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จัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  
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1. สภาพการจัดการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2  เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมสนับสนุนและบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอบางกระทุ่มอ าเภอวังทอง และ
อ าเภอเนินมะปราง ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 
ได้กล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558 – 2563) ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และมีขอบข่ายภารกิจ 
ข้อมูลสารสนเทศ ปริมาณงานในความรับผิดชอบ ดังนี้ 

    1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
ความต้องการของท้องถิ่น 
 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด  
แจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว 
     3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
ทีจ่ัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    9) ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10) ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 

ส่วนที่  
 บริบท  
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  11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 
2. สภาพทั่วไป 

 สภาพทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก 
 1. ลักษณะทางกายภาพ 
 จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญจังหวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร 377 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 10,816 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,759,909 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 6.37 และร้อยละ 2.1 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ 

 
 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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2. ที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก 
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอพิชัย อ าเภอทองแสนขัน และอ าเภอน้ าปาด  

จังหวัดอุตรดิตถ์ และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

     ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเขาค้อ อ าเภอวังโป่ง  
                                                    จังหวัดเพชรบูรณ์  และอ าเภอด้านซ้าย อ าเภอนาแห้ว 
                                                    จังหวัดเลย 

    ทิศใต ้ ติดต่อกับ อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอสามง่าม 
                    และอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร  
                    และอ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย 
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3. เขตการปกครอง 
    จังหวัดพิษณุโลก แบง่การปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ 93 ต าบล, 1,038 หมู่บ้าน, 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด, 1 เทศบาลเมือง,  1 เทศบาลนคร,  24 เทศบาลต าบล และ 76 องค์การบริหารส่วนต าบล 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง 
ถึงจังหวัด

(กม.) 
ต าบล หมู่บ้าน อบจ. อบต. 

เทศบาล 
ต าบล 

เทศบาล
เมือง/

เทศบาล
นคร 

จ านวน 
ประชากร 

เมืองพิษณุโลก    750.80 - 20 173 1 14   5 1/1 280,728 
 

นครไทย 
 

2,220.374   107 11 142 -   9   2 -   86,032 

ชาติตระการ 
 

1,586.20  118  6   72 -   6   1 -   41,317 

บางระก า 
 

  936.04   17 11 135 -   8   5 -   92,801 

บางกระทุ่ม 
 

  447.00   43  9   87 -   5   4 -    47,876 

พรหมพิราม 
 

  832.67   30 12 123 - 12   2 -    85,249 

วัดโบสถ์ 
 

1,326.20   53  6   61 -   6   1 -   37,576 

วังทอง 
 

1,687.05   17 11 168 - 11   1 -  118,506 

เนินมะปราง 
 

1,029.55   68 7  77 -   5   3 -   57,371 

 
รวม 

 

 
10,816.854 

 
- 

 
93 

 
1,038 

 
1 

 
76 

 
24 

 
2 

 
847,456 

 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2564    
             จาก : เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/  
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 4. สภาพทั่วไปของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 3  อ าเภอ คือ  อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอวังทอง และอ าเภอเนินมะปราง 
ซึ่งโดยสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2  มีดังนี้ 

 
 

แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน 
       สังกดั ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

  อ.เนินมะปราง 

อ.บางกระทุ่ม 

    อ.วังทอง 
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4.1 อ าเภอบางกระทุ่ม 
     อ าเภอบางกระทุ่ม ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 3 อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีสัญลักษณ์ คือ 
ต้นกระทุ่มเป็นต้นไม้ยืนต้น ลักษณะเป็นพุ่มผลัดใบในฤดูแล้ง อยู่ห่างจากอ าเภอเมืองพิษณุโลกไปทางทิศใต้ 
ประมาณ 43 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ 447.00 ตารางกิโลเมตร  

     ขนาดและท่ีตั้ง 
     ทิศเหนือ     ติดต่อกับ    อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
     ทิศใต้     ติดต่อกับ      อ าเภอสามง่าม และอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
     ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ        อ าเภอวังทอง 

       ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ        อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

     เขตการปกครอง 
     อ าเภอบางกระทุ่ม แบ่งการปกครองออกเป็น  9 ต าบล  87 หมู่บ้าน เทศบาลต าบล 4 แห่ง  

องค์การบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง จ านวนประชากรทั้งสิ้น รวม 47,876 คน 
 

  4.2 อ าเภอวังทอง 
     อ าเภอวังทองปัจจุบัน ตั้งอยู่ติดถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ห่างจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

ไปทางทิศตะวันออก 17 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 1,687.05 ตารางกิโลเมตร  
        ขนาดและท่ีตั้ง 

      ทิศเหนือ     ติดต่อกับ        อ าเภอนครไทย และอ าเภอวัดโบสถ์  
  ทิศใต้             ติดต่อกับ        จงัหวัดพิจิตร และอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

               ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ        อ าเภอเนินมะปราง และอ าเภอวังทรายพูน  
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ        อ าเภอเมืองพิษณุโลก และอ าเภอวัดโบสถ์ จงัหวัดพิษณุโลก 

     เขตการปกครอง 
         อ าเภอวังทอง แบ่งการปกครองออกเป็นต าบล 11 ต าบล 168  หมู่บ้าน เทศบาลต าบล 1 แห่ง  

และ องค์การบริหารส่วนต าบล 11 แห่ง จ านวนประชากรทั้งสิ้นรวม  118,506 คน  
   

       4.3 อ าเภอเนินมะปราง 
   อ าเภอเนินมะปราง เดิมเป็นต าบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้น มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาปลุกระดมมวลชน ท าการแทรกซึม 
บ่อนท าลายซุ่มโจมตีสถานที่ราชการอยู่เนือง ๆ ทางราชการจึงได้แยกพ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอวังทอง  
ตั้งเป็นกิ่ง อ.เนินมะปราง เมื่อวันที่ 1  กันยายน  2519 และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอ าเภอเนินมะปราง 
เมือ่ 1 เมษายน 2526 พื้นที่ 1,029.55 ตารางกิโลเมตร ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
รวม 68 กิโลเมตร 
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      4.3 อ าเภอเนินมะปราง (ต่อ) 
  ขนาดและท่ีตั้ง 
    ทิศเหนือ     ติดต่อกับ ต าบลวังนกแอ่น  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

   ทิศใต้     ติดต่อกับ ต าบลวังหิน  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์  และ  
                                                       ต าบลวังทรายพูน  อ าเภอวังทรายพูน  อ าเภอทับคล้อ    
            จังหวัดพิจิตร 

   ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ ต าบลหนองแม่ทา  อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  
และต าบลป่าเลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ    ต าบลท่าหมื่นราม  อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก และ 
                    ติดต่อต าบลท่าเยี่ยม ต าบลหนองปลาไหล อ าเภอสากเหล็ก         

                                         อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ทรัพยากรป่าไม้  - พ้ืนที่ป่าไม้ในเขตอ าเภอเนินมะปราง มีประมาณ 291,938  ไร่  

 เขตการปกครอง 
อ าเภอเนินมะปราง  แบ่งการปกครองออกเป็น  7  ต าบล  77  หมู่บ้าน เทศบาลต าบล 3  แห่ง    

องค์การบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง จ านวนประชากรทั้งสิ้น รวม 57,371 คน  
3. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้     

     ข้อมูลบุคลากร   
     ชาย 18 คน หญิง 48 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน แยกกลุ่มงาน ดังนี้ 

 
 

กลุ่มงาน 

 
 
 ช 

 
 
ญ 

 
 
รวม 

ระดับ/คน วุฒิการศึกษา 

เช
ี่ยว

ชา
ญ 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

ช า
นา

ญก
าร

 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

อา
วุโ

ส 

ช า
นา

ญง
าน

 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

 ี
ปร

ิญญ
าต

ร ี

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ผอ. สพป. - 1 1 1 - -  - - - - - - - 1 
รอง ผอ.สพป. 3 - 3 - 3 -  - -   - - - -  1 2 
กลุ่มอ านวยการ 1 4 5 - 2 -  - 2  - 1 - 5 - - 
กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสนิทรัพย ์

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

กลุ่มบริหารงานบุคคล  - 6 6 - 1 3 2 - - - - - 5  1 - 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 1 1 - 1 -  - - - - - 1 - - 
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     ข้อมูลบุคลากร  (ต่อ) 

ข้อมูล :   ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
 

จ านวนโรงเรียนแต่ละประเภทในสังกัด ปีการศึกษา 2564 

อ าเภอ 
จ านวน 
โรงเรียน 

โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

โรงเรียน 
ขยายโอกาส 

*โรงเรียนปกติ 
(ที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนขยายโอกาส) 

 
หมายเหตุ 

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

รวมทั้งสิ้น 123 59 52 12  
  หมายเหตุ  1) ร.ร.ในอ าเภอบางกระทุ่ม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 1 โรงเรียน 

          คือ ร.ร.วัดสนามคลีตะวันตก 
        2) โรงเรียนในอ าเภอวังทอง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 โรงเรียน 
           คือ  1) ร.ร.บ้านแก่งกลุาสามัคคี   2) ร.ร.ราษฎร์อุปถัมภ์   3) ร.ร.บ้านหนองงา   
                 4) ร.ร.คุรุประชาชนูทิศ  (วนัครู 2504)  5) ร.ร.วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 
 

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

 
 

กลุ่มงาน 

 
 
 ช 

 
 
 ญ 

 
 
รวม 

ระดับ/คน วุฒิการศึกษา 

เช
ี่ยว

ชา
ญ 

ช า
นา

ญก
าร

พิเ
ศษ

 

ช า
นา

ญก
าร

 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

อา
วุโ

ส 

ช า
นา

ญง
าน

 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ต่ า
กว

่าป
ริญ

ญา
ตร

 ี
ปร

ิญญ
าต

ร ี

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

กลุ่มกฎหมายและคด ี - 1 1 - - - 1 - - - - -  1 -  
กลุ่มนโยบายและแผน 1 4 5 - 1 3 - - 1 - - - 1 4  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 
ทางไกลเทคโนโลยีฯ 

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

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 
- 

 
8 

 
8 

 
- 

 
2 

 
3 

 
2 

 
- 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
 4 

 
4 

 

กลุ่มนิเทศฯ  5 12  17 - 9 7 - - 1 - - -  1 16  
ตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - - - - - -  
ลูกจ้างประจ า 3 - 3 - - - - - - - - 2 1 -  
ลูกจ้างชัว่คราว 4    6   10 - - - - - - - - 5 5 -  
รวม 18  48 66 1 21 19 6 - 4 1 1 7  26 30 3 
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ข้อมูลจ านวนผู้บริหารโรงเรียนและครู  ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ อ าเภอ 

ผอ.
โรงเรียน 

รวม 

รอง ผอ.ร.ร. 

