ส่วนที่ 1
สภาพแวดล้อมขององค์กร (Environment)
อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้สานักงานเขตมีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจ
หน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(3) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(4) กลุ่มนโยบายและแผน
(5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(6) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) หน่วยตรวจสอบภายใน
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แผนภูมิ 1 โครงสร้างการบริหารงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
(ก.พ.ท.)

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
(อ.ก.ค.ศ.)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

สถานศึกษา

แผนภูมิ 2 หน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
(ก.พ.ท.)

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
(อ.ก.ค.ศ.)
ก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน
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สภาพภูมิประเทศ
ภาพประชากร / วัฒนธรรม / ประเพณี
ประชากรจังหวัดพิษณุโลก มีจานวนทั้งสิ้น 863,404 คน อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3 จานวน 216,246 คน แยกเป็นประชากรวัยเรียน (อายุ 4-17 ปี) จานวน 35,955 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.63 มีวัฒนธรรมทางภาษาที่แตกต่างกัน เช่น ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยอีสาน ภาษา
ชาวเขา เผ่าม้ง และมีประเพณีท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่น ประเพณี ปักธงชัย ยกธง ข้าวฟ่อน ประเพณีแห่
ต้นผึ้ง/บุญพระเวท งานบุญบั้งไฟ งานสรงน้าพระธาตุ ประเพณีไหว้ศาลหลวงพ่อบุญมี-หลวงพ่อบุญมา และ
จากการมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตาราง 1 ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
รายการ
1. กลุ่มงานภายในสานักงานเขตพื้นที่ฯ
2. สถานศึกษาทั้งหมด
* สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
167 โรงเรียน
* สถานศึกษาเอกชน
5 โรงเรียน
3. ห้องเรียน
* สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1,596 ห้องเรียน
* สถานศึกษาเอกชน
64 ห้องเรียน
4. นักเรียน
* โรงเรียนปกติ
22,293 คน
- ก่อนประถมศึกษา
4,345 คน
- ประถมศึกษา
14,045 คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น
3,920 คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
183 คน
* โรงเรียนเอกชน
2,019 คน
- ก่อนประถมศึกษา
536 คน
- ประถมศึกษา
1,236 คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น
150 คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
97 คน
5. นักเรียนพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
67 คน
- บุคลากรทางการศึกษา 38 ข(4) 1 คน (ผอ.สพป.)
- บุคลากรทางการศึกษา 38 ข(3) 3 คน (รอง ผอ.สพป.)
- บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(1) 19 คน (ศน.)
- บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 41 คน (ขรก.)
- ลูกจ้างประจา
3 คน
 ผู้บริหารโรงเรียน
155 คน
 ครูผู้สอน
1,513 คน
ที่มา : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558

จานวน/หน่วย
8 กลุ่มงาน
172 โรงเรียน
1,660 ห้องเรียน
24,312 คน

1,103 คน
1,735 คน
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ตาราง 2 ข้อมูลจานวนโรงเรียน
จานวนนักเรียน
0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 200
201 - 300
301 - 500
501 - 1,500
รวม

อ.ชาติตระการ
2
4
2
4
7
7
1
2
29

อ.นครไทย
2
8
11
7
4
1
14
3
4
1
55

จานวนโรงเรียน
อ.พรหมพิราม
4
1
9
7
6
8
14
2
2
53

อ.วัดโบสถ์
1
1
6
4
1
3
8
5
1
30

รวม
7
12
30
20
15
12
43
17
7
4
167

ตาราง 3 ข้อมูลจานวนนักเรียน และห้องเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558)
ระดับชั้น
ก่อนประถมศึกษา
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

