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งานนติดตามประเมินผล / กลุ่มนโยบายและแผน 



 คำนำ 
 

               ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุ โลก เขต 2         
ได้ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564  เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา  และ      
เพื่ อมุ่ งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

               ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม       
ที่ชัดเจน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จึงได้จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางและทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  
ตลอดจนนำผลการปฏิบัติงาน  มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป 

                ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้เป็นอย่างดียิ่ง   และหวังว่า
รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จะเป็นประโยชน์ในการนำผลไปสู่การพัฒนาคุณภาพ    
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  รับผิดชอบพื้นที่  
ในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย  อำเภอวังทอง 
อำเภอบางกระทุ่ม และอำเภอเนินมะปราง โดยตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านดินทอง หมู่ 3 
ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   
 

❖ 1.1 สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป 
ส่วนที่  1 
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 2.1 ข้อมูลบุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งสิ้น 70 คน แยกกลุ่มงาน  ดังนี ้

 
 

กลุ่มงาน 

 
 
ช 

 
 

ญ 

 
 
 

รวม 

ระดับ/คน วุฒิการศึกษา 
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.ตร
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ิญญ
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รี 
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าโท
 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ผอ. สพป. - 1 1 1 - - - - - - - - - 1 
รอง ผอ.สพป. 3 - 3 - 3 - - - - - - - 2 1 
กลุ่มอำนวยการ 1 3 4 - 2 - - - 2 - - 3 1 - 
กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

- 4 4 - 2 - 1 - 1 - - 2 2 - 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

- 7 7 - 1 2 3 - - 1 - 6 1 - 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 1 1 - 1 - - - - - - 1 - - 

กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 

- 1 1 - - 1 - - - - - 1 - - 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

2 3 5 - 2 2 - - 1 - - 2 3 - 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

1 1 2 - - 2 - - - - - - 2 - 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

- 7 7 - 2 3 1 - 1 - - 4 3 - 

 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามประเมินผล 

5 13 18 - 9 7 - - 2 - - 2 16 - 

ตรวจสอบภายใน 1 - 1 - - - - - 1 - - - 1 - 
พนักงานราชการ - 2 2 - - - - - - - - 2 - - 
ลูกจ้างประจำ 3 - 3 - - - - - - - 2 1 - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 7 11 - - - - - - - 5 6 - - 

รวม 20 50 70 1 22 17 5 - 8 1 7 28 33 2 

ข้อมูล :   ณ  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

❖ 1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
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 2.2  ข้อมูลจำนวนผู้บริหารโรงเรียนและครู  ปีการศึกษา 2564 
 

 
ที ่

 
อำเภอ 

ผอ.ร.ร. รอง 
ผอ.ร.ร. 

รวม 
ผู้บริหาร 

คร ู รวม 
คร ู

รวม
ทั้งหมด 

ช ญ ช ญ ช ญ 
1 บางกระทุ่ม 15 7 0 1 23 37 135 172 195 
2 วังทอง 32 23 2 2 59 126 495 621 680 
3 เนินมะปราง 22 8 2 1 33 75 241 316 349 
 รวม 69 38 4 4 115 238 871 1109 1224 

ข้อมูล :   ณ  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
2.3 ข้อมูลอัตราจ้าง (งบ สพฐ.)  ปีการศึกษา 2564 

อัตราจ้าง จำนวน 

พนักงานราชการ 80 

ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต 25 
ธุรการโรงเรียนโครงการคืนครใูห้นักเรียน 121 
ครูวิทย์ – คณิตฯ 13 
พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วม 31 
จ้างเหมานักการภารโรง 17 

รวม 287 
ข้อมูล :   ณ  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 

 2.4  จำนวนโรงเรียนแต่ละประเภทในสังกัด ปีการศึกษา 2564 

อำเภอ 
จำนวน 
โรงเรียน 

 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

 

 
 

โรงเรียน 
ขยายโอกาส 

 

*โรงเรียนปกต ิ
(ที่ไม่ใช่ 

โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนขยายโอกาส) 

บางกระทุ่ม 29 19 5 5 
วังทอง 62 27 32 3 
เนินมะปราง 32 13 15 4 

รวมทั้งสิ้น 123 59 52 12 

 ข้อมูล :   ณ  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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 2.5 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวนนกัเรียน จำนวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล  1 167 152 319 35 

อนุบาล  2 854 807 1661 128 

อนุบาล 3 936 837 1773 130 

รวมอนุบาล 1957 1796 3753 293 
ป.1 920 983 1903 131 

ป.2 986 949 1935 129 

ป.3 1030 971 2001 130 

ป.4 1121 986 2107 129 

ป.5 1044 983 2027 132 

ป.6 1011 1004 2015 131 

รวมประถม 6112 5876 11988 782 
ม.1 606 518 1124 58 

ม.2 600 525 1125 58 

ม.3 511 517 1028 58 

รวมมัธยมต้น 1717 1560 3277 174 

รวมทั้งสิ้น 9786 9232 19018 1249 
ข้อมูล :   ณ  วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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  1)  ผลการประเมินเด็กปฐมวัย      
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยที ่จบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  พบว่า ค่าเฉลี่ย
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยที ่มีผลการประเมินพัฒนาการอยู ่ในระดับดีสูงสุด         
คือ พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ร้อยละ 96.90 รองลงมาคือ พัฒนาการด้านร่างกาย 
ร้อยละ 96.10 และพัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 95.72 และพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ร้อยละ 85.68   

 
 
 
 
 

ผู้เรียนปฐมวัยที่ผ่านการประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 
แยกรายด้าน  (ร้อยละ) ของสพป.พิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 

❖ 1.3 ผลการประเมินทางการศึกษาของผู้เรียน

96.1 96.9 95.72

85.68

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

จ านวนผู้เรียนปฐมวัยที่ผ่านการประเมินพัฒนาการคุณภาพระดบั 3 
แยกรายด้าน (ร้อยละ) สพป.พิษณุโลก  เขต 2 ปีการศึกษา2563

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  

2.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนในสังกัด  สมัครใจเข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,188 คน รวมทั้งสิ้น 94 โรงเรียน (จากทั้งหมด 
123 โรงเรียน)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่ 
(สพป.พิษณุโลก 2)  พบว่า สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.60  สาระ   
การเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.48  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 36.71  และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.80   

• ภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O–NET)        
ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่ (สพป.พิษณุโลก 2 )       
มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ  2.98   

• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา  2562-2563  ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่ (สพป.พิษณุโลก 2) 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2563  เพิ่มขึ้น 3 รายวิชา  ได้แก่  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  สำหรับสาระการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนต่ำกว่าปีการศึกษา 2562  มีเพียง 1 รายวิชา ได้แก่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2563 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562-2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนในสังกัด สมัครใจเข้ารับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน จำนวน 580 คน รวมทั้งสิ้น 37 โรงเรียน (จากทั้งหมด 
52 โรงเรียน)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่ 
(สพป.พิษณุโลก 2) พบว่า  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.47  สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.86  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 28.50  และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.41  

• ภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O–NET)        
ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่ (สพป.พิษณุโลก 2 )       
มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.67  

• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพ ื ้นฐาน (O – NET)            
ปีการศึกษา  2562-2563 มีคะแนนสงูกว่าปีการศึกษา 2562  จำนวน 1 รายวิชา  ได้แก่ 
วิชาภาษาอังกฤษ  และมีวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าปีการศึกษา 2562   มีจำนวน  3  รายวิชา  
คือ  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาวิทยาศาสตร์   
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่  ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 – 2563  
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3)  ผลคะแนนทดสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
3.1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    

ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 2       
ในระดับเขตพื้นที่  โดยภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.78  เมื่อพิจารณารายดา้น 
พบว่า  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.02  ด้านการอ่านรู้เรื่อง
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.59  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ โดยภาพรวม 2 ด้าน  
และรายด้าน มีคะแนนเฉลี ่ยร้อยละในระดับเขตพื ้นที่ต ่ำกว่าคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ            
ในระดับประเทศ       

    

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ระดบัประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเร ียน         
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1  ปีการศึกษา 2562-2563 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในระดับเขตพื้นที่  โดยภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนน
เฉลี ่ยร ้อยละในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าคะแนนเฉลี ่ยร ้อยละปีการศึกษา 2562           
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562  และด้านการอ่าน    
ร ู ้ เร ื ่อง มีคะแนนเฉลี ่ยร้อยละในปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ             
ปีการศึกษา 2562  
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เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ขั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562-2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  ผลคะแนนทดสอบ NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
4.1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    

ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 2          
ในระดับเขตพื้นที่ โดยภาพรวม 2 ด้าน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.06  เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.43  ด้านภาษาไทยมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 44.69  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ  โดยภาพรวม 2 ด้าน และรายด้าน   
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับประเทศ         

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 
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4.2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3         
ปีการศึกษา 2562-2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 2          
ในระดับเขตพื้นที่ โดยภาพรวม 2 ด้าน และรายด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในปีการศึกษา 
2563 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562   

 
เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562-2563 
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     ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้กำหนดทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล  กระทรวง 
ศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของจังหวัดพิษณุโลก  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท การขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม และผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

 
                 “สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

เป็นองค์กรคุณภาพ สืบสานพระบรมราโชบาย   
ก้าวสู่มาตรฐาน ภายใตก้ารมีสว่นร่วมทุกภาคสว่น” 

 

 
1. ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียน

ทุกคนให้ได้รับการศึกษา และเสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 

❖ 2.1 วิสัยทัศน์

❖ 2.2 พันธกิจ

ส่วนที่  2 
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3. ส่งเสริมสถานศึกษาให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และ   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กำหนด 

4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใช้การวิจัย นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง      
ให้มีความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ ระบบข้อมูลสารสนเทศ เครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื ่อสาร ที ่ เน ้นการมีส ่วนร ่วม การบูรณาการ              
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

         

 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน     

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค 

และทั่วถึง 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีสมรรถนะตรงตาม

สายงาน ใช้การวิจัย นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ ในการพัฒนางาน และ     
มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง มีความสำนึกในความเป็นไทย        
มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด  มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานำผลการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษา 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ  
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่าง   
มีประสิทธิภาพ 

❖ 2.3 เป้าประสงค์
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8. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ     
ตามแนวทางการกระจายอำนาจ หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
และมีระบบการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม  การจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

❖ 2.4 ค่านิยมองค์กร

❖ 2.5 วัฒนธรรมองค์กร

ใส่ใจบริการ
สานสัมพันธ์
สามัคคี

มีจิตสาธารณะ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีภารกิจหลัก  

ในการส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุผลตามนโยบาย 
และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
และรัฐบาล  ตลอดจนดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  โดยได้นำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา จำนวน 4 นโยบาย 10 จุดเน้น  ดังนี้ 
 