รวม 

รวม
ผู้บริหาร 

รวม 

ครู 

รวม 

รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ครู/

ผู้บริหาร 
1 บางกระทุ่ม 15 7 22 0 1 1 15 8 23 37 135 172 195 
2 วังทอง 32 23 55 2 2 4 34 25 59 126 495 621 680 
3 เนินมะปราง 22 8 30 2 1 3 24 9 33 75 241 316 349 
 รวม 69 38 107 4 4 8 73 42 115 238 871 1109 1224 

 

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

 
 
 

ข้อมูลพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (งบ สพฐ.)  ปีการศึกษา 2564 
 

อัตราจ้าง จ านวน 
พนักงานราชการ 79 

ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูชั้นวิกฤต 25 
ธุรการโรงเรียนโครงการคืนครูให้นกัเรียน 123 
ครูวิทย ์– คณิตฯ 0 
พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนท่ัวไปท่ีจดัการเรียนร่วม 34 
จ้างเหมานักการภารโรง 20 

รวม 281 
  
ข้อมูล : ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2564   
ที่มา  :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 – 2564 (NT) 
 

ระดับ 
ช้ัน 

ด้าน 

ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ระดับ 

ประเทศ 
ระดับ 
เขต ผลต่าง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
เขต ผลต่าง 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
เขต ผลต่าง 

ป.3 
ด้านคณติศาสตร์ (Mathematics) 47.19 50.69 3.50 44.94 46.94 2.00 40.47 37.43 -3.04 

ด้านภาษาไทย (Thai language) 53.18 51.54 -1.64 46.46 46.86 0.40 47.46 44.69 -2.77 

 
รวมเฉลี่ยความสามารถทั้ง 2 ด้าน 50.19 51.12 0.93 45.70 46.90 1.20 43.97 41.06 -2.91 

ที่มา : กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
  จากตารางผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2  ปีการศึกษา 2561 – 2563 (NT) พบว่า ปีการศึกษา 2563   
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลคะแนน NT ต่ ากว่าระดับประเทศท้ัง 2 ด้าน  
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 – 2563 

กลุ่มสาระ 

ป.6 (O-NET) ม.3 (O-NET) 

ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 2559 2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 52.87 46.08 56.24 49.36 55.60 45.97 47.61 54.92 55.71 53.47 

คณิตศาสตร์ 38.22 35.50 35.25 31.68 27.48 26.27 23.71 27.19 24.05 21.86 

วิทยาศาสตร์ 40.48 38.55 39.68 36.17 36.71 33.43 31.52 34.87 29.50 28.50 

ภาษาอังกฤษ 29.85 31.17 35.36 29.52 36.80 28.13 27.24 26.48 29.36 29.41 

สังคมศึกษา 44.28 - - - - 47.58 - - - - 

 

ข้อมูล :   ณ วันที่  31 มีนาคม  2564 
ที่มา : กลุ่มงานวัดผลฯ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ด าเนินงาน
ตามกรอบ นโยบาย กลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้แผนปฏิบัติ
การประจ าปีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและปฏิบัติงานตามภารกิจ  เพ่ือสนองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เน้นการบริหารงานแบบองค์รวม  มีการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และด าเนินการ
ตามกรอบมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
อย่างเข้มงวด   โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
จ าแนกเป็น  5  ส่วน ได้แก่   

1. งบประมาณการด าเนินงาน   
2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ผลการด าเนินงานด้านผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษา 
4. ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
5. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 
 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ าแนกได้ดังนี้ 

 

 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของ สพป.พิษณุโลก เขต 2  

รายละเอียดการเบิกจ่าย จ านวนเงิน 
1.งบด าเนินงานตามแผนงานโครงการ (6 โครงการ) 
o งบด าเนินงาน 
o ค่าจ้างลูกจ้าง 

1,957,006 
1,026,878 
930,128 

2.งบค่าสาธารณูปโภคของเขต 873,831.32 
3.งบเหลือจ่าย 
o ค่าปรับปรุงซ่อมแซม (รร.วัดปลวกง่าม) 
o จัดสรรปรบัปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน 

o รร.วัดวังพิกุล (160,000)  
o รร.หัวเขาราษฎร์บ ารุง (33,000) 
o รร.ปราชาสามคัคี (200,000) 

o ค่าสาธารณูปโภคให้กับโรงเรยีน 
o จัดสรรให้ 8 เครือข่ายๆ ละ 30,000 บาท  
o จัดสรรให้เครือข่ายวังทอง 2 
o ซ่อมแซมส านักงาน 
o ค่าครุภณัฑ์ห้องประชุม Conference 
o ค่าวัสดสุ านักงาน 

1,985,626.68 
100,000 
393,000 

 
 
 

405,757.93 
240,000 
60,000 
485,000 
234,100 
452,172 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,200,172 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายสูงกวา่งบรปะมาณที่ได้รับจัดสรรเนื่องจากมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.  

1.งบประมาณการด าเนินงาน 
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 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. /หน่วยงานอ่ืน 
รายละเอียดการเบิกจ่าย จ านวนเงิน 

o โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. / หน่วยงานอื่น 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  (จ านวน  43  โครงการ) 

102,746,800 

รวม 102,746,800 
หมายเหตุ  รวมงบอุดหนุนและค่าจา้งบคุลากรของโรงเรียนในสังกัด   

 
  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของส านักงานเขตพ้ืนที่( 6 โครงการ)   และตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และของหน่วยงานอ่ืน( 43  โครงการ) รวมโครงการทั้ งสิ้ น 49 โครงการ  งบประมาณรวม  
จ านวน 105,402,500 บาท  โดยมีผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 4 ด้าน ดังนี้ 

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

1.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
จ านวนโครงการ   2  โครงการ 
งบประมาณ 405,000  บาท 
กิจกรรม การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต  

การรณรงค์ป้องกันสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่)  และสถานศึกษาสีขาวปลอด
อบายมุข 

ผลการด าเนินงาน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 
(52 โรงเรียน) จ านวน 416 คน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก    
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนะคติที่ดีต่อบ้านเมืองและ   
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม 

 นักเรียนในสังกัดทุกคน มีความพร้อมและมีทักษะชีวิตในการป้องกันภัย
คุกคามทุกรูปแบบ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จ านวน 123 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรม
ป้องกันสารเสพติด และสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข  

2.ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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2.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
จ านวนโครงการ 37  โครงการ 
งบประมาณ 22,068,490  บาท 
กิจกรรม การจ้างบุคลากรครูด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  การจ้างธุรการ

ประจ าสถานศึกษา  การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน การรับนักเรียน  
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  การประเมินคุณภาพผู้เรียน (PISA , 
ONET , NT , RT) การนิเทศติดตาม การสร้างจิตส านึกและความรู้ในการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ค่ายเยาวชนรักษ์     
พงไพร  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุก การประเมินผลงาน
ทางวิชาการ การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือ          
การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19  การอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การจัดการเรียนการสอน
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก Active Learning  การขับเคลื่อน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 112 โรงเรียน ได้รับการจ้างบุคลากรสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูสามารถปฏิบัติการสอนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

 นักเรียนในสังกัดทุกคน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ  

 ประชากรตาม ทร.14 (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2557) ในเขตพื้นที่บริการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รวมทั้งสิ้น 
2,366 คน  สามารถเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,903 
คน และเรียนต่อในต่างจังหวัด และต่างสังกัด จ านวน 463 คน โดยนักเรียน
ในสังกัดได้เข้าเรียนครบ 100% 

 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จ านวน 123 โรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการคัด
แยกขยะ การให้ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้และ   การวัด
ประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและสมรรถนะ     ใน
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง     มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ หรือ
พัฒนาตนเองผ่านการอบรมของหน่วยงาน และผ่านระบบออนไลน์  
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2.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 3 โรงเรียน ผ่านการประเมินสถานพอเพียง 

(เพ่ิมข้ึน) ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาพราน โรงเรียนบ้านเขาเขียว และโรงเรียน
วัดวังพิกุล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ด าเนิน
โครงการ “พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลัง
ปลูกผัก รักษ์โลก”  โดยการปลูกผักสวนครัวบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 

 
3.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
จ านวนโครงการ 6  โครงการ 
งบประมาณ 81,098,310  บาท 
กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การสนับสนุนเงิน

อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ     
การจัดการศึกษาเรียนรวม 

ผลการด าเนินงาน  นักเรียนในสังกัด จ านวน 19,294 คน แยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 
3,905 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 12,041 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 3,348 คน ได้รับได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

 นักเรียนในสังกัดที่ผ่านการคัดกรอง จ านวน 1,436 คน ได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  

 โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ใน
สังกัด จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าขนุน  โรงเรียน   บ้านใหม่
พนมทอง  โรงเรียนบ้านตอเรือ  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ และโรงเรียนบ้าน
โป่งปะ ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร 

 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จ านวน 123 โรงเรียน มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
คุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระดับทอง อันดับที่ 4 ภาคเหนือ 

 เด็กพิการเรียนรวม จ านวน 2,239 คน (จ านวน 110 โรงเรียน) ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  
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4.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
จ านวนโครงการ  4  โครงการ 
งบประมาณ 1,830,700 บาท  
กิจกรรม การขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนต้นแบบ การจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนที่  การประชุม กตปน. การจ้างเหมาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่         
การปรับปรุงภูมิทัศน์  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การอบรม
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผลการด าเนินงาน  สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 123 แห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริม พัฒนา ปลูกฝัง บ่มเพาะ
ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสาธารณะ มีค่านิยมที่
ดีงาม การมีหลักคิดที่ถูกต้อง และมคีวามภูมิใจในความเป็นไทย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน (DMC และ CCT) และสามารถน ามาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จ านวน 123 โรงเรียน สามารถจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการบริหาร
จัดการศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีการบริการที่ดี และทันสมัย    
โดย สพฐ.ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ITA ) ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2      
ในระดับ AA ค่าคะแนนเฉลี่ย 97.68  ล าดับที่ 28   และผ่านการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (EGCC) ระดับจังหวัด
พิษณุโลก 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบ
ฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูล     
ในการวางแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการปรับปรุงสถานที่และจัดหาสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ส านักงานให้เป็นส านักงานสีเขียว 
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ด้านผู้เรียน 
 

  1)  เด็กปฐมวัย      
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปี

การศึกษา 2563 ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมิน
พัฒนาการอยู่ในระดับดีสูงสุด คือ พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ร้อยละ 96.90 รองลงมาคือ พัฒนาการด้าน
ร่างกาย ร้อยละ 96.10 และพัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 95.72 และพัฒนาการด้านสติปัญญา ร้อยละ 85.68  
รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 

 

แผนภูมิ  1 แสดงจ านวนผู้เรียนปฐมวัยท่ีผ่านการประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3  
 แยกรายด้าน    (ร้อยละ) ของสพป.พิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2563 

 

96.1 96.9
95.72

85.68

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

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

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

 
 

พัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ การใช้มือ - ตา ประสานสัมพันธ์กัน ในการใช้กรรไกรตัด กระดาษตาม
แนวโค้งได้  ควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยท าปฏิบัติกิจกรรมที่มีการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้
กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่  การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท  ในการท ากิจวัตร
ประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้กรรไกรในกิจกรรมศิลปะ สร้างสรรค์ เช่น การตัดภาพจากนิตยสาร 
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ์ต่าง ๆ  เป็นต้น  

 

พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ได้แก่ การกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
ควรจัด กิจกรรมที่ให้เด็กได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การแสดงบทบาทสมมติ 
การ เล่านิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือการแสดงละคร เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกผ่านการพูดและ
การแสดงบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ 

 