ชาย

โรงเรียนในสังกัด
หญิง
รวม

ห้อง

สังกัดเอกชน
นร. ห้อง

จานวน จานวน
นักเรียน ห้อง

1,114
1,153
2,267

1,040
1,038
2,078

2,154
2,191
4,345

169
169
338

151
186
199
536

6
6
7
19

2,305
2,377
199
4,881

175
175
7
357

1,241
1,192
1,259
1,296
1,275
1,180
7,443

1,100
1,106
1,154
1,080
1,028
1,134
6,602

2,341
2,298
2,413
2,376
2,303
2,314
14,045

169
171
174
171
174
171
1,030

195
211
238
195
200
197
1,236

6
6
6
6
6
6
36

2,536
2,509
2,651
2,571
2,503
2,511
15,281

175
177
180
177
180
177
1,066

692
693
627
2,012

583
585
540
1,708

1,275
1,278
1,167
3,720

74
72
73
219

33
51
66
150

2
2
2
6

1,308
1,329
1,233
3,870

76
74
75
225

49
30
79
14
24
28
35
31
66
98
85
173
11,820 10,473 22,293

3
3
3
9
1,596

28
35
34
97
2,019

1
1
1
3
64

107
63
100
270
24,302

4
4
4
12
1,660
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ผลการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อสนอง
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนองกลยุทธ์
และจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยได้ดาเนินการตามสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สรุป
ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประจาปี
งบประมาณ 2558 แยกตามกลยุทธ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย
และได้สมดุลและมีคุณภาพ
โครงการ อบรมลุกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดตั้ง
หน่วยลูกเสือต้ายภัยยาเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแกนนาใน
การขับเคลื่อนการป้องกันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันต่อต้าน
ยาเสพติด ช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนนักเรียน และแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยดาเนินการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1
วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2558
รุ่นที่ 2
วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558
รุ่นที่ 3
วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2558
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ นักเรียน 545 คน ครู 73 คน งบประมาณ 365,000 บาท
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาส จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา จานวนนักเรียนที่มีความเสี่ยง
ด้านสารเสพติด มีจานวนลดลง
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โครงการ ยุวทูตความดี สร้างสรรค์ความคิด มีจิตอาสา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการขยาย
โรงเรียนเครือข่าย ของมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดพิษณุโลกเพิ่มขึ้นอีก จานวน 7 โรงเรียน ครู 17 คนและ
สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นตัวแทนยุวทูตความดี จานวน 242 คน โดยจัดโครงการยุวทูตความดี
สร้างสรรค์ความคิด มีจิตอาสา ในวันที่ 14 กันยายน 2558 งบประมาณ 53,040.- บาท
ร้อยละ 100 ของการขยายโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มขึ้น
จานวน 7 โรงเรียน ครูได้รับการพัฒนาในระหว่างโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย จานวน 17 คน และ
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้ตัวแทนยุวทูตความดี จานวน 242 คน พร้อมทั้ง จัดทาข้อมูลประสบการณ์เรียนรู้
เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และให้โอกาสแก่เยาวชนในโรงเรียนได้
โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมี
การพัฒนาให้มีหลักสูตรอาเซียน เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรมวัน
อาเซียน สัปดาห์อาเซียน นิทรรศการอาเซียน และเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่สาคัญสู่ประชาคมอาเซียน
โดยดาเนินการดังนี้
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2558 และวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2558 จัดอบรมภาษากลุ่ม
ประเทศอาเซียน ด้านภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 100 คน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการพัฒนานา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติให้ทุกโรงเรียน
จานวน 175 คน
จัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ จัดนิทรรศการอาเซียน ในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม เป้าหมาย
เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 11 โรงเรียน รวมใช้งบประมาณ 144,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางของโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ จัดประกวด Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และด้านคุณลักษณะ
ความสามารถและทักษะที่สาคัญสาหรับโลก ในศตวรรษที่ 21
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาทักษะในด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านคุณลักษณะ ความสามารถและทักษะที่สาคัญสาหรับ
โลก ในศตวรรษที่ 21 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็น Best Practice ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมด้านนั้นๆ
ดาเนินการจัดประกวด Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และด้านคุณลักษณะ
ความสามารถและทักษะที่สาคัญสาหรับโลก ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2558
ใช้งบประมาณ 15,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้นวัตกรรมที่เป็น Best Practice ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมสู่สาธารณะ
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โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–5 เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language
Teaching : CLT) เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกาหนดได้เต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพไม่ต่ากว่า ร้อยละ 85
ดาเนินการออกค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ในระหว่างวันที่
23 มีนาคม 2558 – 1 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) จานวน 100 คน และ
วิทยากรและคณะทางาน จานวน 50 คน ใช้งบประมาณจานวน 300,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกาหนดได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
ร้อยละ 87 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดค่ายภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)
ระดับคุณภาพไม่ต่ากว่า ร้อยละ 85