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 จุดเน้นที่ 1  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 ทุกระดับชั้น  
จุดเน้นที่ 2  พัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาการ  
จุดเน้นที่ 3  พัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ  
จุดเน้นที่ 4  พัฒนาความเป็นคนดี มีทักษะชีวิต 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จุดเน้นที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร 

 ทางการศึกษา 
จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการหลากหลาย 

นโยบายที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพห้องเรียน 
 จุดเน้นที่ 7  ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนที่สะอาด  

 เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่ 8  กระบวนการบริหารจัดการในชั้นเรียนและระบบดูแล 
 ช่วยเหลือ 

นโยบายที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 จุดเน้นที่ 9  ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ  

 งานบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไปสู่ระบบประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
จุดเน้นที่ 10  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
  เป็นสำคัญ 

❖ 2.6 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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และได้ขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้วงจรมาตรฐานเป็นฐาน 
(SPDCA) มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5 ดี  ได้แก่  ผู้เรียนดี  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี  ห้องเรียนดี  โรงเรียนดี  และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คุณภาพผู้เรียนดี

• ➢ นักเรียนอ่านออกเขียนได้
• ➢ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีมาตรฐาน
• ➢ มีทักษะทางวิชาชีพ

2.คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดี

• ➢ มีความรู้และทักษะวิชาชีพ
• ➢ มีอุดมการณ์
• ➢ มีทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ
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1. ใช้หลักการ การบริหารและการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์

ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ฯลฯ เป้าหมายคุณภาพ 5 ดี คือ นักเรียนดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี 
ห้องเรียนดี โรงเรียนดี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดี 

2. ดำเนินการ 5 ภารกิจ ตามแนวทางดังนี้  
• กำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนคุณภาพ และประสิทธิภาพ   

การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุณภาพ 5 ดี โดยบุคลากรทุกคนพัฒนางาน
บนมาตรฐานใช้ฐานการวิจัยการใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 

• ส่งเสริมการใช้กระบวนการจัดการเร ียนร ู ้ หลากหลาย เช่น Active 
learning จิตศึกษา PBL การเรียนรู้ Coding การเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV การพัฒนาตาม

❖ 2.7 หลักการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

3. คุณภาพห้องเรียนดี   

• ➢ การจัดสภาพแวดล้อมดีเอื้อตอ่การเรียนรู้
• ➢ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
• ➢ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. คุณภาพโรงเรียนดี

• ➢ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• ➢ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ
• ➢ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
• ➢ การบริหารจัดการ/การนิเทศภายในที่มีคณุภาพ

5. คุณภาพเขตพื้นที่การศึกษาดี

• ➢ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement)
• ➢ บริการด้วยความเต็มใจ (Service Mind)
• ➢ รักษาวินัยและตรงต่อเวลา (Discipline/On time)
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หลักสูตรที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ EF และพัฒนาทักษะอาชีพโดยศูนย์พัฒนา
อัจฉริยะอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสุขภาวะ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ 

• พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย 
เช่น การใช้กระบวนการ PLC  การสร้างระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา  การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
การเรียนรู้ในการทำงาน  การเข้ารับการอบรม ฯลฯ 

• พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้จ ัดการเร ียนร ู ้แบบ Active learning 
สนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวิชาการ ให้สามารถจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
ตอบโจทย์นักเรียน ชุมชน สังคม เช่น หลักสูตรโครงงานฐานวิจัย หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หลักสูตรพัฒนาทักษะฐานดิจิทัล ด้วยการสร้างระบบเครือข่ายและพี่เลี้ยงทางวิชาการ
ให้กับสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพด้วยการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาอัจฉริยะอาชีพขึ้นในสถานศึกษา 

• การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยการจัดตั้ง Core team ในระดับเขต
พื้นที่ และระดับสถานศึกษา ที่มีความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมและการเป็นกลไก
การจัดการศึกษาด้วยการสร้างเป้าหมายร่วม มีการวางแผนการขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่
การเรียนรู้ (Learning Space) ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ
อย่างสร้างสรรค์ 
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                    ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 

เขต 2  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ 
และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่ “การศึกษา
ขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา การส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยดำเนินงานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม     
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ    

โดยการบริหารจัดการศึกษาวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  จึงทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน และต้องปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด  มีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงได้จัดทำผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  จำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 

 

 

 

3 ส่วนที่  

2. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.   
ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2564 

1. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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ผลการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 6 โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,655,700 บาท  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1,921,763 บาท  มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี ้
 

1.โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
นโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย 
เป้าหมายโครงการ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เรี ยนมี ค วามรัก ในสถาบั น ชาติ  ศ าสนา และ

พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง     
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี    
มีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
และเป็นผู้เรียน  ที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

กิจกรรม • การสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน 
• การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

งบประมาณ 50,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 8,024  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. สถานศึกษาทุกแห่ง จำนวน 123 โรงเรียน มีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

มีภูมิคุ้มกันและมีการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รู้จักการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาและสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เช่น ปัญหาภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ   

2. โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 

❖ 3.1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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3. สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้เรียนในระบบ NISPA-CATAS 
เป็นปัจจุบันทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
ในสถานศึกษา ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และหน่วยงานภาคี เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
 

ปัญหาอุปสรรค :  การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา่ 2519 (Covid-19) ทำใหม้ีข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  
ข้อเสนอแนะ :  ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เช่น การจัด
กิจกรรมโดยใช้รูปแบบสื่อออนไลน์ 

 

2.โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อให้สถานศึกษาเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะ  เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้เรียน       
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะ มคี่านิยมที่ดี
งาม  มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   ตลอดจนเสริมสร้างให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ จำเป็นด้ านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถขยายองค์ความรู้ 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน   
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กิจกรรม • การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพลเมืองที่ดี 
มีจิตสาธารณะ 

• การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

• การอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    
งบประมาณ 320,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 310,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. โรงเรียนบ้านบึงพร้าว โรงเรียนราษฎร์เจริญ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง โรงเรียน

บ้านแม่ระกา โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม และโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม เป็น
สถานศึกษาต้นแบบที่ใช้ฐานการเรียนรู้โดยชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
การเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะ นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนโดยตระหนักถึง
หน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม   

2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 3 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาพราน  โรงเรียนบ้านเขาเขียว  และโรงเรียนวัดวังพิกุล 

3. ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อน
รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  และเลือก ลด   
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์   

ปัญหาอุปสรรค :  
1. การดำเนินโครงการในลักษณะนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูกฝัง บ่มเพาะ

พฤติกรรมเพื่อให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้ 

กิจกรรมมีความคลาดเคลื่อนไปจากปฏิทินที่วางแผนไว้  
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ข้อเสนอแนะ : ควรดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้เรียนและครูผู้สอนเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 
 

3.โครงการส่งเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  สามารถแก้ไขปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีนิสัย 
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญา  มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย        
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กิจกรรม • การจัดการข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
รายบุคคล (School MIS) 

• การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายใน 
• การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
• การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
• การนิเทศ 100%  

งบประมาณ 605,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 337,610  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET)     

ในวิชาภาษาไทยเฉลี่ยรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป แยกเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 
766 คน จากผู้เข้าสอบ 1188 คน คิดเป็นร้อยละ 64.48  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 345 คน จากผู้เข้าสอบ 580 คน คิดเป็นร้อยละ 59.48  
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2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
เต็ ม ต า ม ศั ก ย ภ า พ ต า ม ค ว า ม ถ นั ด
ความสามารถ(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีกีฬา)   

3. นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ
ดีขึ้นไป  

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

5. สถานศึกษาร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์   

6. ครูสอนภาษาอั งกฤษในระดับชั้ น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ ก รอบ มาต รฐาน ความส าม ารถ ท าง
ภาษาอังกฤษ(CEFR)  (การนิเทศติดตามผล) 
จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 
7. สถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 100 ได้รับการเตรียม

ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA   

8. สถานศึกษา จำนวน 123 โรงเรียน มีการ
จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมี
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
คิดเป็นร้อยละ 100  

9. ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ 
เพื่อการประกอบอาชีพ  การดำรงชีว ิตอยู ่
ร ่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพ
ความต้องการและบริบทของพื้นที่ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  

10. สถานศึกษาร้อยละ 70 มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ
ประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
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11. สถานศึกษาในสัง จำนวน 123 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การศึกษาที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ 100 
ปัญหาอุปสรรค :  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 
(COVID 19) จึงทำให้การนิเทศ ติดตาม ขาดความต่อเนื่องและการดำเนินกิจกรรม      

มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนผู้ เข้ารับการอบรม 
และการติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ :  ปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ 
ติดตาม ให้เหมาะสมตามบริบท และปรับ
กิจกรรมบางกิจกรรมโดยเปลี่ยน รูปแบบ
การอบรมเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
   ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสอมภาคทางสังคม  
นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์   

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ  ตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพให้กับ
ผู้เรียน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้    
อย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการระบบ     
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กิจกรรม • การยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
• การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน   

ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
• การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 
• การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุน

นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข 
• การพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

ทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่เป้าหมาย 
• การพัฒนาและยกระดับสถานศึกษาที่มีกระบวนการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  
งบประมาณ 20,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 20,000  บาท  
ผลการดำเนินงาน :  

1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ในทันทีที่ เกิดปัญหาภัยคุกคาม และได้รับ
การดูแลส่งเสริมสนับสนุนตามศักยภาพ
ขอ งนั ก เรี ยน  ต ลอดจน มี ก ารส่ งต่ อ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อให้นักเรียนมี
ความปลอดภัย  

2. นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้
ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ จำนวน 4 คน 

3. ประชากรตาม ทร.14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2557 ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทั้ง 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 2,366 คน 
เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1,903 คน และเรียนต่อในต่างจังหวัด 

และต่างสังกัด จำนวน 463 คน นักเรียน   
ในสังกัดได้เข้าเรียน ครบ 100% 

4. ภาคเรียนที่ 1/2564 รอบที่ 1 
จำนวนนัก เรียนที่ ได้ รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิ เศษแบบ      
มีเงื่อนไข จำนวน 1,436 คน เป็นเงิน 
2,175,500 บาท 
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5. โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ในสังกัด 
จำนวน 5 โรงเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในสังกัดโดยผ่าน

กระบวนการการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดย
คำนึงถึงวัตถุดิบในชุมชน วัสดุเหลือใช้ที่มี
ปริมาณมากในโรงเรียนและชุมชน เพื่อ
นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิด
ทักษะในการประกอบอาชีพที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

6. โรงเรียนบ้านโป่งปะ ได้รับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 