3.ผลการด าเนินงานด้านผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการศึกษา 
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พัฒนาการด้านสังคม  ได้แก่ การปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้ เหมาะสมกับสถานการณ์  
ควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ ่มให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และยอมรับ 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และให้
เด็กปฐมวัยแต่ละคนมีโอกาสได้แสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและการเป็นผู้ตามทั้งในการเล่นและการท างาน  
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตน  ร่วมมือกับผู้อ่ืน  มีความรับผิดชอบรู้จักกาลเทศะ  มีมารยาท
ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  เลือกใช้ค าพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์  เข้าใจในสถานการณ์อารมณ์และความรู้สึก
ของผู้อื่น  ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 

 

พัฒนาการด้านสติปัญญา ได้แก่ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ควรจัดกิจกรรมที่ให้เด็กปฐมวัย 
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ ทดลอง การคิดแก้ปัญหา โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะภาษา และส่งเสริมให้เด็กเกิดข้อสงสัย โดยใช้ค าถามกระตุ้นหรือเล่า  
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ฝึกคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมี 
เหตุผล น าเสนอปัญหาที่ท้าทายความคิด สืบค้นค าตอบด้วยตนเองผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างง่าย 
สรุปผลการทดลอง และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล อภิปรายผลการทดลอง และ 
สรุปการเรียนรู้อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง โดยกิจกรรม  
การ ทดลองวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ การท าโครงงานด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย 

 

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   
สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,188  คน  รวมทั้งสิ้น 94  โรงเรียน 
(จากทั้งหมด 123 โรงเรียน)   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในระดับเขตพ้ืนที่ 
 (สพป.พิษณุโลก 2)  พบว่า สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.60  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.48  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.71  และสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.80   

 ภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ปีการศึกษา 2563  
ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับเขตพ้ืนที่ (สพป.พิษณุโลก 2 ) มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ  2.98  รายละเอียดดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 2 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา  2562 -2563   
ทั้ง 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับเขตพ้ืนที่ (สพป.พิษณุโลก 2 ) คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2563  
เพ่ิมขึ้น 3 รายวิชา  ได้แก่   สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
และสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ส าหรับสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนต่ ากว่าปีการศึกษา 2562    
มีเพียง 1 รายวิชา ได้แก่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รายละเอียดดังตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 3 
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ตารางที ่1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
 ปีการศึกษา 2562-2563  
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  
 ปีการศึกษา  2562 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
 ปีการศึกษา 2562-2563  
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 2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   
สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 580  คน  รวมทั้งสิ้น 37  โรงเรียน  
(จากทั้ งหมด 52 โรงเรียน) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐานในระดับเขตพ้ืนที่  
(สพป.พิษณุโลก 2) พบว่า  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.47  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.86  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.50  และสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.41  

 ภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2563  
ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับเขตพ้ืนที่ (สพป.พิษณุโลก 2 ) มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.67 รายละเอียดดังตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 4 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา  2563 มีคะแนนสูง
กว่าปีการศึกษา 2562  จ านวน 1 รายวิชา  ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ  และ   มีวิชาที่มีคะแนน 
ต่ ากว่าปีการศึกษา 2562   มีจ านวน  3  รายวิชา   คือ   วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์   
วิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 5 

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่  ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  

 ปีการศึกษา  2562 – 2563 
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แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ปีการศึกษา 2562-2563  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3)  ผลคะแนนทดสอบ RT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
3.1 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในระดับเขตพ้ืนที่      
โดยภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.78  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านการอ่านออก
เสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.02  ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.59  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ โดยภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละใน
ระดับประเทศ  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 5 

    

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
 ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2563 
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3.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1       
ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในระดับเขตพ้ืนที่      
โดยภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.78  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.02  ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.59  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2562  โดยภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในปีการศึกษา 2563 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละปีการศึกษา 2562 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละในปีการศึกษา 2563 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562  และด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละในปีการศึกษา 2563 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 6 

 
 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ปีการศึกษา 2562-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในระดับเขตพ้ืนที่ โดยภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 41.06  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
37.43  ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.69  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ  โดยภาพรวม 2 ด้าน 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับประเทศ  เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  และด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละในระดับประเทศ  รายละเอียดดังตารางที่ 7   
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ตารางที ่7 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในระดับเขตพ้ืนที่ โดยภาพรวม 2 ด้าน     
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.06  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 37.43  ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.69  เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562   
โดยภาพรวม 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในปีการศึกษา 2563 ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  และด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ    
ในปีการศึกษา 2563 ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 8 

 

ตารางที ่8 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 ปีการศึกษา 2562-2563 
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 5) ชนะเลิศมวยไทยยุทธศิลป์ 
 โรงเรียนบ้านวังโพรงเข้าร่วมการแข่งขันคีตะมวยไทยและแอโรบิคมวยไทย ในงานมะขามหวาน

นครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2564  ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ  ประเภททีมอายุ 
ไม่เกิน 12 ปี และได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี   

6) การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ  
 โรงเรียนบ้านเข็กเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 

ประเภททีม 5 คน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจ าปี พ.ศ. 2564 
ระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 5  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาทีมชายล้วน  
ระดับประถมทีมชายล้วนทีมหญิงล้วน และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาทีมหญิงล้วน พร้อมได้
เป็นตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ  
 

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนประสบการณ์  ความรู้และ
ทักษะการสื่อสาร  วิธีการจัดการเรียนรู้ การวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รองรับ  
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยด าเนินดังนี้ 

 ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังจากโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ไปก าหนดในโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้ 5 อัตรา จ านวน 5 โรงเรียน 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนวิทยะฐานะในระดับช านาญการ จ านวน 26 ราย  
ในระดับช านาญการพิเศษ จ านวน  5  ราย  

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ด้านการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้เชิงรุก การพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้แก่  นางสาวนุชรี วงค์แก้ว ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญ
การ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม อันดับ 3 นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการนิเทศ
การศึกษา ชื่อผลงาน การนิเทศการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดเลขคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการ Innavation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิษณุโลก 
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  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  

     การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการ

ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
จ านวน  4  เรื่อง ดังนี้  

 
เรื่องท่ี 1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ถูกก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) เพ่ือมุ่งหวังให้ภาครัฐเกิดการบริหารงานที่โปร่งใส และเป็น
ธรรม และน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
รวมทั้งลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ด าเนินการตามแนวทาง 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA)  โดยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  การปรับปรุงแก้ไข
ระบบงาน  การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT)  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย (IIT)   
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITA Online  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฯ ได้รับการประเมินในระดับ AA ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.68  อยู่ในล าดับที่ 28 จากทั้งหมด  
225 เขต (ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 204 เขต และไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 21 เขต) เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ระดับผลการประเมินสูงขึ้น
จากระดับ B เป็นระดับ AA  คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 18.7 ล าดับการประเมินดีขึ้น 145 ล าดับ  รายละเอียด
ดังตารางที่ 9 และ 10 
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ตารางที ่9 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่10 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
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เรื่องท่ี  3 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
 

 จากการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2563) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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เรื่องท่ี 4 การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 6 กลยุทธ์ (กลยุทธ์ที่ 2 
และกลยุทธ์ที่ 6 ใช้ข้อมูลหน่วยงานในส่วนกลางของ สพฐ.)  รวมทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด โดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ คือ บรรลุเป้าหมาย และไม่บรรลุเป้าหมาย      

ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ร ับการประเมินผลการ
บร ิหารและจัดการของส าน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ตามตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบ ัต ิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ผลการประเมินบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน  6 ตัวชี้วัด ได้แก่  
o ตัวชี้ว ัดที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา 
o ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
o ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

o ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 

o ตัวขี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
สอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

o ตัวชี้วัดที่ 15  อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
2. ผลการประเมินไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  จ านวน 1 ตัวชี้วัด  ได้แก่  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของ

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ  (เนื่องจากข้อมูลในเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินยังไม่
ครอบคลุม) 

3. ไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานได้ จ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของ
น ัก เ ร ียนม ีความรู ้ค ว าม เข ้า ใจและตระหน ัก ในการอน ุร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาต ิ ( เนื ่อ งจาก มี 
ความคลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ) 

4. ไม่ประเมิน  จ านวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  ตัวชี้วัดที่  6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป (เนื่องจากเป็นการประเมิน 
ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา) 
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ตารางที ่11 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การระดมทรัพยากรช่วยเหลือนักเรียนยากจนและประสบภัย 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และโรงเรียน
ในสังกัด ด าเนินการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มูลนิธิ  ตลอดจนประชาชนทั่ว ไป     
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจนและประสบภัยต่าง ๆ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,625,373.99 บาท  
 
 
 

ตารางที ่12 การระดมทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจนและประสบภัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ด้านผู้เรียน 
ด้านคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 

การระดมทรัพยากรยังมี
ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ช่ ว ย เหลื อนั ก เ รี ยนที่
ยากจนและประสบภัย 

ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง   
การศึกษามีภาระงานด้าน
การจัดการเรียนการสอนท า
ให้มีเวลาไม่เพียงพอต่อการ
จัดท าผลงานเชิงประจักษ์     
ในการพัฒนาตนเอง 

1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ท าให้การบริหาร
จัดการบางโครงการและกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2. องค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่น ามาใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษายังมีน้อย  

 
 
 
 
 

4.ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
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จากสรุปผลการด าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น  พบว่า  การด าเนินงานภายใต้กรอบการด าเนินงานตาม
นโยบาย  กลยุทธ์ และจุดเน้น  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค โรน่า (Covid-19) ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 
(Covid-19) มีผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการต่างๆ  ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 จึงมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณต่อไป  ดังนี้ 

 
 

ด้านผู้เรียน 
ด้านคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาคุณภาพชี วิ ต
นักเรียน  ด้วยการใช้
ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนโดย
การมีส่วนร่วม  เช่น 
เยี่ยมบ้านนักเรียนให้
ครบ 100 เปอร์เซ็นต ์

วางแผน การจัดอัตราก าลัง
ครูเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอน ตลอดจน 
พัฒนาส่งเสริมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
มีผลงานเชิ งประจักษ์ ใน
ร ะ ดั บ ช า ติ  โ ด ย จั ด ท า
โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

พัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  เช่น  ส่งเสริมให้มีการ
จัดการองค์ความรู้(KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง  
พัฒนางานและพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการวิจัย
ชุมชน 

 
 
 
 

5.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
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                กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
 
กรอบแนวคิด 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  ได้จัดท าภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 และแนวนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) กระทรวงศึกษาธิการ . แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เก่ียวข้องกับภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 
 1. ศาสตร์พระราชา 
 2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 4. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 
           5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    6. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 7. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา 
 8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
 11. ประกาศนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

12. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 13. ประกาศนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

14. ประกาศนโยบายและจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

15. ประกาศนโยบายและจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
          16. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560  

 
 

         ส่วนที่  
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            “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต านานแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงาน 
ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ สามารถน้อมน าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 

หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
             ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต และการท างานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศ 
อีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อันหาที่สุดมิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควรน ามา
ประยุกต์ใช้กับชีวิตการท างานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่านสามารถ
น าหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
            1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
                ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถาม 
จากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ 
ได้จริงอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย 
            2. ระเบิดจากภายใน 
               จะท าการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิด 
ความเข้าใจและอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้น อาจจะต้องคุย
หรือประชุมกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการต่อไป        
            3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
               ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม 
แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ เสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อย ๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ ทีละจุด 
เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือท า 
จากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ท า ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ 
“ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท าให้ 
เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้”   
            4. ท าตามล าดับขั้น 
                เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป 
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย...ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็น 
เรื่องสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน 
ส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคง
พร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับ
ต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 
 