โครงการ ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3
ดาเนินการออกค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ PEER โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)
โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนบ้านท่าสะแก และโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว มีจานวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2,207 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1,166 คน
ใช้งบประมาณจานวน 220,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ร้อยละ 89.96 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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โครงการ ค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด มีค่านิยมหลัก 12 ประการ ดังนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียน มีการบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ
2. ครูโรงเรียนละ 1 คน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และสาระเพิ่มเติม
วิชาหน้าที่พลเมือง โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. นักเรียนทุกคน มีค่านิยมหลัก 12 ประการ
ดาเนินการตามโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ใช้งบประมาณจานวน 167,100.- บาท
ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีค่านิยมหลัก 12 ประการ
ร้อยละ 100 ของครูที่เข้าร่วมโครงการ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และ
สาระเพิ่มเติม วิชาหน้าที่พลเมือง
ร้อยละ 10 ของผู้บริหารโรงเรียน มีการบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายค่านิยมหลัก
12 ประการ

โครงการ ประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน
เข้าร่วมโครงการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแบบทดสอบใหม่ๆ และยัง
สามารถนาผลการสอบไปคิดเป็นคะแนนปลายภาค ร้อยละ 20 ได้อีกด้วย
ดาเนินการตามโครงการประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ดังนี้
1. วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบกลาง
2. วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558 ดาเนินการจัดสอบพร้อมกันทุกโรงเรียน
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 2,440 คน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 2,305 คน
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 2,337 คน
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 1,328 คน
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จาไนวน 1,266 คน
ใช้งบประมาณจานวน 285,205.- บาท
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทดสอบความรู้จากข้อสอบกลาง
ร้อยละ 100 ของโรงเรียน นาผลการสอบไปคิดเป็นคะแนนปลายภาค ร้อยละ 20
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โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (NT) ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (N-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2557
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายวิชาการโรงเรียนในสังกัด
จานวน 24 ศูนย์ สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (NT) ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (N-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2557
ดาเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (NT) ขั้นประถมศึกษาปีที่ 3
และการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (N-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปี
การศึกษา 2557 ในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึงเดือน มกราคม 2558 ณ เครือข่ายโรงเรียนอาเภอ
ทั้ง 24 เครือข่าย มีเข้าร่วมโครงการดังนี้
1. เครือข่ายโรงเรียนอาเภอ 24 เครือข่าย
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 2,206 คน
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 1,153 คน
ใช้งบประมาณจานวน 997,908.- บาท
ร้อยละ 5.90 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละ 4.91 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบระดับชาติ (O-NET)
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติที่ดีต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ
ร้อยละ 100 ของเครือข่ายโรงเรียนอาเภอ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย
โครงการ ประกวดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรีภาพด้านดนตรี-นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ และนาผลงาน
ของนักเรียน บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฎแก่สาธารณชน
ดาเนินการจัดประกวดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ฯ
เดือนพฤศจิกายน 2558 ระดับภาค เดือนธันวาคม 2557 ระดับประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 165 โรงเรียน ใช้งบประมาณจานวน 600,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ
ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรีภาพด้านดนตรีนาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ และนาผลงานของนักเรียน บุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ปรากฎแก่สาธารณชน
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กลยุทธ์ที่ 2
ขยายโอกาสเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม โดยการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรด้านการศึกษา
พิเศษให้มีความรู้ ได้รับประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม ทั้ง 9 ประเภทได้
ดาเนินการในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมลาพาโลมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จานวน 315 คน ใช้งบประมาณจานวน 179,750.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ ได้รับความรู้และประสบการณ์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ จากการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร้อยละ 91.75 ของโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม สามารถพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษได้อย่างมีคุณภาพตามบริบทของโรงเรียน

โครงการ ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการติดตาม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงการในรายการอุดหนุนรายบุคคลและอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่าง
มีคุณภาพ และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดาเนินการออกตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ดังนี้
22 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
23 มิถุนายน 2558 โรงเรียนศึกษาวิทย์ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
24 มิถุนายน 2558 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม อาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ใช้งบประมาณจานวน 10,100.- บาท
ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชน ได้รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
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กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โครงการ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
การจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบปัญหาในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
โดยจัดประชุมทุกเดือน ณ ห้องประชุมหน่วยงานของรัฐและของเอกชน จานวน 190 คน
ใช้งบประมาณ 684,000 บาท
ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบ
ปัญหาในการจัดการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

