเครื่องมือในการตรวจ 

2) ข้ันดําเนินการ 

    -  ดําเนินการตรวจสอบการบริหารการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ไดครบทุกรายการ 

  3) ข้ันติดตามประเมินผล  

   3.1 การรับ-จายเงิน เพ่ือปองกันมิใหเสียหายแกทางราชการ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติใหถูกตอง

ตามระเบียบอยางเครงครัด 

   3.2  การบัญชี  ใหหนวยงานจัดทําคําสั่งมอบหมายเปนลายลักษณอักษร กําหนดบุคคลและหนาท่ี 

ความรับผิดชอบ ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง  

พ.ศ.2551 ขอ 78   

      3.3 รถราชการ  ใหมีการควบคุมรถราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบถือ

ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยรถราชการ(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2530 (ฉบับท่ี3)พ.ศ.2535 (ฉบับท่ี 4)พ.ศ.2538 (ฉบับท่ี5) พ.ศ.2541 (ฉบับท่ี6) 

พ.ศ.2545 
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      3.4 วัสดุ   ใหเจาหนาท่ีจัดทําบัญชีวัสดุ ตามแบบท่ี กวพ .กําหนด โดยแยกประเภทของวัสดุ           

แยกประเภทใหชัดเจน เพ่ือสะดวกแกการตรวจสอบ ใหเลขท่ีเอกสารดานรับเรียงลําดับตามวัน เวลาท่ีไดรับ และ   

ทําทะเบียนจายพัสดุ ทุกสิ้นปงบประมาณใหทําการตรวจสอบพัสดุประจําป และรายงานวัสดุคงเหลือ โดยสรุป

รายการรบั-จายวัสดุ จํานวนคงเหลือ และมูลคาของวัสดุคงเหลือในแตละรายการ และดําเนินการปรับปรุงบัญชีวัสดุ

คงคลังในระบบ 

      3.5 ครุภัณฑ   ใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสืออ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

                ใหจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค05282/ว 33545 

ลงวันท่ี 16 พฤศจกิายน 2544 และท่ี กค 0410.3/ว 48 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2549 โดยแยกเปนชนิดและประเภท 

ตามหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ เม่ือไดรับครุภัณฑและหลักฐาน    

การรับแลว เจาหนาท่ีใหเลขท่ีเอกสารตามลําดับพรอมท้ังจัดทํารหัสครุภัณฑท่ีตัวครุภัณฑ ใหเขียนหมายเลข

สินทรัพยจากระบบ GFMIS ท่ีตัวครุภัณฑ เพ่ือสามารถควบคุมและตรวจสอบได พิจารณาครุภัณฑแตละรายการ    

วาเปนชนิดใด ประเภทใด แลวนําไปบันทึกลงในชองตางๆของทะเบียนคุมทรัพยสินใหครบถวน 

ผลการดําเนินงาน 

1) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

              -  บุคลากรผูรับผิดชอบ ใหมีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานดานการบริหารการเงิน  

การคลัง การบัญชี  และพัสดุ  และการใชจ ายเ งินงบประมาณแตละประเภทได เปนอยางดีและปฏิบัต ิ

ไดอยางถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2) สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

               -  การดําเนินการตรวจสอบการบริหารการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ไดครบทุกรายการ 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

   1) ปญหาอุปสรรค 

    -  สํานักงานศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีโดยตําแหนง ปฏิบัติงาน

เพียงคนเดียวท้ังการรับเงิน จายเงิน การบันทึกบัญชี รวมท้ังการควบคุมทางการเงิน และขาดความรู ความเขาใจ

ดานระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และท่ีแกไขเพ่ิมเติมยังไมเปนปจจุบัน 

2) ขอเสนอแนะ 

    2.1 ควรเ พ่ิมกรอบอัตราของ เจ าหน า ท่ีการเ งินและพัสดุ ให เต็ มกรอบโครงสร า งของงาน 

       2.2 ควรใหมีการพัฒนาตนเองของ เจาหนาท่ีการเงินและพัสดุโดยเขารับการอบรมตามกําหนดการ 

อบรมของกรมบัญชีกลาง เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติมากข้ึน 
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ประมวลภาพกิจกรรม ตรวจการเงิน การบัญชี พัสดุ 

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ณ. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

       
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

คณะผูจัดทํารายงาน 

 

 

ที่ปรึกษา 

1.  นายประพฤทธิ์  สุขใย            ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก                 

2.  นายลือชัย  ชูนาคา            รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

          

ผูใหขอมูล 

ศึกษานิเทศก  / บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุม 

      

คณะผูจัดทํารายงาน 

1. นางพรปวณี   คงนันทิพัฒน          ผอ.กลุมนโยบายและแผน                           หัวหนาคณะทํางาน 

2. นางแสงเพ็ญ ปญญาสงค              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                  คณะทํางาน 

3. นายประพัฒน นิ่มกลัด                นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ                    คณะทํางาน 

4 .นางสาวไพลิน เสาเวียง                นักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                           คณะทํางาน 

5. นายสมประสงค จงวรรธนะศิลป     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทํางานและเลขานุการ 

 

ฝายรวบรวม  จัดพิมพ  และออกแบบรูปเลม 

1. นายสมประสงค จงวรรธนะศิลป     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   

2. นางสาวไพลิน เสาเวียง                นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ     
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