2564 “ระดับยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประเภทสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็ก และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับรางวัล
ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ระดับทอง อันดับที่ 4 ระดับภาคเหนือ 
ปัญหาอุปสรรค :  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียน มีความกังวลใจในการ
ตัดสินใจ   ในการเข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะอาชีพ  
ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มมาตรการรป้องกันและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียน 
 
 
5. โครงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถขับเคลื่อนนโยบาย    

สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีความสมดุลในการบริหาร
เชิงบูรณการและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  มีนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง และมีคุณธรรมจริยธรรม  
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กิจกรรม • การประชุมเชิงปฏิบัติการ xyz 
• การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
• การประชุมคณะกรรมการ กตปน. 
• การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
• การอบรมกฎหมาย 
• การอบรมความรู้ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
• การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
• การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
• การจ้างเหมาบริการบุคคล 
• การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
• การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา  

งบประมาณ 1,620,700  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 1,206,129  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. ส ำนั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   มีการบริหาร
จ ัด ก ารศึ กษ าภายใต้ หลั ก ธรรมาภิ บ าล            
มีการบริการที่ดี  มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
โปร่งใส ตรวจสอบได้   โดย สพฐ.  ได้ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ITA ) ของ 
สพป.พิษณุโลก เขต 2  ในระดับ AA  ค่าคะแนนเฉลี่ย 97.68  ลำดับที่ 28   และผ่าน    
การรับรองมาตรฐานการให้บริการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (EGCC) ระดับจังหวัดพิษณุโลก 

2. ผู้ บ ริห าร ครู  และบุ คลากรท าง  
การศึกษา สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และของจังหวัดพิษณุ โลกได้อย่างถูกต้อง       
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  เป็ น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ           
ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติของทางราชการ  
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3. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภายใต้สถานการณ์   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส ำนั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ าแล ะ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบฐานข้อมูล
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ  

5. ด ำ เนิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ส ถ า น ที่ แ ล ะ         
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานให้เป็นสำนักงานน่าอยู่ 
ปัญหาอุปสรรค :  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 
 
 

6.โครงการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของเป้าหมาย   
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม อยู่อย่างพอเพียงในการดำเนินชีวิตและต่อต้าน       
การทุจริต เพื่อก้าวสู่วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน     
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

กิจกรรม • การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
งบประมาณ 40,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 40,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน :  

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิต 12 (โรงเรียนสุจริตต้นแบบ)  มีความรู้ความเข้าใจ    
ในหลักสูตรต้านการทุจรติ มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน
ที่สุจริต  สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง    
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2. โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 (โรงเรียนสุจริตต้นแบบ) เป็นแหล่ง
เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนอื่น ๆ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ปัญหาอุปสรรค :  ไม่มี  
ข้อเสนอแนะ :  ไม่มี 
 
 

 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการ 
จำนวน  44  โครงการ  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 103,153,800 บาท  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 101,894,189 บาท  รายละเอียดการดำเนินงานมีดังนี ้
 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
นโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย 
เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม   โดยมุ่ งเน้น ให้ โรงเรียน        
เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด        
และพัฒนาเป็นสถานศึกษาต้นแบบ  สร้างภูมิภูมิคุ้มกันให้นักเรียน   
ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต  ในการป้องกันภัยจาก        
ยาเสพติด สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ   
ต่อความมั่นคง รู้จักคุณค่าในตนเองและสามารถอยู่ร่วมในสังคม    
ได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรม • การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
• การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต   
• การรณรงค์ป้องกันสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่)  
• สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข 

❖ 3.2 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานอื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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งบประมาณ 355,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 354,505  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. นักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 
จำนวน 52 โรงเรียน มีความรู้และทักษะ     
ในการป้องกันภัยจากยาเสพติด และภัยคุกคาม
ด้านต่าง ๆ ที่ส่ง  ผลกระทบต่อความมั่นคง  
และได้รับการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ 
รวมถึงทักษะในการดำรงชีวิต 

2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จำนวน 123 โรงเรียน มีการดำเนินงานขับเคลื่อน
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
สารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) ในสถานศึกษา 

3. โรงเรียนในสั งกัดกลุ่ ม เป้ าหมายได้ รับ     
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ   
การส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ในสถานศึกษา 
ปัญหา/อุปสรรค : การดำเนินการจัดกิจกรรมที่มี
การรวมตั วกันของคนจำนวนมากมีข้อจำกัด 
เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลให้
บางกิจกรรมนักเรียนอาจได้รับทักษะหรือระยะเวลา
การฝึกปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนตามกระบวนการของ
ลูกเสือ 

ข้อเสนอแนะ : ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 
เช่น การฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์  การจัด
กิจกรรมที่จำกัดจำนวนคนในการเข้าร่วม
กิจกรรม และเป็นไปตามแนวทางมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
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2.โครงการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
   ภายในของสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้สถานศึกษามีการจัดทำ

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี ความเข้มแข็ง 
เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยมีกลไกการตรวจสอบ
และกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานอย่างเป็นระบบ รวมถึงเพื่อนำผล
การตรวจสอบ ทบทวนและผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานการจัดการศึกษา 

กิจกรรม • การติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ ได้รับ      
การประเมินภายนอก ระยะที่ 1  

• การตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

งบประมาณ 25,960  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 25,960 บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. โรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับการประเมินภายนอกจาก SAR ระยะที่ 1  (ประเมิน

ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (Covid-19)             
มีผลการประเมินภายนอกระดับปฐมวัยอยู่ในระดับดี จำนวน 50 โรงเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีจำนวน จำนวน 50 โรงเรียน 

2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาล
ประชาสฤษฎ์ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย และโรงเรียนบ้านโป่งปะ ได้รับการตรวจเย่ียม
พื้นที่เชิงประเมิน 100% สามารถนำข้อชี้แนะไปปรับปรุง พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  
ปัญหา/อุปสรรค :  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :  ไม่มี 
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3.โครงการส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา 
   เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่ อ ให้สถานศึกษาที่ ได้ รับรางวัล  IQA AWARD บริหารจัด

การศึกษาที่มีการควบคุมคุณภาพ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ
ประเมิ นคุณ ภาพ  เพื่ อ ให้ เกิ ดความ เข้มแข็ งด้ านคุณ ภาพ          
และมาตรฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่     
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

กิจกรรม • การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

งบประมาณ 16,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 16,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษาในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น    
ปัญหา/อุปสรรค :  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :  ไม่มี 
 
4.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน PISA และการพัฒนาสมรรถนะ 
   การอ่านข้ันสูง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตระหนักถึง

ความสำคัญของการสอบ PISA มีความรู้ความเข้าใจ มีเอกสาร 
คู่มือแนวทางการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างหลากหลาย 
ตลอดจนพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กิจกรรม • การอบรมพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ PISA 
• การขยายผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านข้ันสูง 
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งบประมาณ 41,600  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 41,600  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน :  
1. ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส (52 โรงเรียน) มีเทคนิควิธีการในการพัฒนา

สมรรถนะการอ่านขั้นสูงและการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE  มีคู่มือ
สำหรับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และคู่มือแนวทางการใช้งานระบบข้อสอบ
ออนไลน์ PISA STYLE 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นทดสอบการเข้าใช้งานระบบ
ข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE เพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับการสอบ 
PISA  
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 

 

 
5.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : เด็กไทยวิถีใหม่  
   อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนาครูภาษาไทยในสังกัดให้มีความรู้

ความสามารถในการผลิตสื่อการสอน  เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covie-19)  และใหก้ารรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-ME 
เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน 

กิจกรรม • การอบรมเชิ งปฏิบัติการออนไลน์  ผ่านระบบ Zoom 
Meeting 

งบประมาณ 5,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 4,880  บาท 
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ผลการดำเนินงาน :   ครูผู้สอนภาษาไทยที่     
เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โค โรน่ า  2019  (Covid-19)       
ได้ ต ามค วาม เห ม าะสมกั บ บ ริบ ท ขอ ง
สถานศึกษา โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปี ที่  1 - 3 สามารถอ่ านออก เขี ย น ได้    
นั ก เรี ย น ชั้ น ป ระถม ศึ ก ษ าปี ที่  4 - 6 
สามารถอ่ านคล่ อง เขี ยนคล่ อ ง และ
นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่  1 - 3                          
มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง 
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 

 

 
6.โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้Active Learning  
   ร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนทุกคนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะ        

ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้แบบ Active Learning 
รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุน
ให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตาม      
ความต้องการและเหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้งเชื่อมโยง สื่อ 
นวัตกรรม ทรัพยากร และองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายจาก
หลากหลายภาคส่วนทั้ งของ รัฐและเอกชน ไปประยุกต์ใช้        
ตามบริบทพื้นที่ด้วยรูปแบบและระบบที่ เข้าถึงสะดวก  และ        
มีคุณภาพ ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 
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กิจกรรม • การส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรม "129 สุดยอด 
BEST PRACTICES การจัดการเรียนรู้  Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย"  

• การคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ 
Active learning ร่วมกับ ภาคีเครือขา่ย 

งบประมาณ 8,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 8,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   
1. โรงเรียนในสังกัด มีส่วนร่วมในกิจกรรม "129 สุดยอด BEST PRACTICES 

การจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย" โดยการจัดทำผลงาน   
ในรูปแบบเรื ่องเล่าตามแบบเข้าร ่วมกิจกรรม "129 สุดยอด BEST PRACTICES     
การจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย"  

2. โรงเรียนบ้านโป่งปะได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที ่ประสบความสำเร็จ      
และมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ระดับเขตพื ้นที ่ สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้ Active Learning สามารถ
วิเคราะห์และเลือกใช้ นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา  

3. นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่  21 โดย     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การระดมความคิดเห็น      
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหา ทำให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้
มีทักษะ มีสมรรถนะ  ตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มี
สุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี
พร้อมก้าวสู่สากล 

ปัญหา/อุปสรรค :    ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 
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7.โครงการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางโครงการ 
   บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการยกระดับการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านเทคนิค

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ( Inquiry) 
เพื่อวางรากฐานทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้รู้จักสังเกต   
คิดตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง มีทักษะและความสนใจ
ด้านวิทยาศาสตร์  มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยเต็มตาม
ศักยภาพ และเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป 

กิจกรรม • การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 9 ที่ผ่าน
การประเมินรับตราพระราชทานในปีการศึกษา 2562 

• การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตาม
แนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการจัด
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน 

• การคัดเลือกผลงานคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมการทดลอง  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

งบประมาณ 54,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 53,990  บาท 
ผลการดำเนินงาน :    