โครงการ อบรมผู้กากับลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูในโรงเรียน
ขยายโอกาสในสังกัด ได้รับความรู้ เข้าใจ มีทักษะที่จะนาวิธีการของลูกเสือไปพัฒนาและขับเคลื่อนลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด และขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และ 2
ดาเนินการอบรมผู้กากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2558
(ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46) อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ครู จานวน 73 คน ใช้งบประมาณจานวน 107,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของครูที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่จะนาวิธีการของ
ลูกเสือไปพัฒนาและขับเคลื่อนลูกเสือต้านภัยยาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ
โครงการ ประชุมชี้แจงการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร
ได้รับทราบการชี้แจงการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 โดยพิจารณากระบวนงานที่ประชาชนติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุญาต
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้งการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งครูและบุคลากร
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
ดาเนินการจัดประชุมในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ซึ่งผู้เข้ารับฟังการประชุมชี้แจง จานวน 200 คน ใช้งบประมาณจานวน 7,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทา
คู่มือสาหรับประชาชน
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โครงการ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระยะที่ 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้ได้รับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น จาก
ระดับเดิมและเพื่อสร้างองค์ความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและสามารถนากรองอ้างอิง
CEFR ไปใช้จัดการเรียนการสอน เทียบเคียงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้สูงจนถึงระดับที่กาหนด
ดาเนินการจัดอบรม ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2558 และ 20 กันยายน 2558
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6
จานวน 4,727 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวน 141 คน ใช้งบประมาณจานวน 317,100.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สูงจนถึงระดับที่กาหนดได้
โครงการ อบรมครูแนะแนวเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครู
แนะแนวในเขตพื้นที่และขยายผลหลักสูตรการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดทาข้อมูลเป็นสารสนเทศ
เพื่อดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ดาเนินการจัดอบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ครูแนะแนว จานวน 71 โรงเรียน ใช้งบประมาณจานวน 30,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของครูแนะแนว ได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวตามหลักสูตร
โครงการ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลและได้เรียนรู้เทคนิครูปแบบและสามารถสร้างเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และนาความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จานวน 71 โรงเรียน จานวน 90 คน ใช้งบประมาณจานวน 96,000.-บาท
ร้อยละ 80 ของผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสามารถนาความรู้ไปจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
นักเรียนปฐมวัยด้านการอ่าน การเขียนและการคิด ส่งเสริมการอ่าน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ได้รับการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินการตามโครงการฯ ในวันที่ ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือ บุคลากรทางการศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน ครู
และนักเรียนในสังกัด ใช้งบประมาณจานวน 500,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนและการคิด และ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ได้รับการ
พัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย
(อนุบาลเขตพื้นที่และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สนับสนุน ส่งเสริม และนิเทศ
ติดตามโรงเรียนแกนนาบ้านนักวิทย์น้อย รุ่น 1,3 และ 4 เพื่อเตรียมพร้อมการขอรับตราพระราชทาน และ
อบรม LT/ LN โดยรายงานผล Online และใบงานใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนามาขยายผลต่อไปได้
ดาเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนแกนนาบ้านนักวิทย์น้อย เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2558
โดยจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ จานวน 200 คน ใช้งบประมาณจานวน 144,030.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจการรายงานแบบ Online และ
ใบงานใหม่ๆ เพื่อนามาขยายผลต่อไปนี้