1. ศาสตร์พระราชา 
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            5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
                การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา 
เกีย่วกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนา
จะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ ทางสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา คือนิสัยใจคอ 
ของคนเรา จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้ว 
ก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
            6. ท างานแบบองค์รวม 
               ใช้วธิีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดข้ึนและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
            7. ไม่ติดต ารา 
                เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติด 
อยู่กับแค่ในต าราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป 
จนท าอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 
            8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
               ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหา 
ด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ 
ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด ารัส 
ตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูก โดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 
            9. ท าให้ง่าย 
               ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริ 
ไปได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 
และระบบนิเวศโดยรวม “ท าให้ง่าย” 
          10. การมีส่วนร่วม 
               ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวางหนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์ 
อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
          11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
               ในหลวงรชักาลที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า 
“…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจร าคาญด้วยซ้ าว่าใครต่อใครมา 
ก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่า 
คนที่ให้เป็นเพ่ือส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเอง สามารถที่จะมีส่วนรวม 
ที่จะอาศัยได้…” 

            12. บริการที่จุดเดียว 

               ทรงมีพระราชด าริมากกว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์การศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศ 
โดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคี และ 
การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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          13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน 
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอยา่งละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ 
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
          14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
               ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ 
ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยใช้ผักตบชวา 
ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
          15. ปลูกปุาในใจคน 
                การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ 
กับสิ่งที่เราจะท า… “เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากัน 
ปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
          16. ขาดทุนคือก าไร 
               หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ 
“การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าลัง คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
          17. การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถ 
อยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
          18. พออยู่พอกิน 
               ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี 
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
          19. เศรษฐกิจพอเพียง 
               เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต 
ให้ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งปรัชญานี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร/ชุมชน 
          20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
               ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ 
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
          21. ท างานอย่างมีความสุข 
               ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ 
สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท า 
ประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน 
ในการท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 
          22. ความเพียร 
               การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้น อาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทน และ 
ความมุ่งม่ัน ดังเช่น พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายาม แม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป 
เพราะถ้าเราไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลา และไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 
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          23. รู้ รัก สามัคคี 
                 รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
                           รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ปัญหานั้น 
                           สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ 
                   ร่วมใจกัน 
 
 
 
 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ถูต้องต่อบ้านเมือง 
- มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
- ยึดมั่นในศาสนา 
- มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
- รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ชั่ว – ดี 
- ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
- ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
- ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

           3.  มีงานท า – มีอาชีพ 
                - การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก 
                  และเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
                - การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างาน 
                  และมีงานท าในที่สุด 

4. เป็นพลเมืองดี 
- การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 

                - ครอบครัว-สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 
                  เป็นพลเมืองดี 
                - การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
                  งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
        

 

 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศได้
ก าหนดหมวดส าคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเข้ารับ
บริการการศึกษาของประชาชน  
  

2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
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หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐ
ต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน 
ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 2) ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    

4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเปูาหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที่  
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  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท า ข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการ  

 
 

  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน
ให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ ในยุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1)ความมั่นคง 2)การต่างประเทศ 3)การพัฒนาการเกษตร 
4)อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5)การท่องเที่ยว 6)การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
 

5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

4. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  
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7)โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8)ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
9)เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10)การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11)การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12)การพัฒนาการเรียนรู้ 13)การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14)ศักยภาพการกีฬา 15)พลังทางสังคม  
16)เศรษฐกิจฐานราก 17)ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18)การเติบโตอย่างยั่งยืน 19)การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ 20)การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21)การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 22)กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

  
  
 

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จ านวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง  
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ  
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
    

เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ ศึกษา  
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ
สร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน  
   1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  
 
 

7.  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  

6. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
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    1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน   
   1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปูาหมายเพ่ิมข้ึน  
   1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม  
   3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

 
 
 

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  

นโยบายหลักที ่1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 
นโยบายหลัก ที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
นโยบายหลักที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโต 
                       อย่างยั่งยืน  
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
นโยบายหลักที่ 12 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ 
                       ยุติธรรม  
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  ได้แก่ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

          นโยบายเร่งด่วนที่ 2 การปรับปรุงสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
นโยบายเร่งด่วนที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
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นโยบายเร่งด่วนที่ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
นโยบายเร่งด่วนที่ 12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ 
                          การด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 
 
 

    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education 
for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง
ยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)  
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ 
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า ภายในประเทศ
ลดลง 
 
 
 
 

9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
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 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา  
การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  

4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง  ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา ก าลังคนที่มี 
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดย 
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ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน 
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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    1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  
 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะท่ีจ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
 7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพใน
สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 

10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
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 9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
  10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
           11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็น
หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
 3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมกีารจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงวัย 
 7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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11. ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังนี้ 

          วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทกัษะอาชีพ และมีทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
และเหมาะสมกับช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. ก าลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพื้นท่ี ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล (7 แผนงาน) 
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)   
 4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     

5. ผลิตก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
(6 แผนงาน) 
 
 

12. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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13. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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14. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565  
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15. ประกาศนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
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มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน  
ไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  

 แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตาม
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

 แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็น การ
พัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง ประเทศ 
ซึ่งรวมถึง แผนการศึกษาแห่งช าติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏบิัติการ ประจ าปี 

ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ 
ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 เปูาหมาย  
     (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

                  (2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
     (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
     (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
     (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21  
     (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
1.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีวิสัยทัศน ์คือ “เป็นองค์กร 
คุณภาพ  สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา และความปลอดภัย พัฒนาสมรรถนะ ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล สืบสานพระบรมราโชบาย บนพื้นฐานความเป็นไทย” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียนพิการ ผู้เรียน
ด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร 
 

16. ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560  
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กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และ
เสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
2.1 เปูาหมาย  
     สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

                    การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
2.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 
1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ  
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นที่
พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ 
การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  เพ่ือสร้าง 
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ า ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
3.1 เปูาหมาย  
     บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  

                    การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
3.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีแผนการพัฒนาการศึกษา  
ให้การจัดการศึกษา ไดส้อดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รัก
สามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบ
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน 
การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง ในระยะยาวต่อไป  
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         4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบก ารบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
     4.1 เปูาหมาย 
           (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
                  (2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
              4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
                  (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง สะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส 
                  (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง  
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
                  (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    4.3 การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีการ
พัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น า
เยาวชนต่อต้านการทุจริตพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตและพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลซื่อสัตย์สุจริตและปูองกันการทุจริต
ทุกรูปแบบ  
 
แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
1.1 ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู ้

1.1.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่
หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู  
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
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1.1.2 แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมินผล การพัฒนาครู การพัฒนา โรงเรียนให้มี
คุณภาพ 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น 
ของโลก ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
การขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่
ที่หลากหลายรวมถึงแนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนา
คุณภาพ การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ให้
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียน 
มีความพร้อม ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริม 

เรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์  
ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถาน
อ่ืนๆ รัฐ และโรงเรียนเพื่อผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียน 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

1.1.3 แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การวัด การประเมิน การพัฒนาครู การพัฒนา 

คุณภาพสถานศึกษา 
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ  

ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีแผนการ

ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้งผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้เรียน
พิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีมาตรฐานเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสม กับบริบทของพ้ืนที่ในความรับ 
ผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา  
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1.2 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
1.2.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  พัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.2.2 แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่มีคุณภาพ 

เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ  
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาใน
พ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

1.2.3 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย รวมถึง การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
และเล็กท่ีประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนา
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษา
และสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เด็กนักเรียน  
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

1.3 ประเด็นที่ 11 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
1.3.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีระบบให้

ความช่วยเหลือ ผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
1.3.2 แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา จัดให้มีระบบสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ 

ความช่วยเหลือ เป็นพิเศษ 
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เป้าหมายของแผนย่อย มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  สนับสนุน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ เด็กพิการใน
โรงเรียน จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่
พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริม
การจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) 

1.4 ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
1.4.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส่งเสรมิการจัด

การศึกษาให้เกิดความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปูองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไข
ปัญหา ช่วยเหลือเด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 

1.4.2 แผนย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  พัฒนาการจัด

การศึกษา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา 
ยาเสพติด สร้างและพัฒนา ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย 

เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และพัฒนา

ประเทศ 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีแผนการ

พัฒนาการศึกษา และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง บุคลากร
ทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพ
รายใหม่ พัฒนากระบวนการ ระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและ
พัฒนาระบบรองรับสนับสนุน การคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาใน
กลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ ประเทศไทยมีความมั่นคงต่อไป 
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1.5 ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
1.5.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทย 

มากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับ 
ของนานาประเทศมากข้ึน 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส่งเสรมิให้
นักเรยีน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้าง
เครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม 

1.5.2 แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และ 
การเป็นพลเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส่งเสรมิให้มี
การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน 
และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และ
สมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ 
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีแผนการ
ส่งเสริมให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท า
ความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่
ท างาน ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

1.6 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
1.6.1 เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส่งเสรมิการ

จัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
1.6.2 แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส่งเสรมิให้มี

การปลูกฝัง วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
เป้าหมายของแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
การบรรลุเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีการพัฒนา

นวัตกรรม เทคนิคการเรียนการสอนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชน
ต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และปูองกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
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1.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19  
พ.ศ. 2564 – 2565  

 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเปูาหมายส าคัญ คือ  “คนสามารถยังชีพ อยู่ได้มี
งานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ ประเทศ
ฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม ่” โดยได ้ระบุ
ประเด็นการพัฒนา  4 ประการ ที่ควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในระยะ  2 ปีข้างหน้า เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพ
ในการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว หรือ Resilience” โดย 4 ประเด็น การพัฒนา 
ประกอบด้วย 

 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.พิษณุโลก เขต 2       71 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.พิษณุโลก เขต 2       72 

 

 
2. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับ 

การพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
2.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม : การสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือจัดการศึกษา  
ให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา 

2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
2.2.1 ประเด็น 

1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล  
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2) การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษา ที่ต้องมี 

การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
2.2.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 

1) การจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ในโรงเรียนเรียนร่วม เพื่อให้เด็ก
พิการได้รับการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ 

2) การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษา 
3) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
4) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูง ในถิ่น

ทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ

เทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLID 
2.2.3 เปูาหมายกิจกรรม : จัดการศึกษาให้นักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา  

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3  เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ

อาจารย์ 
2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
2.3.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัด 
การเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

2.4  เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
2.4.1 ประเด็น 

1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา  
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3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
4) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

2.4.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม 
1) การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้

ผู้เรียน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  
พร้อมทั้งมี ทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

2) การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้ง
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก การจ้างครู คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ รวมถึงแนวโน้มของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ 

3) การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปูองกัน  
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ  
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม 
เสริมสร้างมาตรฐานในการปูองกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 

4) การเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้ นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม 
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี อีกท้ังสร้างเครือข่ายชุมชน 
องค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการผลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
2.5.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรม การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกล  
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLID 

 