1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 29 โรงเรียน ได้รับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”  ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563   

2. โรงเรียนรุ่นที่ 3 ที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 
13 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดวังพิกุลโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่ง
สงเคราะห์  43)  โรงเรียนวัดปลวกง่าม 
โรงเรียนบ้านปากยาง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง  
โรงเรียนบ้านบึงพร้าว  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด  
โรงเรียนบ้านสะเดา  โรงเรียนบ้านแม่ระกา  
โรงเรียนบ้านชมภู   โรงเรียนบ้านซำรัง  
โรงเรียนบ้านลำภาศ  และโรงเรียนบ้านวัง
ยาง(ราษฎร์สามัคคี ) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ โรงเรียนละ 3,000 บาท 
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3. ผลการคัดเลือกคลิปวิดีโอการทดลอง ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564   

• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวศิริลกัษณ์  ปวงขจร  ครโูรงเรียนบ้านโป่งปะ 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก ่นางสาวอลิษา ประทุมวัน  

และนางสาวสุดารตัน์  พุม่เจริญ  ครูโรงเรียนวดัปลวกง่าม 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสิวานันท์  แสงดี ครูโรงเรียน 

วัดวังพิกุล 

ปัญหา/อุปสรรค :   ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  นอกจากนี้ผู้ปกครองต้องทำงาน 
ทำให้ไม่สามารถจัดกจิกรรมกับเด็กที่บ้านได้ครอบคลุมกับเด็กทุกคน 

ข้อเสนอแนะ :   การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการทดลอง
วิทยาศาสตร์ง่าย ๆ ที่สามารถจัดกิจกรรมที่บ้านได้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักสังเกต คิด 
ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง และมีทักษะและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 
 
8.โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อประเมินผลพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  ที่มุ่งเน้นให้เด็ก
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เกิดความรู้และทักษะคุณธรรม
จริยธรรม  รวมทั้ งเกิดการพัฒนาทั้ ง  4 ด้าน ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จำนวน 12 ข้อ ตัวบ่งชี ้ และสภาพ    
ที่พึงประสงค์ของเด็ก 3-6 ปี อันเป็นเป้าหมายในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  สำหรับครูผู้สอนที่ต้องนำไปจัดประสบการณ์
ในชั้นเรียน  โดยเฉพาะการประเมินพัฒนาการ เพื่อสะท้อน
คุณภาพของเด็กปฐมวัยที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมและความสามารถ
ของเด็กด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยจะนำ
ข้อมูลการประเมินผลที่ได้ไปใช้ในวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคลต่อไป 

กิจกรรม • การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่ จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 
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งบประมาณ 4,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 4,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. โรงเรียนในสังกัดที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 โรงเรียน สามารถส่งผล      

การประเมินพัฒนาการนักเรียนได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100   
2. ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดีสูงสุด  คือ 
พัฒนาการด้านอารมณ์ -จิตใจ ร้อยละ 96.90 รองลงมาคือ พัฒนาการด้านร่างกาย     
ร้อยละ 96.10 และพัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 95.72 และพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ร้อยละ 85.68   

ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ :   ควรสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครอง และ       
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินงานและภารกิจที่สอดคล้องกับ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ในเรื่อง   
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาเด็ก
อย่างเป็นองค์รวมอย่างเต็มศักยภาพ  
ส่งเสริมการใช้ภาษาสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
มากกว่าการเร่งเรียนอ่านเขียน  เพื่อช่วย
ให ้เด ็ก ป ฐมว ัย ม ีท ักษ ะความพ ร ้อ ม        
ในการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                       หน้า 40 

9.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
   ประจำปี 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่ ง เน้ นการส่ ง เสริมและพั ฒ นาศั กยภาพครูผู้ ส อนระดั บ

ประถมศึกษาให้จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษาเข้ากับการจัดการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้เด็กในระดับ     
ชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ฝึกการสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถาม และ
ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้และ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

กิจกรรม • อบรมขยายผลให้กับโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

• จัดสรรค่าสื่อ อุปกรณ์ การจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนในโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

งบประมาณ 36,160  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 36,160  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าสื่อ 

อุ ป กรณ์ ในการจั ด กิ จกรรมตาม โครงก ารบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จำนวน 
6 โรงเรียน ๆ ละ 4,500 บาท รวม 27,000 บาท  

2. ครูในโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน       
6 โรงเรียน  มี เอกสารแนวทางการจัดกิ จกรรม        
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ระดับประถมศึกษา เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้    

ตามแนวทางของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
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ปัญหา/อุปสรรค :   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19)  ทำให้ต้องมีการปรับกิจกรรมการดำเนินงานตามความเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 
 

 
10.โครงการนิเทศ กำกบั ติดตามการจัดการเรยีนรู้วิทยาการคำนวณ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้

วิทยาการคำนวณครูที่ผ่านอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 ให้มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

กิจกรรม • นิเทศ กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณครูที่ผ่านอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for 
Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 

งบประมาณ 10,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 8,504  บาท 

ผลการดำเนินงาน :    
1. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรม การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  มีการจัดบรรยากาศ

ในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามสภาพบริบทของโรงเรียน  มีการจัดเตรียมแผน   
การจ ัดการเร ียนรู ้ เชื ่อมโยงสอดคล ้องก ัน 
จุดประสงค์การเรียนรู ้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
กิ จ ก ร รม ก า ร เรี ย น รู้ น ำ ไป สู่ พ ฤ ติ ก ร ร ม         
ตามจุดประสงค์การเรียนรู ้  มีสื ่อการเรียนรู ้ 
แหล่งเรียนรู้ มีการกระตุ้น  และเร้าความสนใจ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที ่หลากหลาย  มีการใช้สื ่อ
การเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้        
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2. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
21 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณ และครูที่รับการนิเทศ 
ติดตาม มีแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณทุกคน   

ปัญหา/อุปสรรค :    
1. โรงเรียนยังไม่มี วิธีปฏิบัติที่ เป็น เลิศ     

ในการดำเนินการด้านการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี 

2. ส่วนใหญ่ครูที่เข้ารับการอบรมออนไลน์
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ

คำนวณสำหรับครู  Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่  2 ระหว่างวันที่  21 – 24 
มิถุนายน 2564 ไม่ได้รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ แต่มีความสนใจ 
ข้อเสนอแนะ :    ควรมีการดำเนินการวางแผนในการเข้าไปส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำ  
วิธีปฏิบัติในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน 
 
 
11.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
    ประจำปีการศึกษา 2563 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  
เป้าหมายโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนา

อัจฉริยภาพทางว ิทยาศาสตร์และคณ ิตศาสตร์ ประจำป ี
การศึกษา 2563 ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของ
น ัก เร ียน ในรายว ิชาว ิทยาศาสตร์และคณ ิตศาสตร์  โดย
ครูผู้สอนจะได้ประโยชน์จากการเห็นข้อสอบที่มีมาตรฐาน และ
ครอบคลุมเนื ้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตาม
ระด ับชั ้นที ่สอบ  สามารถนำแนวคิดจากข้อสอบไปใช้จ ัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป 

กิจกรรม • การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉรยิภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 
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งบประมาณ 11,500  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 11,500  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   โรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 9 โรงเรียน (จากทั้งหมด 123 โรงเรียน)  คิดเป็น
ร้อยละ 7.32 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 10 ของจำนวนโรงเรียน     
ในสังกัด ในแง่ของผลการสอบ มีนักเรียนสามารถสอบผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 จำนวน 
4 คน ได้แก่   

1) เด็กหญิงพศวีร์ แต้มพวก โรงเรียนศึกษาลัย 
2) เด็กหญิงภัทราพร ท้วมโชติ โรงเรียนศึกษาลัย  
3) เด็กชายพีรพัฒน์ มณีวรรณ   
    โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 
4) เด็กหญิงรัชฎาพร เอี่ยมมูล  
    โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 

 
12.โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน

ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จัดการ และการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถขับเคลื่อนบริหารการจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จ ตาม
เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ของศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 ในการนิ เทศการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้  และ
ประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

กิจกรรม • นิเทศ ติดตาม ตามบริบทและความต้องการของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

งบประมาณ 15,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 12,080 บาท 
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ผลการดำเนินงาน :  
1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามให้มีความรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ            
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 123 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดำเนินการ
การนิเทศการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

ปัญหา/อุปสรรค :   เนื่องจากสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) จึงทำให้การนิเทศ ติดตาม 
ขาดความต่อเนื่อง เพราะไม่สามารถนิเทศ
แบบ onsite ในสถานศึกษาได้ 
ข้อเสนอแนะ :   ปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ 
ติดตาม โดยใช้การนิเทศออนไลน์ 

 

 
13.โครงการสง่เสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน 
    สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา ตาม

มาตรฐานของการนิเทศภายในสถานศึกษา  โดยการพัฒนา 
ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารและครูผู้สอน        
มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร      
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการคัดเลือก
รูปแบบการนิ เทศภายในสถานศึกษาที่ ประสบผลสำเร็จ          
เป็นแบบอย่างได้ 

กิจกรรม • การนิ เทศ  ติ ดตาม  การบริหารจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

• การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบ
ผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ 
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งบประมาณ 7,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 6,960  บาท 
ผลการดำเนินงาน :   

1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 โรงเรียนมีความเข้มแข็งของการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ตามมาตรฐานของการนิเทศภายในสถานศึกษา  

2. โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ จำนวน 59 โรงเรียน โรงเรียนได้รับ
รางวัลระดับยอดเย่ียม จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซำรัง รางวัลระดับดีเด่น  
จำนวน 23 โรงเรียน และระดับดี จำนวน 34 โรงเรียน  
ปัญหา/อุปสรรค :  เนื่องจาก สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) จึงทำให้การนิ เทศ ติดตาม ไม่
สามารถนิเทศ แบบ onsite ในสถานศึกษาได้  
ข้อเสนอแนะ :   ปรับเปลี่ยนวิธีการนิ เทศ 
ติดตาม โดยใช้การนิ เทศออนไลน์  และให้
โรงเรียนได้นำเสนอการดำเนินงาน ครอบคลุม
ทุกโรงเรียน  

 
14.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และเตรียมความพร้อม 
    ผู้เรียนสู่การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถ

ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการคิดขั้นสูง        
และโรงเรียนในสังกัดมีเครื่องมือที่ใช้เตรียมความพร้อมผู้เรียน     
ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 

กิจกรรม • การอบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
• การจัดทำเครื่องมือที่ใช้เตรียมความพร้อมผู้เรียน 

ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
งบประมาณ 20,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 20,000  บาท 
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ผลการดำเนินงาน :  
1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่ เข้ารับการ