โครงการ จัดประกวด Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และด้านคุณลักษณะ
ความสามารถและทักษะ ที่สาคัญสาหรับโลกในศตวรรษที่ 21
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการประชุม
และคัดเลือกนวัตกรรมที่เป็น Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และด้านคุณลักษณะ
ความสามารถและทักษะ ที่สาคัญสาหรับโลกในศตวรรษที่ 21 และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
เผยแพร่คณิตศาสตร์
ดาเนินการจัดประกวด Best Practice ในวันที่ 19-20 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ
ศึกษานิเทศก์และครูคณิตศาสตร์ที่ส่งผลงาน ใช้งบประมาณจานวน 15,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นานวัตกรรมที่เป็น Best Practice ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และเผยแพร่ให้ความรู้ต่อไป
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โครงการ การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรม
ผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ในระบบบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 188 คน
และโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 94 โรง และคณะนิเทศ จานวน 21 คน และนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558 ใช้งบประมาณจานวน 109,920.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม
โครงการ การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรม
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาเนินการจัดประชุมอบรมฯ ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
จานวน 65 คน ใช้งบประมาณจานวน 40,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP) และนามาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
โครงการ พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร
และแนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน
ดาเนินการจัดประชุมอบรมฯ ในวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาก 167 โรงเรียน จานวน 180 คน
ใช้งบประมาณจานวน 23,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรม
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย ให้มีความเข้าใจใน
หลักสูตรการปฐมวัยที่ถูกต้อง ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตระหนักในความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดู โดยเฉพาะการอบรม
เลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ดาเนินการจัดประชุมอบรมฯ ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จานวน 165 โรงเรียน แยกออกเป็น
- ผู้บริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย จานวน 8 คน
- ครูผู้สอนปฐมวัย/เครือข่าย จานวน 24 คน
- ครูปฐมวัยทุกคน จานวน 251 คน
ใช้งบประมาณจานวน 286,000.- บาท
ร้อยละ 97 ของผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย มีความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่
ถูกต้อง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนปฐมวัย/เครือข่าย ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการ
บริหารจัดการและวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 92.15 ของการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
นักเรียนผ่านพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อการเรียนรู้และเข้าใจสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นด้วย
ดาเนินการจัดประชุมอบรมฯ ในวันที่ 7 – 12 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
จานวน 253 คน ใช้งบประมาณจานวน 126,500.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อการเรียนรู้และเข้าใจสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย การสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นด้วย
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กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
โครงการ “สานักงานสะอาด บุคลากรมีสุข” (Road Map การบริหารจัดการขยะมูลฝอย)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
ตนเอง มีวินัยและมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
จัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน
ดาเนินการตามโครงการดังนี้
1. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ประชุม “สานักงานสะอาด บุคลากรมีสุข”
ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 80 คน
1. วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ประชุม “สานักงานสะอาด บุคลากรมีสุข” (พิธีถวายสัตย์)
ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 80 คน
2. วันที่ 23 – 24 มกราคม 2558 ประชุมจัดทากรอบการจัดทาแผนจัดการขยะมูลฝอย
ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 70 คน
3. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมนโยบายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 60 คน
ใช้งบประมาณจานวน 77,400.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง
ด้วยการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง การจัดการขยะอย่างครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
เป็นของขวัญสาหรับคนไทย และเพื่อสนองรับนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
การบริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อรองรับแนวทางการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการ ประจาปี 2557 และเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มีเอกภาพพร้อมเพรียงกัน
ดาเนินการตามโครงการฯ ในวันที่ 21 – 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่
สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 70 คน ใช้งบประมาณจานวน 42,600.- บาท
ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ จนบรรลุเป้าหมายและส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
หน่วยงานตามกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานที่กาหนดและเป็น
ไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
ข้อ 6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม ตลอดทั้งมีการดาเนินการตามแผนการปรับปรุง
และมีการติดตามผลเป็นไปตามงวดระยะเวลาอันเหมาะสม
ดาเนินการตามโครงการฯ ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมแควใหญ่
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน ใช้งบประมาณจานวน 39,600.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักในความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทารายงานการควบคุมภายในและสามารถจัดทารายงานการ
ควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง และยังนาความรู้ไปขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

โครงการ ส่งเสริมการวิจัยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
สมรรถนะด้านการทาวิจัยของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลใน
การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ดาเนินการตามโครงการฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 30 คน ใช้งบประมาณจานวน 250,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความสามารถในการทาวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประเมินโครงการ และมีข้อมูลสารสนเทศจากการวิจัยไปใช้ในการ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น

โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรการศึกษาสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบูรณาการความร่วมมือ เพื่อรับทราบปัญหาร่วมกัน วิเคราะห์สภาพจุดเด่น จุดพัฒนา และ
วางแผนพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
ดาเนินการตามโครงการฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 600 คน ใช้งบประมาณจานวน 50,000.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจในการดาเนินการวางแผนร่วมมือกัน เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา จุดเด่น จุดพัฒนา ความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และนาผลที่ได้ไป
วางแผนในการดาเนินงานในปีต่อไป เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
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โครงการ นิเทศเต็มพื้นที่โรงเรียนดีมีมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีสถานศึกษา
มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการนิเทศ ติดตามประเมินผล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนและการดาเนินงานตามนโยบายตลอดจนกลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาเนินการตามโครงการฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดทุกคน ใช้งบประมาณจานวน 448,560.- บาท
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนและการ
ดาเนินงานตามนโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ มุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ การสร้างขวัญและกาลังใจ และเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการ
แก่ข้าราชการเกษียณ
ดาเนินการตามโครงการฯ ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 คน
ใช้งบประมาณจานวน 100,000.- บาท
ร้อยละ 84 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิต
เมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว
โครงการ ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีศักยภาพ
ถูกต้องและโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ดาเนินการตามโครงการฯ ช่วงเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
จานวน 13 คน ใช้งบประมาณจานวน 102,356.- บาท
ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการบริหารจัดการในภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีประชุมจานวน 10 ครั้ง พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล จานวน 146 เรื่อง
3,010 ราย/ตาแหน่ง
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ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557

1. รายงานผลการทดสอบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6)
ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทั้งหมด
จานวน 167 โรง พบว่า ในระดับเขตพื้นที่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า ระดับสังกัดและระดับประเทศ
โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

56.06
51.05
48.87
43.75
40.32
43.74
36.52
30.55

1.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ
กับระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบระดับประเทศ
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
สพป.พล.3
ระดับประเทศ
43.75
44.88
48.87
50.67
30.55
36.02
36.52
38.06
40.32
42.13
51.05
52.20
43.74
45.61
56.06
56.32
40.86
45.74

เปรียบเทียบความต่าง
(+ / -)
- 1.13
- 1.80
- 5.47
- 1.54
- 1.81
- 1.15
- 1.87
- 0.26
- 4.88
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1.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตาราง 5 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบปีการศึกษา 2557
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2556
2557
41.43
43.75
34.55
48.87
28.80
30.55
35.96
36.52
33.93
40.32
57.93
51.05
43.57
43.74
50.46
56.06
40.83
40.86

เปรียบเทียบความต่าง
(+ / -)
+ 2.32
+ 14.32
+ 1.75
+ 0.56
+ 6.39
- 6.88
+ 0.17
+ 5.60
+ 3.03

1.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตาราง 6 คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบปีการศึกษา
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2556
2557
41.43
43.75
34.55
48.87
28.80
30.55
35.96
36.52
33.93
40.32
34.93
40.00

เปรียบเทียบความต่าง
(+ / -)
+ 2.32
+ 14.32
+ 1.75
+ 0.56
+ 6.39
+ 5.07

2. รายงานผลการทดสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2557
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทั้งหมด จานวน 167 โรง พบว่า
ในระดับเขตพื้นที่ทุกกลุ่มสาระวิชารู้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า ระดับสังกัด และระดับประเทศ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

57.76
45.93
43.97
40.53
35.86
34.22
27.17
25.86

2.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตาราง 7 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบระดับประเทศ
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
สพป.พล.3
ระดับประเทศ
34.22
35.20
45.93
46.79
25.86
27.46
27.17
29.65
35.86
38.62
57.76
59.32
40.53
43.14
43.97
45.42
38.91
40.70

เปรียบเทียบความต่าง
(+ / -)
- 0.98
- 0.86
- 1.60
- 2.48
- 2.76
- 1.56
- 2.61
- 1.45
- 1.79
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2.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตาราง 8 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบปีการศึกษา
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2556
2557
41.31
34.22
36.67
45.93
27.78
25.86
23.82
27.17
35.96
35.86
57.23
57.76
41.97
40.53
41.81
43.97
38.32
38.91

เปรียบเทียบความต่าง
(+ / -)
- 7.09
+ 9.26
- 1.92
+ 3.35
- 0.10
+ 0.53
- 1.44
+ 2.16
+ 0.59

2.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2556 ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตาราง 9 คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบปีการศึกษา
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2556
2557
41.31
34.22
36.67
45.93
27.78
25.86
23.82
27.17
35.96
35.86
33.11
33.81

เปรียบเทียบความต่าง
(+ / -)
- 7.09
+ 9.26
- 1.92
+ 3.35
- 0.10
+ 0.70
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3. รายงานผลการทดสอบ O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2557
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ทั้งหมด จานวน 2 โรง พบว่า
ในระดับเขตพื้นที่ทุกกลุ่มสาระวิชารู้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า ระดับสังกัด และระดับประเทศ โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 43.88
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 31.40
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 40.54
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 42.47
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.31
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 29.20
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.34
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 15.53

3.1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับระดับประเทศของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตาราง 10 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบระดับประเทศ
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
สพป.พล.3
ระดับประเทศ
42.47
50.76
32.31
36.53
18.34
23.44
15.53
21.74
29.20
32.54
43.88
51.94
31.40
34.64
40.54
49.01
32.96
37.57