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1 เรื่องการปูองกันและเฝูาระวัง 

3.1.1 ประเด็นการเร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

3.1.2 กิจกรรมและเปูาหมายกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน 
การปูองกัน และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรม 
การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหารครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
4.1 วัตถุประสงค์ 

ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ที่ 1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 

ที่ 1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็ง ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน า 

ที่ 1.4 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ที่ 1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

4.2 เป้าหมายรวม 
ที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม
ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

ที่ 2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

ที่ 2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ
การจัดการ อย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤต 
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ที่ 2.5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วม  
ในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาที่ส าคัญ ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก 
ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 
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ที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการ ซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับ ความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพสูงฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ 
ความสามารถและปรับตัว ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.3.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม 

ตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
4.3.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
4.3.3 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน 

สากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ 
การเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี แก่ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

4.3.5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ  
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ 
การด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้าง
ครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียน
มัธยมศึกษา ขนาดกลางและเล็กที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงาน 
แนะแนว ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อ และ 
การมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครอง เด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

4.3.6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู ส่งเสริมให้มี 
การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา  

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.4.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
4.4.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
4.4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้

ต่ าสุด ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยส่งเสริมให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
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ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่  
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

4.4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็ก และ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และ
สภาพร่างกาย โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ในระดับพ้ืนที่
พิเศษ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  

4.5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.5.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก และ 

ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 

เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับปฐมวัยและหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 

4.6.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลัก ของประเทศ 

4.6.2 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

4.6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคม และ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ โดยน าแนวทางพระราชดาริไปเผยแพร่และพัฒนา และด าเนินกิจกรรม  
ที่เก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริ รวมถึงปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 

4.7.1 เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
4.7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปลูกฝัง 

ให้คนไทยไม่โกง 
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  

5.1 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
5.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการปูองกัน 

และปราบปรามยาเสพติด 
5.1.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
5.1.3 ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                    5.1.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ 
ของยาเสพติดเพ่ือปูองกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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5.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็น 

การเสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
5.2.2 เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบปูองกันและแก้ไขการทุจริต และ

ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
5.2.3 ตัวชี้วัด ดัชนชีี้วัดการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
5.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และ

ปฏิเสธ การทุจริต 
 

แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1.2 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขัน ของประเทศ 
1.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
1.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
1.5 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

   2.1 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   2.2 เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   2.3 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   2.4 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

                              และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   2.5 เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   2.6 เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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              สาระส าคัญแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 ในส่วนที่ 3  สาระส าคัญแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  

เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
3. การเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ กับโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

 
 
 
 
 

             การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานจะต้องด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ โดยท าการวิเคราะห์
สถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนด
นโยบาย การน านโยบายสู่การปฏิบัติทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือประเมินสถานภาพองค์กร ดังนี้ 
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งด้านเชิงบวก
และเชิงลบ ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน (STEP) ดังนี้ 
 1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Social: S) ได้แก ่จ านวนประชากร ระบบการศึกษา ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปัญหาสังคม ฯลฯ 
 2. ด้านเทคโนโลยี(Technology: T) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 
 3. ด้านเศรษฐกิจ(Economic: E)ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครอง ภาวะทางการเงิน การว่างงาน 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political :P) ได้แก่ นโยบายรัฐบาล พระราชบัญญัติ ระเบียบกฎหมาย 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการด าเนินงานขององค์กร การวิเคราะห์จะต้องเลือกปัจจัยที่ส าคัญ  

มาพิจารณาว่าองค์กรมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอะไรบ้างที่ควรปรับปรุงซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน (2S4M)  ดังนี้ 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure :S1)  ได้แก่  โครงสร้างและนโยบายขององค์กร   

การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันทุกผ่าย 

ส่วนที่  
 

1. การวิเคราะห์สถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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2.  ด้านการบริการ (Service : S2)  ได้แก่  ความสามารถในการให้บริการ  การมีส่วนร่วมในการให้บริการ
และผลผลิต 

3.  ด้านบุคลากร (Man : M1)  ได้แก่  ปริมาณและคุณภาพของอัตราก าลัง  คุณภาพของผูบ้ริหาร  
ความสามารถของบุคลากร 

4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money :M2)  ได้แก่  ประสทิธิภาพในการบริหารการเงิน  ความสามารถ
ในการระดมทุน 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3)  ได้แก่ ความเพียงพอ ความสามารถในการจัดหา และประสิทธิภาพใน
การใช้ 

6. ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4)  ได้แก่ ความสามารถในการวางแผน   
การด าเนินงานตามแผน การประชาสัมพันธ์ การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน การวัด
ประเมินผลงาน และการมีส่วนรว่ม 
 ซึ่งผลการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2   
มีดังนี ้
 
 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม : (Social : S)   

โอกาส (S+) อุปสรรค (S-) 
1. ชุมชนมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. ชุมชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการจัด 

การศึกษา และสง่เสริม สนบัสนนุให้บุตรหลาน 
เข้ารับการศึกษา 

3. องค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้ความร่วมมือ 
สนับสนนุ ส่งเสริม การจัดการศึกษาของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

1. การเคลื่อนย้ายแรงงานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง 
เป็นผลใหจ้ านวนนักเรยีนลดลง 

2. ค่านิยมกระแสวัฒนธรรมสังคมเมอืงกระทบต่อวิถี 
ชนบท ท าให้พฤติกรรมเปลีย่นไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนต่ า 

3. ปัญหาครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ผู้ปกครองท างาน 
ต่างถิ่น 

4. ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
การศึกษา ท าให้ไมส่ามารถส่งเสรมิ สนับสนุน 
การเรยีนรู้ของบุตรหลาน 

 

 ด้านเทคโนโลยี : (Technology : T)   
 

โอกาส (T+) อุปสรรค (T-) 
1. วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียน 

เกิดการเรียนรู้ และไดร้ับองค์ความรู้ใหม ่
2. รัฐบาลส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงาน 

ทางการศึกษาพัฒนา ด้าน ICT ระบบข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ท าให้นักเรียนได้รับโอกาสอย่างท่ัวถึง 
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพ 

3.   ความก้าวหน้าเทคโนโลยี ท าให้ ครู และบุคลากร 
     ทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.  ส่งเสริม สนับสนนุ และพฒันาระบบ ICT 
    นวัตกรรมให้นักเรยีนไดร้ับโอกาสอย่างทั่วถึง 

1. ขาดสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการจัดการเรียน 
การสอนที่ทันสมยั 

2. สื่อ เทคโนโลยีในชุมชนมีไม่เพียงพอ 
3. นักเรียนขาดความตระหนักในการใช้สื่อออนไลน ์

ที่ถูกต้อง 
 
            

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
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  ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E)   
 

     โอกาส (E +) อุปสรรค (E -) 
1. สภาพเศรษฐกิจในชุมชนเข้มแข็ง  ผู้ปกครอง 

มีรายได้สนับสนนุประชากรวัยเรียน 
ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

2. ภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุน 
ทรัพยากรด้านการจัดการศึกษา 

1. ภัยธรรมชาติท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
2. การบริโภคนิยม ท าให้เกิดภาวะหนี้สิน  

 
 
 
 

 
 
 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political : P) 

โอกาส (P+) อุปสรรค (P-) 
1. นโยบายระดบัประเทศ มุ่งพัฒนาประเทศ 

ไปสู่เปา้หมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อเปลี่ยน 
คนไทยให้มีความรู้ และทักษะอาชีพทีสู่งขึ้น 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีอัตลักษณ์ 
ความเป็นไทย และมีความสามารถรู้จักใช้ 
เทคโนโลยสีมัยใหม่ 

2.   นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา มุ่งพฒันา 
      เสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
      ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดบั 
      มาตรฐานการศึกษา ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
      รองรับการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
      และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3.   นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง 
      ศึกษาธิการ ที่จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา 
      และการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนการจัดสรร 
      งบประมาณ สนับสนนุการศึกษา การให้องค์กร 
      ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วม 
      จัดการศึกษา การพัฒนาคนทุกช่วงวยั โดย 
      ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิต การพัฒนาระบบ 
      การผลิตและพัฒนาครูที่มคีุณภาพ 
 
 

1. กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏบิตัิ 
เก่ียวกับงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่เอ้ือต่อการสนับสนุน 
การจัดการศึกษา  

2. นโยบายการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง 
ตามสภาวะทางการเมือง ท าให้การจัดการศึกษา 
ไม่ต่อเนื่อง และไมบ่รรลุตามวตัถุประสงค์ 
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  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure :S1)   
 

จุดแข็ง (S1+) จุดอ่อน (S1-) 
1.  มีนโยบายให้น า ICT มาใช้ในการบริหาร 
     จัดการศึกษาท้ังในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 
2.  มีนโยบายให้ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
     สว่นท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม 
     ในการจัด 
3.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  
     เป้าหมาย แผนงาน การท างานไว้ชัดเจน 
4.  มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารนโยบาย   
     ในการปฏิบัติงานท าให้มีทิศทางในการท างาน  
     บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องรวดเร็ว 
5.  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
     และนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา  
     อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลการปฏิบัติงาน 
     ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     มีประสิทธิภาพ 
6.  มีนโยบายให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด 
     นโยบาย วิสัยทัศน์ แผนงาน ท าให้บุคลากร 
     เกิดความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
7.  มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
     ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

1. ครูผู้สอนมีวุฒิไม่ตรงกับวิชาที่สอน และมีจ านวน 
ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการศึกษา 

2. สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนมาก 
ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ      

 
       
       
 
   

  ด้านผลผลิต และการบริการ  (Service : S2)   
 

จุดแข็ง (S2+) จุดอ่อน (S2-) 
1. ส่งเสริมและสนับสนนุให้โรงเรียนจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
2. ส่งเสริมและสนับสนนุให้จัดกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา 
3. ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ

นักเรียนยากจน พิการ และด้อยโอกาส  
4. ส่งเสริมและสนับสนนุให้โรงเรียน 

ใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย   
5. เร่งรัด  ติดตามให้นักเรียนเข้าเรียนตาม

พระราชบญัญัติการศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545 

1.   ขาดการสนับสนนุให้โรงเรียนจัดท าแผนที่ 
   การศึกษา (School Mapping) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
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  ด้านบุคลากร (Man : M1)   
 

จุดแข็ง (M1+) จุดอ่อน (M1-) 
1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร  

น าสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย  
มาพัฒนางาน  พฒันาตนเอง ให้ทันต่อเหตุการณ์
และสอดคล้องกับการบริหารจัดการ 

2. ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวิสัยทัศน์    
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์   
ส่งผลให้ข้าราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา  
และนักเรียนได้รบัการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

3.  บุคลากรส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
มีมนุษยสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธท์ี่ดี 
กับผู้มาขอรับบริการ 

 

1. บุคลากรขาดความช านาญในการพัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรมทางการศึกษา 

2. บุคลากรขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสาร 

3. บุคลากรบางส่วน ไมไ่ดน้ าความรู้ที่ได้รับ 
จากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 

 
 

  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2)   
 

จุดแข็ง  (M2+) จุดอ่อน (M2-) 
1. การบริหารงานงบประมาณมีความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการใช้เงินงบประมาณ 

2. การบริหารงบประมาณเปน็ไปตามหลักเกณฑ์
ความขาดแคลน และความต้องการจ าเป็น
ตามล าดับความส าคัญ 

3. มีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการสนบัสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

4. น าโปรแกรม มาจัดท าระบบงานการเงิน 
ให้เป็นปัจจุบนั ถูกต้องตามระเบียบ 
ของทางราชการสามารถตรวจสอบได้ 

 

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้
การบริหารงบประมาณของส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา และโรงเรียน ไม่เป็นไปตามก าหนด   

2. โรงเรียนได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุง
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที ่
ไม่เพียงพอ ท าให้มีครุภัณฑ์ และ 
อาคารสถานที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.   มีงบประมาณไม่เพียงพอตอ่การพัฒนาครู 
4.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนได้รบั 
      การจัดสรรงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอ 
      ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
5.   การบริหารการเงินและงบประมาณ  
     มีไม่เพียงพอในการบริหารจดัการ 

 

  ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Material : M3)   
จุดแข็ง (M3+) จุดอ่อน (M3-) 

1. มเีครื่องมือสื่อสาร และระบบเครือข่าย Internet  
ที่สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้หลายช่องทาง 
อาทิ ระบบ Line / Facebook / เว็บไซต์ /  
การประชุมออนไลน์  
 

1.  ครุภัณฑ์ส านักงาน ช ารุดทรดุโทรม   
   ไม่เพียงพอกับการใช้งาน 
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  ด้านบริหารจัดการ (Management : M4)   

จุดแข็ง (M4+) จุดอ่อน (M4-) 
1. มีการใช้ระบบโปรแกรม จัดท าขอ้มูลสารสนเทศ

ทันสมัย เปน็ปัจจุบนั ท าให้สะดวกต่อการน ามา 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

2.  มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
 ข้อมูลข่าวสาร ให้โรงเรียน ชุมชน และ  
 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๆ รับทราบ 
 ทาง Web Site, Line, Face book,  

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ท าให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามีความ
เข้มแข็งบริหารงานอย่างมปีระสทิธิภาพ 

4.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดน้ าข้อมูล 
      สารสนเทศมาใช้วางแผนการจัดการศึกษา   
      ท าให้นักเรียนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง 
      และมีประสิทธิภาพ 
5.   มีการกระจาย ตามความสามารถของบุคลากร 
     ท าให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ และ 
     ประสิทธิภาพ 
6.   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน  
     ใช้แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     และแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
     จัดการให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
7.  มีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ในการบริหารจัดการ 

   8.  มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
       และ ICT อย่างต่อเนื่อง  
  9.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการ 
      ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
10.  มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
      ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
11.   มีการประสานงานความรว่มมือกับหน่วยงานอื่น 
        เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

1. การบริหารด้านการจัดการความรู้ (KM) 
ไม่เป็นระบบ ท าให้การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และการจัดการความรู้ ไม่มีประสิทธิภาพ 

2. ข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงาน ยังไม่มี 
ความเชื่อมโยง 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 

 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 

ปัจจัยภายนอก 
น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป โอกาส 

(+ ) 
อุปสรรค 

( - ) 
เอ้ือ 
(+ ) 

ไม่เอ้ือ 
( - ) 

1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม    (S)   0.28 3 4 0.84 1.12 -0.28 
2.ด้านเทคโนโลยี                   (T)   0.32 4 3 1.28 0.96  0.32 
3.ด้านเศรษฐกิจ                    (E)   0.20 3 1 0.60 0.20  0.40 
4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.20 3 2 0.60 0.40  0.20 

รวม 1.00      
สรุปปัจจัยภายนอก 3.32 -2.68 0.64 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 0.32  

 
         จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  โดยรวมพบว่า ปัจจัยภายนอกของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน (0.32) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า ปัจจัยภายนอกส่วนใหญ่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  ยกเว้นด้านสังคมและวัฒนธรรมยังมีอุปสรรค 
(-0.28) เนื่องจากผู้ปกครองต้องท าไปงานตา่งถิ่น  และส่วนใหญ่ครอบครัวแตกแยก บุตรหลานส่วนใหญ่อยู่กับตายาย  
ค่านิยมที่แสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  จึงส่งผลท าให้ด้านสังคมและวัฒนธรรมจึงเปน็อุปสรรคต่อ 
การปฏิบัติงาน 
 
 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

ปัจจัยภายใน 
น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป จุดแข็ง 

(+ ) 
อุปสรรค 

( - ) 
เอ้ือ 
(+ ) 

ไม่เอ้ือ 
( - ) 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย(S1)   0.15 7 2 1.05 0.30 0.75 
2. ด้านการบริการ (S2)   0.25 5 1 1.25 0.25 1.00 
3. ด้านบุคลากร ( M1)   0.15 3 3 0.45 0.45 0.00 
4.ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน(M2)   0.17 4 5 0.68 0.85 -0.17 
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3)   0.12 1 1 0.12 0.12 0.00 
6. ด้านการบริหารจัดการ (M4)   0.15 11 2 1.65 0.30 1.35 

รวม 1.00      
สรุปปัจจัยภายใน 5.20   2.27 2.93 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน 1.465  
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              จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  โดยรวมพบว่า สภาพแวดล้อม
ภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีจุดแข็งที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
(1.465) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า สภาพแวดล้อมภายในส่วนใหญ่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน   
ยกเว้น ด้านด้านประสิทธิภาพทางการเงินยังเป็นจุดอ่อน (-0.17) เนื่องจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
มีความล่าช้าและไม่เพียงพอ  จึงส่งผลท าให้การบริหารจัดการดา้นการเงินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณโุลก เชต 2 เป็นจุดอ่อนต่อการปฏบิัติงาน 
 

กราฟแสดงสถานภาพขององค์กร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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 จากกราฟแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน  และการประเมินสถานภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและต่อยอดในการพัฒนาการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นทิศทาง 
การพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในการด าเนินการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังมีรายละเอียดของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
และ กลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นองค์กรคุณภาพ  สร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา และความปลอดภัย พัฒนาสมรรถนะ 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สืบสานพระบรมราโชบาย บนพื้นฐานความเป็นไทย”  

 
 

พันธกิจ 
      

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
          2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย 
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
         3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
         4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
         5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
         6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
         7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
        8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 
 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

2. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ 2565  
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เป้าประสงค์ 
          1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
         2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
         3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
         4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
         5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
         6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
               “จิตบริการ ท างานเป็นทีม สื่อสารสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
 

ค่านิยมองค์กร 
              “คุณค่า คุณธรรม คุณภาพ” 
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           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 อ าเภอประกอบด้วย 
อ าเภอวังทอง อ าเภอบางกระทุ่มและอ าเภอเนินมะปราง มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนและ 
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช้ MODEL  PLK2  ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้
กระบวนการ PLC เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายคุณภาพ 5 ดี ได้แก่ นักเรียนดี  ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี 
ห้องเรียนดี สถานศึกษาดี และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดี  โดยสอดคล้อง
กับมาตรฐานด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รายละเอียดตามโมเดล 1-2 
 
 

 
 
 
 
 
 

นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.พิษณโุลก เขต 2 หนา้ 89 

 

นโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
  

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาอันเป็นภารกิจ หน้าที่ที่ส าคัญ เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย จุดเน้น  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้อง 
ความต้องการของท้องถิ่นจึงร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันก าหนด
นโยบายและจุดเน้นเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ประกาศใช้เป็นนโยบายและจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การจัดการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จ านวน 4 นโยบาย 10 จุดเน้น ดังนี้ 

 
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
จุดเน้นที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
จุดเน้นที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาการ 
จุดเน้นที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ 
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาความเป็นคนดี มีทักษะชีวิต 
 
นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาครูและบุคลากรด้วยวิธีการหลากหลาย 
 
นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพห้องเรียน 
 
จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศห้องเรียนที่สะอาด เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่ 8 กระบวนการบริหารจัดการในชั้นเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ 

                  
    นโยบายที่ 4 สง่เสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

จุดเน้นที่ 9 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล                                               
และการบริหารทั่วไปสู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา โดยมีเป้าหมายคุณภาพ 5 ดี ดังนี้  
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หลักการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ใช้หลักการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ดังนี้ 
 

1 ใช้หลักการ การบริหารและการจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯลฯ เป้าหมายคุณภาพ 5 ดี คือ
นักเรียนดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี ห้องเรียนดี โรงเรียนดีและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดี 

2. ด าเนินการ 5 ภารกิจ ตามแนวทางดังนี้ 
    1).ก าหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริหาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คุณภาพ 5 ดี โดยบุคลากรทุกคนพัฒนางานบนมาตรฐาน ใช้ฐานการวิจัย  
การใช้และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี 
   2). ส่งเสริมการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ หลากหลายเช่น Active learning จิตศึกษา 
PBL การเรียนรู้ Coding การเรียนรู้ผ่านสื่อ DLTV การพัฒนาตามหลักสูตรที่ท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จ EF 
และพัฒนาทักษะอาชีพโดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยะอาชีพในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสุขภาวะ 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
   3).พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการที่หลากหลายเช่นการใช้ 
กระบวนการ PLC การสร้างระบบพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษา การเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้ในการท างาน 
การเข้ารับการอบรม ฯลฯ 
   4).พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้จัดการเรียนรู้แบบ Active learning สนับสนุน 
การขับเคลื่อนเชิงวิชาการ ให้สามารถจัดท าหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตอบโจทย์นักเรียน ชุมชน สังคม เช่น
หลักสูตรโครงงานฐานวิจัย หลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรพัฒนาทักษะฐานดิจิทัล ด้วยการสร้างระบบ
เครือข่ายและพ่ีเลี้ยงทางวิชาการให้กับสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพ  
ด้วยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยะอาชีพขึ้นในสถานศึกษา 
   5). การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ด้วยการจัดตั้ง Core team ในระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับสถานศึกษา ที่มีความเข้าใจในบทบาทการมีส่วนร่วมและการเป็นกลไกการจัดการศึกษาด้วยการสร้าง 
เป้าหมายร่วม มีการวางแผนการขับเคลื่อนให้เกิดพ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning Space) ครอบคลุมทั้งเขตพ้ืนที่
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ 
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โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
ความสอดคล้องกับแผนระดบัต่าง ๆ 

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ 
12 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย
ศธ. 

นโยบาย 
สพฐ. 

แผน  
จ.พล. 

นโยบาย 
สพป.พล. 2 

1.                                                               85 65,000 1 12 5 8 1 1 1 3 
2. โครงการการยกระดับและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขต 
    พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

80 25,000 4 12 2 8 3 2 4 3 

3. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษ 80 40,000 4 17 2 8 3 2 4 1 
4 .                                                                                   
                                 21 

80 15,600 3 12 1 8 2 3 3 1 

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน 
   ขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้รายวิชาหลัก 

80 16,000 3 12 1 8 2 3 3 1 

6. โครงการประเมินเป็นแบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม 
    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง “สถานศึกษาพอเพียง” และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม 
    หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ปกีารศึกษา  2564  

80 16,000 3 12 1 8 2 3 3 1 

7 .โครงการประกวดคัดเลือกโรงเรียนทีม่ีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)   
   ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

80 12,200 3 12 1 8 2 3 3 1 

8. โครงการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปญัหาและการคิดสร้างสรรค์ตามแนว PISA 80 18,800 3 12 1 8 2 3 3 1 
9 .โครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์  80 33,000 3 12 1 8 2 3 3 1 
10 .โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 80 50,000 3 11 1 8 2 3 3 1 
11. โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยใช้กระบวนการ  
     STEAM   PLUS CLT ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและทกัษะการเรียนรู้ใน 
     ศตวรรษที่ 21 

80 20,000 3 12 1 8 2 3 3 1 

12. โครงการการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
     วิทยาการค านวณ 

80 14,000 3 12 1 8 2 3 3 1 

13. โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทลั 80 34,000 3 12 1 8 2 3 3 2 
14. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 80 25,900 3 12 1 8 2 3 3 1 

3. การเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ กบัโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  
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โครงการ 
ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั งบประมาณ 
ความสอดคล้องกับแผนระดบัต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท 

แผนฯ 
12 

นโยบาย
รัฐบาล 

นโยบาย 
ศธ.. 