อบรม จำนวน 146 คน ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และเตรียมความพร้อมสู่
การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ” 

2. โรง เรี ยน ในสั งกั ด  จำนวน  123 
โรงเรียน นำสำเนาข้อสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 
(รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน 

ปัญหา/อุปสรรค :   เนื่องจากสถานการณ์       
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) จึงทำให้ต้องจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ทำให้มีปัญหา
การสื่อสารในบางช่วง และไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้เต็มที่ 

ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี  
 
 
15.โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่ งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทาง        

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา   
ปีที ่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 (แบบสมัครใจสอบ)    
ในสังกัด จำนวน 4 กลุ่มสาระวิชา  ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผน  
พัฒนาหลักสูตรการสอนตามมาตรฐาน ตัวชี ้วัด และพัฒนา
เครื่องมือมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ    
ในการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป   
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กิจกรรม • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
งบประมาณ 381,460  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 376,395  บาท 
ผลการดำเนินงาน :    

1. สามารถดำเน ินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน O-NET          
ปีการศึกษา 2563 ได้ตามปฏทิินการสอบ O-NET โดยนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เข้า
ร่วมทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ        
ขั้ นพื้ น ฐาน  O-NET ปี ก ารศึ กษ า 2563 
(แบบสมัครใจสอบ) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6 จำนวน 1,559 คน และระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน 807 คน รวม
ทั้งสิ้น 2,366 คน 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563   
• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนสมัครใจเข้าทดสอบ จำนวน 1,188 คน 

รวมทั้งสิ้น 94 โรงเรียน ผลการทดสอบรายวิชาพบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 รายวิชา  
ได้แก่  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับสาระการเรียนรู้
ที่มีคะแนนต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 มีเพียง 
1 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  สำหรับ
ผลการทดสอบในภาพรวมพบว่าทั้ง 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
ต่ำกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ  2.98   

• ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน
สมัครใจเข้าทดสอบ จำนวน 580 คน รวม
ทั้งสิ้น 37 โรงเรียน ผลการทดสอบรายวิชาพบว่า 
มีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2562  จำนวน 1 

รายวิชา  ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ  และมีวิชาที่
มีคะแนนต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 3 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  สำหรับผลการทดสอบในภาพรวมพบว่า ทั้ง 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่  มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.67  
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ปัญหา/อุปสรรค :  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 
 
 
16.โครงการประเมินความสามารถดา้นการอา่นของผู้เรียน (RT)  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1        

ปีการศึกษา 2563 จำนวน 123 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่าน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่าน
ออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง  เพื่อให้สถานศึกษา  ครูผู้สอน  
และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับ
ผู้เรียนรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม • การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

งบประมาณ 46,880  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 46,650  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   
1. สามารถประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 123 โรงเรียน 
นักเรียนจำนวน 1,926 คน (เด็กปกติ 
จำนวน 1,692 คน , เด็กพิเศษ จำนวน 
225 คน , walk-in  จำนวน 9 คน)  

 

2.  ผลการประเมินความสามารถ
ด้ านการอ่ านของผู้ เรี ยน  (Reading 
Test : RT) ชั้ น ป ระถมศึ กษ าปี ที่  1       
ปีการศึกษา 2563 
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• เปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละในระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับประเทศ  เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง  และด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละในระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับประเทศ 

• เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2562 พบว่า ภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละในปีการศึกษา 2563 สูงกว่า 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562 
เมื่ อ พิ จ า ร ณ า ร า ย ด้ า น  พ บ ว่ า  
ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละในปีการศึกษา 2563 

สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 
2562  และด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละในปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่า 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562 
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 
 
 
17.โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2563 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      

ปีการศึกษา 2563  จำนวน 123 โรงเรียน  โดยการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน จำนวน 2  ด้าน ได้แก่ความสามารถ 
ด้านภาษาไทย  และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  เพื่อ ให้
สถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ       
นำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดั บสถานศึ กษ า และระดั บผู้ เรี ยนรายบุ คค ล ได้ อย่ า ง              
มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม • การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)     
ปีการศึกษา 2563 
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งบประมาณ 59,730  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 59,710  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   สามารถประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)     
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 122 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 (โรงเรียนบ้านแก่งกุลา
สามัคคี ไม่มีนักเรียนชั้น ป.3 ) นักเรียนจำนวน 2,072 คน  (เด็กปกติ จำนวน 1,608 คน , 
เด็กพิเศษ จำนวน 454 คน , walk-in  จำนวน 10 คน)   

ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 

 
18.โครงการสง่เสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning  
    Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

สมรรถนะพลมืองรุ่นใหม่ โดยการสร้างและออกแบบระบบ 
รูปแบบ กลไกส่งเสริมพัฒนาโรงเป็นเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้   
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (collaborative 
learning) และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
พัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  นักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียนเป็นสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
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กิจกรรม • พัฒนาระบบ รูปแบบกลไกการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้  

• การพัฒนาทีมหลัก Area Team โครงการ SLC  
• การนิเทศ ติดตามผลการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนชุมชน

แห่งการเรียนรู้  
งบประมาณ 152,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 147,840  บาท 
ผลการดำเนินงาน :   

1. โรงเรียนราษฎร์เจริญ และโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ เป็น
โรงเรียนนำร่องต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่   

2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้เป็น Model 
Teacher แ ล ะ  Buddy Teacher ร่ ว ม กั บ
พั ฒ น าก า รจั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น ด้ ว ย
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง 
(collaborative learning)  ผ่านกระบวนการ 
Lesson Study คือ Plan  Do  See   

3. นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิด 
ทักษะการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา 

รวมทั้งมีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อประกอบอาชีพและการเรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่  
 

ปัญหา/อุปสรรค :  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบ onsite ได้ 
ข้อเสนอแนะ :   ปรับเปลี่ยนกิจกรรม   เป็นแบบ on line ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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19.โครงการสง่เสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วถิีใหม ่
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ สนับสนุนให้มีการจัดทำวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบาย      

การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรน่ า  2019 (Covid-19) ในระดับ เขตพื้ นที่
การศึกษา  เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ตลอดจนเป็น
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล   

กิจกรรม • การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์ 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

งบประมาณ 30,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 29,360  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  สามารถดำเนินการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค ในการบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนรู้   และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้   และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 
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20.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรูเ้พศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
    ปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

ของวัยรุ ่น ในสถานศึกษา ในล ักษณะของการจัดกิจกรรม     
แบบ Active Learning   มีการนิ เทศ ติดตามการสอนของ
ครูผู ้สอนเพศวิถ ีศ ึกษาด้วยวิธ ีการหลากหลาย   การสร้าง
แรงจ ูงใจ  กระตุ ้น  ส ่ง เสร ิม  สนับสน ุน ให ้โรงเร ียนและครู
ผู ้รับผิดชอบการสอน   มีการวางแผนการสอนเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตให้ครอบคลุมทั้งระบบด้านการเรียนการสอน
และการดูแลช่วยเหลือ    

กิจกรรม • การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 

งบประมาณ 5,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 5,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   
1. สามารถดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ

ทักษะชีวิตของสถานศึกษาในสังกัดได้ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100   
2. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดมีการจัดทำแผนการสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่าน

โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบออนไลน์เพื่ออนุมัติการผ่านหรือ    
ไม่ผ่านหลักสูตร 

3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนได้อย่าง
ครอบคลุมและเหมาะสม  

ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 
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21.โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลติและบริโภคที่เป็นมิตร 
    กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเป้าหมายที่มีการบริหารจัดการด้าน

พลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดทำ
งานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม เพื่ อเป็นต้นแบบให้ โรงเรียนได้นำไปใช้ ในวิถีชีวิต 
ประจำวันและการขับเคลื่อนขยายผลในโรงเรียนและผู้เรียน 

กิจกรรม • การประชุมคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย 
• การจัดทำงานวิจัยในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาเป้าหมาย 
งบประมาณ 20,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 20,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักคุณภาพชีวิต   

ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
2. ครูผู้สอนมีสมรรถนะ และทักษะการผลิตสื่อ  สามารถพัฒนาเนื้อหาจัดการเรียน

การสอน จัดทำแผนการเรียนรู้ ตามบริบทพื้นที่ สนับสนุนการจัดการขยะพลาสติก สื่อ
เทคโนโลยี และวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่เสริมสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษา
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

3. การต่อยอดและส่งเสริมในการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็น
แบบอย่ างให้ โรง เรี ยน  และชุ มชน เกิ ด ก ารน ำองค์ ค วามรู้ ด้ านก ารอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้    
อย่างสร้างสรรค์สู่ วิถี  ชีวิต  สามารถ
แก้ปัญหา พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ชุมชนและครอบครัว 
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 
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22.โครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความตระหนัก ความรู้ 

ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง
เสริมสร้างให้ครูและผู้ที่ เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการ
จั ด ก าร เรี ยน การสอน แบ บ บู รณ าการด้ าน การอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในท้องถิ่น รวมถึงการนำไป
ต่อยอดขยายผลในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง 

กิจกรรม • ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร  
งบประมาณ 69,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 68,924  บาท 
ผลการดำเนินงาน :  

1. ครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 32 คน สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และร่วมกันสร้างสรรค์เครือข่ายการต่อยอดขยายผล
ด้านการอนุรักษ์ทพรยัากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียนและชุมชน ได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทในระดับพื้นที่   สามารถจัดการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม   

2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 23 โรงเรียน
สามารถส่งเสริมการต่อยอดขยายผลกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นสู้ความยั่งยืน นักเรียน
มีความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น      
ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และให้ความร่วมมือ ในการอนุ รักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน   
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 
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23.โครงการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในโครงการ

คอนเน ็กซ ์อ ีด ี  เพื ่อพ ัฒนาและยกระด ับการจ ัดการศ ึกษา        
ขั ้นพื ้นฐาน รวมถึงพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ค ุณ ล ักษณ ะและสมรรถนะความ เป ็นผู ้นำในการบร ิหาร
สถานศ ึกษา ทั ้งด ้านค ุณ ธรรม จร ิยธรรม  และส ัมฤทธิ ์ผล       
ทางการศึกษา มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ระบบ ICT เพื ่อการศึกษา พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
(Active Learning Critical Thinking) และยกระดับความสามารถ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  

กิจกรรม • การนิเทศติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
งบประมาณ 15,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 15,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   สามารถนิ เทศ ติดตามให้
คำปรึกษา แนะนะโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
จำนวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  โดยนักเรียน
มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับสภาพและบริบท   และนั ก เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 
 