เปรียบเทียบความต่าง
(+ / -)
- 8.29
- 4.22
- 5.10
- 6.21
- 3.34
- 8.06
- 3.24
- 8.47
- 4.61
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3.2 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตาราง 11 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบปีการศึกษา
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2556
2557
39.03
42.47
29.30
32.31
19.34
18.34
14.85
15.53
28.25
29.20
55.08
43.88
25.31
31.40
44.40
40.54
31.95
32.96

เปรียบเทียบความต่าง
(+ / -)
+ 3.44
+ 3.01
- 1.00
+ 0.68
+ 0.95
- 1.12
+ 6.09
- 3.86
+ 1.01

3.3 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2556 ของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ตาราง 12 คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เปรียบเทียบปีการศึกษา
สาระการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.

ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2556
2557
39.03
42.47
29.30
32.31
19.34
18.34
14.85
15.53
28.25
29.20
26.15
27.57

เปรียบเทียบความต่าง
(+ / -)
+ 3.44
+ 3.01
- 1.00
+ 0.68
+ 0.95
+ 1.42
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ปัญหา และอุปสรรค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน โดยระดมความคิดจากบุคคลต่างๆ ที่หลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อจัดทา
แผนกลยุทธ์ ปี 2559 – 2562 ได้ข้อสรุป ดังนี้
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม มีประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ ทาให้มี
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยชุมชนยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น
ซึ่งสามารถนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติมาใช้ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาได้
ส่วนด้านปัญหาสังคม พ่อแม่ของนักเรียนต้องออกไปทางานในเมืองใหญ่ มีส่วนทาให้เกิดปัญหาสังคมตามมา
เพราะนักเรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ ในอนาคตแนวโน้มอัตราการเกิดของประชากรลดลง
จะทาให้อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนน้อยลงตามสัดส่วนด้วย
- ด้านเทคโนโลยี ยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสื่อสารและการประสานงาน
ขาดความคล่องตัว เนื่องจากสถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและห่างไกลระบบ INTERNET
โรงเรียนใช้จานดาวเทียม ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เอื้ออานวยทาให้นักเรียนขาดโอกาสในการศกษา
และพัฒนาด้านเทคโนโลยี
- ด้านเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย
ถึงปานกลางมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อการประกอบอาชีพค่อนข้างสูง นักเรียนอาศัยอยู่กับญาติมากกว่า
อยู่กับพ่อแม่ ทาให้การสนับสนุนการศึกษา และการดูแลบุตรหลานมีข้อจากัด
- ด้านการเมืองและกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนยังไม่เห็นความสาคัญ
ด้านการศึกษา ยังมุ่งเน้นด้านสาธารณูปโภคเป็นหลัก สาหรับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
และการสนับสนุนการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน ต้องเน้นความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น
- ด้านโครงสร้างและนโยบาย มีความชัดเจน การจัดทาแผนงาน/โครงการ ทุกคน
มีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ก่อให้เกิดความตื่นตัว
ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ทาให้การบริหารงบประมาณดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
- ด้านผลผลิตและการให้บริการ การให้บริการกับผู้มารับบริการอยู่ในระดับ
ปานกลาง ขั้นตอนการให้บริการยังขาดความชัดเจน ส่วนการให้บริการโรงเรียนจะทาได้ไม่เต็มที่ เนื่องจาก
เขตพื้นที่บริการ มีลักษณะกว้าง และมีระยะทางไกล ทาให้การประสานงานล่าช้า เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน
- ด้านบุคลากร บุคลากรไม่ครบตามกรอบโครงสร้าง มีการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ภูเขาสูง
ทุรกันดาร มาสู่พื้นที่ราบอยู่ในเกณฑ์สูง ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานแต่บุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุใหม่มีความตั้งใจ ทุ่มเท มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้ ตามกาหนด โดยมีอายุเฉลี่ย
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (เฉลี่ย 41.5 ปี)
- ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน สื่อวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ มีงบประมาณจากัด
ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยี ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ไม่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน
- ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กและอยู่ห่างไกล ยังขาด
วัสดุอุปกรณ์เป็นจานวนมาก ทาให้ประชากรวัยเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาสยังไม่ได้รับการพัฒนา
เต็มศักยภาพ ทาให้คุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่า