นโยบาย 
สพฐ. 

แผน  
จ.พล. 

นโยบาย 
สพป.พล. 2 

15. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 90 34,000 3 11 1 8 2 3 3 1 

16. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตร  
    ระดับชั้นเรียน และหลักสูตรสถานศึกษา 

50 40,000 3 12 1 8 2 3 3 1 

17. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 80 10,000 3 12 1 8 2 3 3 1 

18. โครงการการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด 
     ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

80 18,700 3 12 1 8 2 3 3 3 

19. โครงการเสริมสร้างระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพือ่ 
     การประกันคุณภาพ 

80 25,000 3 12 1 8 2 3 3 4 

20. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ 
     ภายนอก 

80 10,000 3 12 1 8 2 3 3 4 

21. โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ฯและกระบวนการจัดการ 
     เรียนรู้บน Web Site ตามแนววิถีใหม่ NEW NORMAL 

85 20,000 3 12 1 8 2 3 3 4 

22-. โครงการนิเทศวิถีใหม่ ใส่ใจพัฒนา 100 130,000 3 12 1 8 2 3 3 4 
23. โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชพี 
     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

90 200,000 3 12 1 8 2 3 3 2 

24  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 
    แพลตฟอร์ม ด้านบริหารจัดการการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 

85 50,000 3 12 1 8 5 3 3 2 

25. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการ ติดตาม  
     ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

100 60,000 3 12 1 8 2 3 3 4 

26. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

85 10,000 6 21 6 8 6 4 6 4 

27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 85 37,000 6 12 6 8 6 4 6 4 
28  โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏบิัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 100 930,000 6 11 6 8 6 4 6 4 

รวมทั้งหมด 28  โครงการ  1,984,200         
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กรอบเงินงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
 งบบริหารจัดการ  งบประมาณ  4,000,000 บาท  แยกเป็น ดังนี้                                                    
       งบประจ า                                 1,984,200 บาท                 
       งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา/งานบริหารจัดการตามภารกิจ  2,015,800 บาท                

  

           เบิกจ่ายจาก 
             แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
งบด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   

  
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนที่   
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งบประจ า 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(งบด าเนินงาน) 

รายการ 
 ปีงบประมาณ 

ปี 2565 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ไตรมาส 
 ที่ 1 

ไตรมาส 
 ที่ 2 

ไตรมาส 
 ที่ 3 

ไตรมาส 
 ที่ 4 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
  1. คา่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 90,000 10,000 10,000 30,000 40,000 
  2. คา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตาม 
      ตรวจสอบ ประเมินผล และ 
      นิเทศการศึกษา 

10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 

  3. การบริหารจัดการและการขับเคลื่อน 
     ตามนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

300,000 30,000 150,000 100,000 20,000 

  4. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 50,000 5,000 15,000 20,000 10,000 
  5. ค่าซ่อมแซมและวัสดุยานพาหนะ 100,000 20,000 30,000 30,000 20,000 
  6. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 100,000 20,000 25,000 25,000 30,000 
  7. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง - - - - - 
  8. ค่าวัสดุเคร่ืองใช้ส านักงาน 
      (งานบ้านงานครัว) 

20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

  9. วัสดุส านักงาน 250,000 50,000 70,000 70,000 60,000 
10. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 30,000 40,000 40,000 40,000 
11. ค่าสาธารณูปโภค      
   -  ค่าไฟฟา้ ค่าน้ าประปา  900,000 225,000 225,000 225,000 225,000 
   -  ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณยี ์ -     
12. ค่าถ่ายเอกสาร จัดจ้างท าเอกสาร 45,800 10,000 20,000 10,000 5,800 

รวม 2,015,800 407,500 592,500 557,500 458,300 
 

เบิกจ่าย : แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
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งบบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

งบประมาณ 4,000,000 บาท  แยกเป็น ดังนี ้
 

1. งบประจ า     2,015,800   บาท 
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา     1,984,200   บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ที ่ 1  ด้านความมั่นคง 
สอดคล้องจุดเน้น ศธ. ที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเสริมสร้าง พัฒนาการด าเนินงานดา้นความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 1  การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อน 
                 ความปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาคี 
                 เครือข่ายภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาเสริมสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยใน 
                 สถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 3  การเสริมสร้างภาวะผู้น าด้วยกระบวนการลูกเสือและ 
                 สภานักเรียน 

กิจกรรมที่ 4  สถานศึกษาปลอดภัย ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมที่ 5  นิเทศติดตามการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 

65,000 1. นางสาวยุพิน  
สิทธิไกรพงษ ์  

2. นางสาวปวีณรตัน์  
สิริธนาเรือง   

รวมเป็นเงิน 65,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สอดคล้องจุดเน้น ศธ. ที ่3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
                                  ทุกช่วงวัย 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้านโอกาส 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการการยกระดับและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 1 การยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                สพป.พิษณุโลก เขต 2 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและยกระดับสถานศึกษา ที่มีกระบวนการดูแล 
               ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
 

25,000 นางกนิษฐา   
พ่ึงม่วง 

2 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมการคัดกรองเด็กพิเศษ 
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                เรียนรวมในโรงเรียน  
 

40,000 นายวิรัตน์          
สุทัศน์       

รวมเป็นเงิน 65,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องจุดเน้น ศธ. ที ่2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที ่3 ด้านคุณภาพ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมนักเรียนในการเรียนต่อสาย

อาชีพเพื่อการมีงานท าและส่งเสริมทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรม  จัดอบรมพัฒนาครูแนะแนวเพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการเรียน 
            ต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท าและส่งเสริมทักษะอาชีพใน 
            โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 

15,600 นางสาว
คณิตศาสตร์  
บุญพันธ์ 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้รายวิชาหลัก 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพของ 
                 โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
                 การเรยีนรู้รายวิชาหลัก   
กิจกรรมที 2  พัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ 
                 เรียนการสอนยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
                 โดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก   
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผลการการจัดการเรียน 
                การสอนยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ 
                ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก   
 

16,000 นางสาว 
วิไลวรรณ  
สุขป้อม 

3 โครงการประเมินเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ 
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
“สถานศึกษาพอเพียง” และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ปีการศึกษา  2564 
กิจกรรมที่ 1 พาคิด พาท า เตรียมรับการประเมินให้เป็น “สถานศึกษา 
                พอเพียง” และ“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
                เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)” 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
                ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

40,000 นางสาว พัชรี  
บุญนาคแย้ม   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องจุดเน้น ศธ. ที ่2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที ่3 ด้านคุณภาพ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 โครงการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice)  ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
                (Best Practice) ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ 
                เรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 2 จัดเวทีการแข่งขันให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีวิธี 
                ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการส่งเสริมและ 
                พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความส าเร็จในการพัฒนาการจัด 
                การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลรายงานผล 
 

12,200 

1.นางสาว 
สุฑารัตน์   กองจิว 

2.นางสุกัญญา     
อ าไพพงษ์ 

 

5 โครงการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ตามแนว 
PISA 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อสอบและออกข้อสอบเพื่อพัฒนา 
                 ทักษะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ตามแนว 
                 ทางการประเมินของ PISA 
กิจกรรมที่ 2  สรุปผลรายงานผล 
 

18,800 1. นางสาว 
สุฑารัตน์   กองจิว
2.นางสาวพัชรี    
บุญนาคแย้ม 
3. นางสาว
คณิตศาสตร์   
บุญพันธ์ 

6 โครงการส่งเสริม พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์  
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความสามารถผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์ผ่าน 
                การสอบแข่งขันขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน แบบโครงงานพื้นฐาน 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ 
               แก้ปัญหา (Teaching through problem solving )  
 

33,000 1. นางสุพัตรา  ปานรอด 
2.นางสาวนุชรี  วงค์แก้ว   
3.นางสุกัญญา   
อ าไพพงษ ์ 

 

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ 
ในชั้นเรียน 
กิจกรรม  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ 
 

50,000 นายประเสริฐ   
ปานรอด  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องจุดเน้น ศธ. ที ่2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที ่3 ด้านคุณภาพ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8 โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดย

ใช้กระบวนการ STEAM PLUS CLT ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1  สร้างการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
                  (Active learning) โดยใช้กระบวนการ STEAM PLUS 
                  CLT ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะ 
                  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการ 
                เรียนรู้ นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการ 
                เรียนรู้เชิงรุก  (Active learning) ฯ 
กิจกรรมที่ 3 การจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ 
                นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
               (Active learning) ฯ 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

20,000 นางสาว 
สุกัญญา  
อ าไพพงษ์ 

9 โครงการการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์สื่อ/นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
                ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่พิษณุโลกเขต 2 
กิจกรรมที่ 2 นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดและเผยแพร่ 
                เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมในระดับชั้นเรียน 
                เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

14,000 1.นายธีรวัฒน์ 
ถาวรโชติ  
2. นายประเสริฐ  
ปานรอด 
3. นาง 
สุกัญญา  
อ าไพพงษ์ 

10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการสมรรถนะครู
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมรรถนะครูด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

34,000 นางสาว 
วิไลวรรณ  
สุขป้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องจุดเน้น ศธ. ที ่2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที ่3 ด้านคุณภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียนวัดผล (School MIS) 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคลังข้อสอบ 

25,900 1.นางสาวสุฑารัตน์   
กองจิว  2.นางสาวพัชรี  
บุญนาคแย้ม 
3.นางสาวคณิตศาสตร์  
บุญพันธ ์

12 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ “มิติ 3 ด้านรากฐาน 
                การพัฒนาเด็กปฐมวัย” 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ความยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาในระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ STEM/ Coding ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 5  การประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 

34,000 นางนฤมล   
จันทร์ฉาย 

13 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่
สอดคล้องกับหลักสูตร ระดับชั้นเรียน และหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลครูเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ 
                เรียนรู้เชิงรุก ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะดิจิทัลครูเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ 
                เรียนรู้เชิงรุก ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 

40,000 นางสรัญญา   
แสงชัย 

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : สู่การเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 
กิจกรรม การประกวด วิธีปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           (Best Practice)  

10,000 นางสาวสุพิมล  
ทรงประดิษฐ์ 

15 โครงการการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการออกกลางคันของ
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 
กิจกรรมที่ 1 การลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุของนักเรียนที่มี 
                แนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน ในกลุ่มเป้าหมาย  
                จ านวน 18 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม แนะน าแนวทางให้กับนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออก 
                กลางคัน 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน  การป้องกันนักเรียนออกกลางคัน 