 
24.โครงการสง่เสริมการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาด 
    ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการสนับสนุน  ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน     
6 รูปแบบ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (Covid-19) ได้แก่ On-site , On-air , On-demand , 
On-line , On-hand  เพื่อพัฒนา เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ 
สื่อและนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม ตรงตาม
ความต้องการและบริบทของสถานศึกษาและเกิดความต่อเนื่อง   
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

กิจกรรม • การชับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

งบประมาณ 8,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 8,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน :  

1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 โรงเรียน  มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ใน 6 รูปแบบ 
มีการผสมผสานรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์และความพร้อมของ
สถานศึกษาและผู้เรียน  

2. ผู้เรียนไดรับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อ เนื่ องภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)    
ปัญหา/อุปสรรค : 

1. ครูมีความเสี่ยงในการปฏิบัติ งาน      
มีภาระงานในการจัดการเรียนรู้และการดูแล
นักเรียนมากขึ้น มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ และผลการเรียน
ของนักเรียนจะตกต่ำลง  ตลอดจนขาดขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  

2. นักเรียนยังไม่ชินกับการปรับตัวกับวิธีการเรียนใหม่ ๆ  ขาดความกระตือรือร้น 
ขาดความรับผิดชอบ ทำกิจกรรมการเรียนและฝึกทักษะการปฏิบัติน้อยลง  เสียโอกาส
ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกและการเรียนจากการปฏิบัติจริง และมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับผลการเรียน  
ข้อเสนอแนะ :   ควรจัดทำแผนดำเนินการในระยะยาวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์วิกฤติ
และทำความเข้าใจกับระดับปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
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25.โครงการยวุทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ 
    ต้านภัย Covid-19 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดความสมดุลทั้งด้าน

ความรู้วิชาการ  และให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21       
ที่สามารถปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค     
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

กิจกรรม • การพัฒนาทักษะผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 แบบ Active 
Learning 

งบประมาณ 5,700  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 5,700  บาท  

ผลการดำเนินงาน :   นักเรียนโรงเรียนหัวเขา
ราษฎร์บำรุงได้รับการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร 
การแก้ไขปัญหา การมีจิตสำนึกและจิตอาสา 
ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมแบบ Active 
Learning  เพื่ อ ใช้ ในการดำเนินชี วิต และ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ปัญหา/อุปสรรค :  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) ทำให้ไม่สะดวกกับการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะ :  
1. ปรับรูปแบบในการนิเทศเป็นการนิเทศออนไลน์แทนการลงพื้นที่ให้เหมาะกับ

สถานการณ์ ซึ่งจะต้องมีการนิเทศติดตาม อย่างต่อเน่ือง  
2. การขยายผลของโครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี 

ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย  Covid–19 ให้สถานศึกษาอื่นได้นำแนวทางการดำเนินงาน      
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
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26.โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ใหม้ีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ  

กิจกรรม • การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 
งบประมาณ 48,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 43,120  บาท 
ผลการดำเนินงาน :    

1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเนินกุ่ม  โรงเรียน
ชุมชนบ้านไทรย้อย  โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) และโรงเรียนบ้านเข็ก  
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ได้รับการปลูกฝังและบ่มเพาะให้เกิดความ
ตระหนักรู้คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 

 
27.โครงการสง่เสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้  
    แบบ Active Learning 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ และพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน
(บวร) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พุทธวิถีร่วมกัน เกิดองค์
ความรู้ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แนวพุทธ และสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
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กิจกรรม • การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแนวพุทธผ่านกระบวนการ 
 Active Learning 

• การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
งบประมาณ 16,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 15,870  บาท 

ผลการดำเนินงาน :    
1. โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด จำนวน 68 โรงเรียน สามารถดำเนินการจัดการศึกษา

แนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ   

มีความตระหนักรู้ในคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธวิถี  

ปัญหา/อุปสรรค :  สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
ทำให้ไม่สามารถนิเทศติดตามในพื้นที่ ได้ตาม
เป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ :   ปรับเปลี่ยนเป็นการนิ เทศ
ติดตามผ่านระบบออนไลน์ 

 

 
28.โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อให้เด็กทุกคนในเขตพื้นที่บริการมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มี

คุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค 
โปร่งใส ตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก
ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหารจัดการ   
ที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล 

กิจกรรม • งานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
งบประมาณ 10,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 9,815  บาท 
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ผลการดำเนินงาน :   ดำเนินการสรุปประชากรตาม ทร.14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2557       
ในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทั้ง 3 อำเภอ 
รวมทั้งสิ้น 2,366 คน  เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1,903 คน และ
เรียนต่อในต่างจังหวัดและต่างสังกัด จำนวน 463 คน นักเรียนในสังกัดได้เข้าเรียนครบ 100%  
ปัญหา/อุปสรรค :  ผู้ปกครองมีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด 
ข้อเสนอแนะ :   นำระบบการติดตามประชากรในระบบ E-MES ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาช่วยในการติดตามประชากรได้ครบ 100%  

 

 

 

 

 
29.โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี 

มีความพยายามศึกษาเล่าเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี 
รวมทั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปี  และเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนและสถานศึกษา              
มีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อก้าวสู่
ความเป็นเลิศ  โดยการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้รับการคัดเลือกและประเมินผลเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด 

กิจกรรม • การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
งบประมาณ 32,500  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 32,500  บาท 
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ผลการดำเนินงาน :  ผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี ้

1. ประเภทนักเรียน ได้แก่ นางสาวจุฑาทิพย์  จันทร์วงค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

2. ประเภทสถานศึกษา  ระดับก่อนประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกุลา  
อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก และระดับประถมศึกษา ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์  
อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก     
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 

 
30.โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี 

มีความพยายามศึกษาเล่าเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดี 
รวมทั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปี และเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนและสถานศึกษามีความ
ตื่นตัวในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ  
โดยการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัด 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดต่อไป  

กิจกรรม • การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
งบประมาณ 8,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 8,000  บาท 
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ผลการดำเนินงาน :  ผลการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งปะ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ในส่วนของนักเรียน ไม่มี

โรงเรียนส่งนักเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน)  
ปัญหา/อุปสรรค :   สถานศึกษาไม่เสนอชื่อ
หน่วยงานและนักเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 
 

 

 

31.โครงการลกูเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ.จิตอาสา 
    บำเพ็ญประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 และปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประชาชนจิตอาสา และบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะบำเพ็ญ
ประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน 
วัด และชุมชน 

กิจกรรม • ลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
งบประมาณ 5,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 5,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจิตอาสา และบุคลากรทางการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง และ
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง จำนวน 250 คน มีจิตสำนึกที่ดี มีจิตสาธารณะ 
ให้ความร่วมมือทำประโยชน์ต่อส่วนรวม และมสี่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม  
ปัญหา/อุปสรรค :  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 
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32.โครงการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็น 
    วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ เพื่อประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี        

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  
ของสังคม มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม • การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ(กรณีปรับปรุงผลงาน) 
งบประมาณ 12,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 0  บาท  (ไม่ใช้งบประมาณเน่ืองจากเป็นการจัดประชุมออนไลน์) 

ผลการดำเนินงาน :  ข้าราชการครูในสังกัดที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (กรณีปรับปรุงผลงานปี 2563 ) 
จำนวน 5 ราย ได้รับการอนุมัติผลการเลื่อน
วิทยฐานะที่สูงขึ้น  ครบทั้ ง 5 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 100     
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี  
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 

 
33.โครงการครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้นำทรัพยากรบุคคลที่ยังทรงคุณค่า เป็นครูดี 

ครูเก่ง ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์  มีจิตวิญญาณของความเป็น
ครูสูง เป็นครูที่ เกษียณอายุราชการไปแล้ว  และยังมีสุขภาพ
แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาเข้ามา       
ทำการสอนในสาขาวิชาที่จำเป็นและขาดแคลน และสามารถเป็น
ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูจากรุ่นสู่รุ่น  
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กิจกรรม • การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
งบประมาณ 720,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 560,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   
1. ดำเนินการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ได้ครบทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ (ตั้งตรงจิต 12)  โรงเรียนบ้านสะเดา 
โรงเรียนบ้านเนินทอง และโรงเรียนบ้านน้ำปาด คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ การคิด 
วิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม  
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 

 
34.โครงการครูคลังสมอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่ งเน้นการสนับสนุนให้สถานศึกษาที่ ขาดแคลนครูผู้ สอน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีผลการประเมินคุณภาพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ควรต้องปรับปรุง       
มีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขาดแคลนและยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาให้สูงข้ึน 

กิจกรรม • การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
งบประมาณ 2,520,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 2,520,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน :    

1. สามารถดำเนินการจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบทั้ง 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 
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35.โครงการธุรการครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้สถานศึกษามีธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่

ด้านการบริหารงานทั่วไป งานการเงินและพัสดุ งานบริหารบุคคล 
และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูผู้สอนได้ปฏิบัติการสอนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เป็นการลดภาระงานของครูผู้สอน และสามารถ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงข้ึน 

กิจกรรม • การจ้างธุรการโรงเรียน 
งบประมาณ 16,668,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 16,155,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน :  

1. สามารถดำเนินการจ้างธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวน 112 แห่ง   

2. ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และนักเรียน         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษา 

3. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 

 
36.โครงการซ่อมบำรุงอปุกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV สำหรับโรงเรียน 
    จัดการเรียนการสอนโครงการจัดการศึกษาทางไกล ประจำปีงบประมาณ 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ และดา้นประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซ่อมบำรุง       

สื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนทางไกล            
ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ      
การปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
การเรียนการสอนทางไกล  พร้อมทั้งติดตามให้ความช่วยเหลือ
และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลในสถานศึกษา 
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กิจกรรม • การอบรมความรู้เพื่อการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ข้อมูล 
• การจัดสรรงบประมาณ และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์           

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
• การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและจัดการเว็บไซต์ เพื่อรองรับ

ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของ
องค์กร (ITA) 

งบประมาณ 92,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 92,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 

60 คน ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง ระบบ 
Cloud Computing และการอบรม  In For 
Graphic  เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ข้อมูล
ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 

2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 17 แห่ง 
ดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีการส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล DLTV / DLIT และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ครบทุกโรงเรียน 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในลำดับที่ 28  ระดับคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 97.68  เกรด AA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ปัญหา/อุปสรรค :   งบประมาณการซ่อมบำรุงสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนและ
การศึกษาทางไกลมีไม่เพียงพอ ทำใหไ้ม่สามารถแก้ปัญหาการซ่อมบำรุงได้ครบทุกรายการ 
ข้อเสนอแนะ :   ควรจัดสรรงบประมาณการซ่อมบำรุงสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน
และการศึกษาทางไกลใหเ้หมาะสมและเพียงพอ 
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37.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาตั้งแตร่ะดับอนุบาล 
    จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 
เป้าหมายโครงการ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน   
ทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

กิจกรรม • การขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้ ง แ ต่ ร ะ ดั บ อ นุ บ า ล จ น จ บ ก า รศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ าน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 81,078,310  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 81,078,310  บาท 
ผลการดำเนินงาน :   

1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 แห่ง บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนในรายการพื้นฐานครบถ้วนทั้ง 5 รายการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
ผ่านการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2. นักเรียนในสังกัดทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
จำนวนทั้ งสิ้น 19,294 คน แยกเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา 3,905 คน ระดับ         
ชั้นประถมศึกษา 12,041 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3,348 คน โดยนักเรียนทุกคน   
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 
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38.โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วนัวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริม

สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519 (Covid-19)  
โดยให้ เจ้ าหน้าที่พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่ เสี่ยงและออกปฏิบัติการเฝ้าระวัง
นักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามจุดพื้นที่เสี่ยง 
ตามขั้นตอนและวิธีการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2558 

กิจกรรม • การป้องกันเหตุวันวาเลนไทน์ 
• การติดตามผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 

งบประมาณ 5,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 4,423  บาท 

ผลการดำเนินงาน :   
1. นักเรียนในสังกัดมีกระบวนการการดำเนินกิจกรรมการป้องกัน กระบวนการ

เรียนรู้และสร้างความตระหนักในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ในช่วง
เทศกาลวันวาเลนไทน์ 

2. นักเรียนในสังกัดได้แสดงความสามารถในการส่งผลงานการประกวดการแข่งขัน
ส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ในระดับโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้  

• รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปสั้น ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 
• รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายเพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ 

ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 
• รางวัลชนะเลิศการประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์  ได้แก่  โรงเรียน

บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ   
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ควรให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศวิถี เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
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39.โครงการสง่เสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
    ทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษาและ   

สร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ
การสร้างอาชีพ ให้กับผู้ เรียน  และเพิ่ มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค  และเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ   
ของผู้เรียน ผ่านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม • การยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
• การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน    

ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ 
งบประมาณ 15,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 14,916  บาท 
ผลการดำเนินงาน :  

1. จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19) 
จำนวน 4 จุด ได้แก่  โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง  
โรงเรียนวัดดงข่อย  โรงเรียนวัดบ้านมุง  โรงเรียน
บ้านห้วยบ่อทอง  และสถานที่กักตัว จำนวน 1 จุด 
ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม   

2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนฉุกเฉิน 
จำนวน 17 ครอบครัว  

3. นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษา
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพ จำนวน 4 คน  
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :   ไม่มี 
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40.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
     (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 
เป้าหมายโครงการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 

(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)  ดำเนินโครงการที่เป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาตามบริบทความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะวิชาการ  ทักษะการประกอบ
ธุรกิจ E-Commerce  พัฒนาทักษะชีวิตผ่านสื่อ  อิเล็กโทรนิกส์
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรน่า 2019 (Covid-19) และการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน
ผ่านกระบวนการของกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงวัตถุดิบในชุมชน 
วัสดุเหลือใช้ที่มีปริมาณมากในโรงเรียนและชุมชน นำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเกิดทักษะในการประกอบอาชีพที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้เกิดรายได้จริงกับผู้เรียน และเป็นการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว 

กิจกรรม • การคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมาย 
• การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 12,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 12,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน :  

1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งปะ  โรงเรียนบ้านตอเรือ  
โรงเรียนบ้านป่าขนุน  โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง  
และโรงเรี ยนบ้ านใหม่ ชั ย เจริญ  ได้ รั บ
งบประมาณให ้ดำ เน ิน โครงการพัฒนา   
ทักษะชีวิต ภายใต้สถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
โรงเรียนละ 92,000 บาท โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพสู่  E-Commerce  
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพการทำเบเกอร์รี่ กิจกรรมการแปรรูปขนุนพัฒนาทักษะอาชีพ
และพัฒนาทักษะ E-Commerce   กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามวัย  
และกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาสู่ธุรกิจ E-Commerce  
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2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาให้มีศักยภาพที่ดขีึ้นใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนได้ 
ปัญหา/อุปสรรค :   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) ทำให้ฝึกสอนได้ครั้งละ 2-3 คน และนักเรียนต้องนำวัตถุดิบ          

ไปดำเนินการต่อที่บ้าน ทำให้ผลผลิตออกมาไม่ละเอียด
เรียบร้อยเท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะ :   ควรพัฒนาศักยภาพนักเรียน     
ในการฝึกทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีการพัฒนา
ทักษะอาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และฝึก
การเรียนรู้การจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ 
การสร้างแบรนด์สินค้า การพัฒนาคุณภาพสินค้า
ให้เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน และเผยแพร่ให้
เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่ อส่ งผล      
การประกอบอาชีพ ในอนาคตให้กับนักเรียนต่อไป 
 

 
41.โครงการสง่เสริมสนบัสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     เรียนรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

เรียนรวมของสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับ
สิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้     
ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ
สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเข้าถึงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ  
ทักษะการดำรงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้ รวมทั้ง
พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษา และทักษะในการจัดการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามกศักยภาพ   

กิจกรรม • การนิเทศทางการศึกษาโรงเรียนเรียนรวม 
งบประมาณ 5,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 5,000  บาท 
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ผลการดำเนินงาน :  
1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา    

มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการรู้สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม     
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนจัดการเรียนรวมทุกแห่งในสังกัด 
จำนวน 110 โรงเรียน  สามารถบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
ปัญหา/อุปสรรค :  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) รอบใหม่ ส่งผลกระทบต่อการนิเทศ
การศึกษาแก่ครูที่สอนเด็กพิเศษ 
ข้อเสนอแนะ :   ปรับเป็นการนิเทศออนไลน์
เพื่อให้ความรู้ครูที่สอนเด็กพิเศษ ได้มีความรู้
และสามารถบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ    
การจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
42.โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ 
นักเรียนเกิดความตระหนักรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะสิ่งถูกผิดได้อย่างถูกต้อง ยึดมั่น   
ในความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กร    
แห่งการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  การสร้างระบบและ        
วิถีพอเพียง โรงเรียนสุจริตศึกษา และสถานศึกษาปลอดอบายมุข  

กิจกรรม • การจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
• การนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

งบประมาณ 50,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 7,640  บาท 
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ผลการดำเนินงาน :   
1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 123 โรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการ

โรงเรียนสุจริตได้ครบทุกแห่ง  อาทิ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม          
ในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ. น้อย)  กิจกรรมการถอดบทเรียน 
โรงเรียนสุจริต  กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต  
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์
สุจริตให้สังคม เป็นต้น 

2. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนมีความตระหนักรู้ มีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
ปัญหา/อุปสรรค :   เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) ส่งผลให้การดำเนินงาน    
ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะ :   ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน
ตามสถานการณ์  เช่น การจัดประชุมและ     
การนิเทศออนไลน์ 

 
 
43.โครงการสง่เสริมการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
    ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ ่งเน้นการส่งเสริมและเสริมสร้างให้ผู ้บริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียนในสังก ัด  มีความรู ้ความเข้าใจ        
มีความตระหนักรู ้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต      
ย ึดมั ่น ในค ุณ ธรรม จร ิยธรรม  สามารถแยกแยะระหว ่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีพฤติกรรม
ซื ่อสัตย์สุจริต และมีความตื ่นตัวต่อการไม่ทนต่อการทุจริต     
ทุกรูปแบบ 
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กิจกรรม • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
• การขับเคลื่อนหลักสูตรสุจริตศึกษา 

งบประมาณ 215,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 206,900  บาท 

ผลการดำเนินงาน :  
1. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 70 คน 

ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่  และสร้างความตระหนัก
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรใน
สถ าน ศ ึก ษ าแ ละส ำน ัก ง าน เข ต พื ้น ที ่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
อยู่ในลำดับที่ 29 คะแนนเฉลี่ย 97.68 ระดับ 
AA ผ่านการประเมิน 

3. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บการขับ เคลื่ อน การเสริมสร้ า ง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) และ
สามารถนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้ครบทุกแห่ง (123 โรงเรียน)  
ปัญหา/อุปสรรค :   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 (Covid 19) ส่งผลให้การดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
ข้ อ เส น อ แ น ะ  :   ป รั บ เป ลี่ ย น ก า ร
ดำเนินงานตามสถานการณ์ เช่น การจัด
ป ระชุ ม และ  และการนิ เท ศติ ด ต าม
ออนไลน์  
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44.โครงการจัดหาวัสดอุุปกรณ์ระบบห้องประชุมและห้องการจัดการเรยีนการสอน 
      ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ VDO Conference และ Conference E-learning  
      เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
เป้าหมายโครงการ มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการประชุม อบรม และ

พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลทางไกลที่ทันสมัย รองรับการปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19)  

กิจกรรม • การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุม
ทางไกล 

งบประมาณ 240,000  บาท 
ผลการเบิกจ่าย 240,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน :  

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มี วัสดุอุปกรณ์      
ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น  สามารถถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล ผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดีย เฟสบุ๊ค
และยูทูป เพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดประชุมและการจัดการศึกษาทางไกลได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพ    

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานที่บ้าน Work Form Home 
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการใช้ เครื่องมือและซอฟต์แวร์         
การประชุมทางไกล ทาง VDO Conference เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

4. สถานศึกษาและโรงเรียนสั งกั ด 
ส าม ารถ ใช้ ห้ อ งป ระชุ ม และห้ อ ง เรี ย น 
Conference ในการจัดการเรียนการสอน 
ห้องเรียนดิจิทั ลต้นแบบ เพื่ อการเรียน      
การสอนทางไกล  
ปัญหา/อุปสรรค :   ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :    ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนนิงาน 
            

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จัดทำรายงานผล 
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในปีต่อไป  โดยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบฟอร์มการรายงานผล และการรายงานข้อมูลโครงการในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (ระบบ e-MENSCR)   

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว (บทที่ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ไดส้รุปผลการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย   

❖ สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
❖ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา  

 

 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้สร ุปผล           

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่( จำนวน 6 โครงการ) และ
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของหน่วยงานอื่น     
(จำนวน 44 โครงการ) รวมทั้งสิ้น 50 โครงการ  งบประมาณรวมจำนวน 105,809,500 บาท  
ผลการเบิกจ่ายจำนวน 103,815,952 บาท  โดยผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     
4 ด้าน ได้แก่  1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   2.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม  และ 4.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ    

 

❖ 4.1 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

ส่วนที่  4 
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1.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
จำนวนโครงการ   2  โครงการ 
งบประมาณ 405,000  บาท  :  ผลการเบิกจ่าย  362,529  บาท 
กิจกรรม การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  การอบรมค่าย

เสริมสร้างทักษะชีวิต  การรณรงค์ป้องกันสารเสพติด 
(เหล้า/บุหรี่)  และสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข 

สรุปผลการดำเนินงานด้านความม่ันคง 
สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางและแผนปฏิบัติการติดตาม  เฝ้าระวัง 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ (ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม      
ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ )  ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง ปลูกฝัง  และบ่มเพาะ     
ให้มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมที่ดีงาม  มีความรับผิดชอบ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนมีทักษะการดำเนินชีวิตที่พร้อมต่อ    
การรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

• โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)  ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เป ็นโรงเร ียนต้นแบบลูกเส ือของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

• โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนดี
ว ิถ ีล ูกเส ือ ประจำปี 2564  ซึ ่งดำเนินการโครงการโดยสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

 
2.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
จำนวนโครงการ 37  โครงการ 
งบประมาณ 22,103,490  บาท  :  ผลการเบิกจ่าย 20,617,528 บาท 
กิจกรรม การจ้างบุคลากรครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

การจ้างธุรการประจำสถานศึกษา  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ ่นด ิน การร ับนักเร ียน  การพัฒนาคุณภาพ         
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การเรียนการสอน  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (PISA , 
ONET , NT , RT) การนิเทศติดตาม การสร้างจิตสำนึก
และความร ู ้ ในการผล ิตและบร ิ โภคท ี ่ เป ็นม ิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร  การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุก การประเมินผล
งานทางวิชาการ การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของ
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์โควิด 19  การอบรมเชิงปฏิบัต ิการด้าน
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การจัดการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการเรียนรู ้เชิงรุก Active Learning  การขับเคลื ่อน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    

สรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม

มาตรฐานขั้นต่ำของสถานศึกษา มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สื ่อการเรียนการสอน 
รองรับการจัดการศึกษาตามแนววิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตลอดจนเป็นต้นแบบและเป็นแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาให้กับสถานศึกษาใกล้เคียง สังคม และชุมชน    
ได้เป็นอย่างดี  ผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพ
เพิ ่มขึ ้น สามารถจัดการเรียนรู้  การถ่ายทอด ออกแบบกิจกรรม จูงใจและกระตุ้น       
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนและ
บริบทพื้นที่    นักเรียนในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ ตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีทักษะที่จำเป็น       
ในแต่ละช่วงวัย และมีความพร้อมทั ้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู ้และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณค่า  ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2  มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

 

• ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดีสูงสุด  คือ 
พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ รองลงมาคือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสังคม 
และพัฒนาการด้านสติปัญญา  
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• ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
➢  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับเขตพื้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบ     
ปีการศึกษา  2562-2563  ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับเขตพื้นที่      
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3 รายวิชา  ได้แก่  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  สำหรับสาระ
การเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 
➢  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาพรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับเขตพื้นที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบ     
ปีการศึกษา 2562-2563 มีคะแนนสูงกว่าปีการศึกษา 2562  จำนวน 1 วิชา  
ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ  และมีวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าปีการศึกษา 2562       
มีจำนวน 3 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์  

• ผลคะแนนทดสอบ RT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
➢  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู ้เร ื ่อง           

มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับเขตพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับประเทศ ทั้งรายด้าน และ
ภาพรวม 2 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562-2563 ภาพรวม 2 ด้าน 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2562    โดยความสามารถด้าน
การอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า    ปีการศึกษา 2562  และด้าน
การอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 

• ผลคะแนนทดสอบ NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 ➢  ภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่า

ระดับประเทศ  โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์  และด้านภาษาไทย          
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับเขตพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบ    
ปีการศึกษา 2562-2563 ภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี ่ยร ้อยละต่ำกว่า               
ปีการศึกษา 2562  โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย         
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 

• โรงเรียนบ้านวังโพรงได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแข่งขัน    
คีตะมวยไทยและแอโรบิคมวยไทย ประเภททีมอายุไม่เกิน 12 ปี และรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 

• โรงเร ียนบ้านเข ็กได ้ร ับรางว ัลการประกวดสวดมนต์หมู ่สรรเสริญ         
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ได้แก่ รางว ัลชนะเลิศระดับ
มัธยมศึกษาทีมชายล้วน  ระดับประถมศึกษาทีมชายล้วนทีมหญิงล้วน และรางวัล
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ชนะเล ิศอ ันด ับท ี ่  2 ระด ับม ัธยมศ ึกษาท ีมหญิงล ้วน  ในงานส ัปดาห ์ส ่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับภาค คณะสงฆ์
ภาค 5  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  พร้อมได้เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกไปแข่งขัน
ต่อในระดับประเทศ 

• โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ ได้รับรางวัลชมเชยจากกรมอนามัย 
ผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2564 เรื ่อง การค้นคว้าข้อมูล
สารอาหารในผักไชยา (คะน้าเม็กซิโก) และเรื่อง เส้นทางสุขภาพ 
 
 
 
3.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
จำนวนโครงการ 6  โครงการ 
งบประมาณ 81,135,310  บาท  :  ผลการเบิกจ่าย 81,135,226 บาท 
กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การ

สนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
นักเรียนครอบครัวยากจนที ่ไม่ได้ศึกษาต่อ การจัดการ
ศึกษาเรียนรวม 

สรุปผลการดำเนินงานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
นักเรียนทุกช่วงวัยตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับโอกาส

ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม 
และเหมาะสม เต็มตามศักยภาพรายบุคคลและบริบทของพื้นที่  ผ่านกระบวนการของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือคุ ้มครองนักเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  ส่งผลให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

• โรงเรียนบ้านโป่งปะ ได้ร ับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร ียน 
ประจำปี 2564 ระดับยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประเภทสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็ก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ได้รับรางวัลประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับทอง อันดับที่ 4 
ระดับภาคเหนือ 

• ดำเนินการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มูลนิธ ิ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนและประสบภัยต่าง ๆ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,625,373.99 บาท 
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4.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

จำนวนโครงการ  5  โครงการ 
งบประมาณ 2,165,700 บาท  :  ผลการเบิกจ่าย 1,700,669 บาท 
กิจกรรม การข ับเคล ื ่อนโรงเร ียนสุจร ิตและโรงเร ียนต ้นแบบ          

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  การประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่  การประชุม 
กตปน. การจ้างเหมาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่         
การปรับปรุงภูมิทัศน์  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก การอบรมพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี      
ทางการศึกษา 

สรุปผลการดำเนินงานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สามารถขับเคลื่อน

และส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถ
เพิ ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ ทันสมัย บริการดี           
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีวัฒนธรรมการทำงานที ่มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถพัฒนา
ผู ้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและศักยภาพได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ในลำดับที่ 28 จาก 225 เขต ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.68  
เกรด AA  ผ่านเกณฑ์การประเมิน  (เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
พบว่า ผลการประเมินดีขึ้นจากเดิม 145 อันดับ ) 

• ผลการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานตาม
มาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

• ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
ตามตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่มีระดับคะแนน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเกณฑ์
การประเมินเป็น 2 กลุ่ม คือ ผ่านการประเมิน และไม่ผ่านการประเมิน) 
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• สามารถบริหารจัดการเกลี่ยอัตรากำลังจากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกิน
เกณฑ์ไปกำหนดในโรงเรียน  ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ แก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรจำนวน 5 อัตรา รวม 5 โรงเรียน 

• ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนวิทยะฐานะในระดับชำนาญ
การ จำนวน 26 ราย ในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย  

• บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (เรียนรวม)  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนวัดตายมไปเรียนรวมกับโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง   และโรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี
มิตรภาพ 118 ไปเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)  

• ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ความรู้ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ
พัฒนาทักษะกระบวนการเร ียนรู ้ เช ิงร ุก การพัฒนาทักษะกลุ ่มสาระการเร ียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ  
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

• บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้แก่  นางสาวนุชรี วงค์แก้ว ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม อันดับ 3 นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ด้านการนิเทศการศึกษา ชื ่อผลงาน การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เพื ่อพัฒนาทักษะการคิดเลขคล่อง ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 โครงการ 
Innavation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื ่อพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

 
1. ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

และระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซ่ึงจากผลการทดสอบ O-NET , RT และ NT พบว่า ยังไมเ่ป็น     
ที่น่าพอใจเท่าที่ควร  เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) ทีส่่งผลกระทบต่อการบริหารงานและพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ มิต ิ ทำให้  
มีข้อจำกัด และมีเงื่อนไขในการจัดการเรียนการสอน  โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุม 
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างระมัดระวังและเข้มงวด  ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ไม่เต็มตามศักยภาพเท่าท่ีควร   

ข้อเสนอแนะ :  ควรปรับแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื ่อให้น ักเร ียน            
มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น

❖ 4.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  โดยการปรับหลักสูตรให้กระชับขึ้น  
มุ่งเน้นการเรียนรู้ในสาชาวิชาหลักที่จำเป็น และปรับลดการเรียนรู้ในสาชาวิชารองลง   
เพ่ือช่วยผ่อนคลายความกดดันในช่วงสถานการณ์โควิด 19   

2. ปัญหาด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคิดค้นงานวิจัย
หรือนวัตกรรมการศึกษาใหม่ ๆ  เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน ทำให้มีเวลาไม่เพียงพอต่อการจัดทำผลงานเชิงประจักษ์      
เพื ่อพัฒนาตนเอง  และปัญหาการขาดความรู ้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย          
แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเอง 

ข้อเสนอแนะ :  ควรจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดทำ
งานวิจัยให้กับบุคลากร  และส่งเสริมผลักดันศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านความรู้ในกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้อง  
ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21    

3. ปัญหาด้านกฎ ระเบียบ และแนวทางการดำเนินนโยบายของรัฐ เช่น  
หลักเกณฑ์อัตราชองครูและนักเรียนที่ไม่เอื้อต่อการบริหารจัดการอัตรากำลัง ระเบียบ
การยุบรวมเลิกสถานศึกษาขนาดเล็ก (เรียนรวม) ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
มีความยากลำบากในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก เนื่องจากต้องปฏิบัติ     
ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด    

ข้อเสนอแนะ :  หน่วยงานต้นสังกัดจึงควรพิจารณาปรับเปลี ่ยน ปรับปรุง
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
และนโยบายในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานระดับล่างสามารถดำเนินงานตามแนวนโยบาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด   
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