18,700 1. นางสุทัศน์  
จ าปาศักด์ิ   

2. นางสาวปวีณ
รัตน์  สิริธนาเรือง   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องจุดเน้น ศธ. ที ่2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที ่3 ด้านคุณภาพ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
16 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมีระบบการประกัน 
                 คุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2  สังเคราะห์รายงานผลด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือ 
                 การประเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

25.000 

นางสาวนุชรี  
วงค์แก้ว   

17 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทบทวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best  
                Practice ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                ตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
                การศึกษาพ.ศ. 2561 เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ 
                ภายนอก 
 

10,000 

นางสาวสุพิมล  
ทรงประดิษฐ์ 

18 โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ฯ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้บน web site ตามแนววิถีใหม่ NEW 
NORMAL 
กิจกรรมที่ 1 สร้างการรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูล 
                สารสนเทศกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ฯและกระบวนการ 
                จัดการ เรียนรู้บน web site ตามแนววิถีใหม่  
                NEW NORMAL 
กิจกรรมที่ 2 จัดท าและรวบรวมข้อมูลการท า web site ระบบข้อมูล 
                 สารสนเทศกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ฯและกระบวนการ 
                 จัดการเรียนรู้  
กิจกรรมที่ 3 การทดสอบ/ประเมินการใช้งาน web site ระบบข้อมูล 
                สารสนเทศกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ฯและกระบวนการ 
                จัดการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่/สรุปและรายงานผล 

20,000 

นายธีรวฒัน์ ถาวร
โชติ/นางสาววิไล
วรรณ สุขป้อม/
นางสุกัญญา  
อ าไพพงษ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องจุดเน้น ศธ. ที ่2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที ่3 ด้านคุณภาพ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
19 โครงการนิเทศวิถีใหม่  ใส่ใจพัฒนา 

กิจกรรมที่ 1  นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัด ตามแผนนิเทศ  
                 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ) 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

130,000 
1.นางสุพัตรา  
ปานรอด  
2.นางสุกัญญา  
อ าไพพงษ ์  

 

20 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพประจ าปีงบประมาณ  2565 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
                ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 
                ชั่วคราว (นักการภารโรง) สู่การท างานแบบ “มืออาชีพ” 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากร 
                ทางการศึกษา ก่อนเกษียณอายุราชการประจ าปี 2565 

200,000 

นางราตรี  แจ่มใส 

21 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านบริหารจัดการการศึกษา
และสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ส านักงาน 
                 เขตฯ และกลุ่มงาน และสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาสื่ออุปกรณ์และ 
                 เทคโนโลยีการส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT 
กิจกรรมที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี 
                 VDO Conferenceและด้านอินโฟกราฟิก” (Infographic) 
                 เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

50,000 

นายพงศ์พีระ  
ทองแบบ  
นายจีระพงษ ์
จันทร์ค า 

22 โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ 
                นิเทศการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษาในสงักัด 
                สพป.พิษณุโลก เขต 2 โดยการมสี่วนร่วมของ ก.ต.ป.น. 

60,000 

นางเกษมศรี   
รุณไชย 

 รวมเป็นเงิน 877,200  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคล้องจุดเน้น ศธ. ที ่6 การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ. ที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สร้างองค์กรแห่ง 
                การเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง 
                สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมี 
                สว่นร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ส านักงาน 
                เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
                บุคลากรในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผล 
                การด าเนินการโครงการ 

10,000 นายอ าพล   
ช้างพินิจ 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
                พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 4 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

37,000 1. นางสุมาลี  
ยอดยิ่ง 
2.นาง 
ทัศนาภา สินศุข 
3. นางสุเนตร 
แย้มกลิ่น 
4. นางสาว 
พรพิมล  
อ่อนอุระ 

3 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
กิจกรรม  จ้างบุคลากรในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน 2 คน 
             ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จ านวน  3  คน   
             ต าแหน่งแม่บ้าน จ านวน 1 คน    ต าแหน่งพนักงานขับ 
             รถยนต์ จ านวน  1 คน 

930,000 นางลดาวัลย์
กอบฝั้น 

รวมเป็นเงิน 977,000  
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์เป็นเงินทั้งสิ้น  1,984,200  
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ เสริมสร้าง พัฒนาการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว ปวีณรัตน์   สิริธนาเรือง    โทรศัพท ์0824078493 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
        เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและการเกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน       
การสร้างระบบความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นก าลังที่ส าคัญของชาติในอนาคต ให้เกิดขึ้น          
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนและเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และนโยบายด้าน 
ความปลอดภัยของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดให้ความปลอดภัยของ
สถานศึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วน  ที่ต้องด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ครอบคลุมทุกมิติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันบริหารจัดการวิกฤติ ภัยอันตรายและความเสี่ยงทุกรูปแบบ ตาม
มาตรการ 3 ป ได้แก่ “การป้องกัน การปลูกฝัง   การปราบปราม” ซึ่งเป็นภารกิจที่ส าคัญที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยไปสู่เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลักใน 
การ จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต ให้เกิด
ความสมานฉันท์ มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพมาตรฐาน และเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดและภัยคุกคามในเด็กและเยาวชน ได้ก าหนดมาตรการความปลอดภัยของ
สถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของ
สถานศึกษา  ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความปลอดภัย เกิดการเรียนรู้ และมี
พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ โดย สพฐ. 
ได้มีการจัดตั้ง OBEC Safety Center พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่สถานศึกษาด้านความปลอดภัยในการจัด
ประสบการณ์การรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม (Holistic- School Safety) พัฒนาการจัดการเรียนรู้
และประสบการณ์แวดล้อมเพ่ือรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา จัดท า
คู่มือความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา   ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญและ
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาในสังกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันหาแนวทางที่สามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการภายใต้มาตรการด้าน
ความปลอดภัย ของนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้จ าแนกประเภทของ
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ภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ภัยบุคคล อุบัติภัย และสาธารณภัย โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง    ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ดังนี้ 1.) ก่อนเกิดภัย:การปอ้งกัน  2.) ขณะเกิดภัย:การเผชิญเหตุ 3.) หลังเกิดภัย 
:การช่วยเหลือและเยียวยา   ทั้งนี้ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวาระเร่งด่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตระหนักถึงดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สังกัดให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ การเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้สอดแทรกทักษะด้านความปลอดภัยผ่านกระบวนการเรียน   การสอนลูกเสือและ
กิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังที่ส าคัญของชาติในอนาคต
ต่อไป   

3. วัตถุประสงค์    
           1.เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ที่ทันต่อภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ   
           2.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับนักเรียน 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
           3.  เพ่ือนิเทศติดตาม การด าเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   

4. ผลผลิต (Output)    
            1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  
            2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาปรับปรุงคู่มือมาตรการด้านความปลอดภัย            
ในสถานศึกษาท่ีทันต่อสถานการณ์ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ 3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการ
เสริมสร้างทักษะความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียนพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 4. ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดภัย 5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภัย            
ในสถานศึกษา   

ผลลัพธ์ (outcome)   
             1. โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ จาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย ที่ร่วมท า MOU กับ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ในการขับเคลื่อนงานความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา  
             2. โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 มีมาตรการด้านความปลอดภัย ที่สามารถน าไป 
ปรับใช้เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
             3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
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             4. โรงเรียนในสังกัดมีการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงเรียนและสามารถพัฒนาเป็น
ต้นแบบ  ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน  
             5. โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
             1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการด าเนินงานด้านความปลอดภัย โดยได้รับการ
สนับสนุน ช่วยเหลือ จากหน่วยงานภาคีภาครัฐที่ท า MOU ร่วมกับ สพป.พล.เขต 2  
             2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ี
ทันต่อ     ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
             3.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการเสริมสร้างทักษะ สร้างภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน พร้อมรับมือกับเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 4.ร้อยละ 100 ของจ านวน
โรงเรียนในสังกัดทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 5.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับ 
การนิเทศติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. โรงเรียนมีมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเกิดเป็นรูปธรรมและทันต่อสถานการณ์      
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนและโรงเรียน   
             2. นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทักษะด้านความปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ  
            3. สพป.พล.เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด ที่เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยในโรงเรียน  
            4. โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานด้านความปลอดภัย ท าให้มีการขับเคลื่อนงาน     
ความปลอดภัยในสถานศึกษา เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
            1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป.พล. เขต 2  
            2. นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พล. เขต 2 3. 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมรอบสถานศึกษา   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

  

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

               -  เป้าหมาย 
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                      -  2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

   

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

               -  ประเด็น 

                      -  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

                             -  ประเด็นการด าเนินการที่ส าคัญ 

                                    -  2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  
  

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................65,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 65,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 17,100 0 0 47,900 65,000 

รวมทั้งสิ้น 65000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 2 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง กนิษฐา  พ่ึงม่วง    โทรศัพท์ 090-9303975 
โทรสาร 055-394083     E-mail address  plk2@phitsanulok.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
              ตามแผนแม่บทก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ ต่อมาได้มี
การตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงาน
ภายใต้การดูแล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นหลัก 
การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การเสริมสร้างพลังทางสังคม เพ่ือสร้างสังคม
เข้มแข็ง ที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนวัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น โดยผ่าน
กระบวนการงานแนะแนวในสถานศึกษา และสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การ
ขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
                                                  
ในปีการศึกษา 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้พบสภาพปัญหา
นักเรียนที่ปัญหายากจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (Covid – 19)  เพ่ือช่วยเหลือให้นักเรียนได้มีเครื่องมือสื่อสารในการศึกษาเท่าเทียม ส่งผลกระทบ
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ต่อการออกกลางคัน จึงต้องให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้อยู่ใน
ระบบการศึกษา จนกว่าจะจบการศึกษาภาคบังคับ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยในปี
การศึกษา 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ก าหนดให้มีการพัฒนา
กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้าถึงนักเรียนที่
ประสบปัญหาในทุก ๆ ด้าน เช่น ปัญหาการออกกลางคัน ปัญหาความยากจน ที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและครอบครัว จึงก าหนดโครงการการยกระดับและพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา ทั้งระดับผู้บริหาร คณะครู และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน ที่ได้รับเหตุเป็นการเร่งด่วน โดยก าหนดโครง/กิจกรรม ที่เน้นความปลอดภัยของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และมุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน ที่ได้รับผลกระทบจากครอบครัว ภาวะ
เศรษฐกิจ ภัยคุกคาม อุบัติภัยต่าง ๆ ให้ได้โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน    

3. วัตถุประสงค์    
      1 เพ่ือขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เข้าถึง ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ทุกพ้ืนที่   
      2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
      3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน  

4. ผลผลิต (Output)    
      1.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัด ที่ประสบเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ทุกคน   
      2.  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการพัฒนาคุณภาพ ผ่านกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
      3.  ร้อยละ  100  ของครูในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   

ผลลัพธ์ (outcome)   
       1.  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับความช่วยเหลือ
ทันทีท่ีประสบเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้ทันต่อเหตุการณ์  ให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 
       2.  นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับช่วยเหลือจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
       3.  โรงเรียนในสังกัดการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม  
       4. ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
       1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัด ที่ประสบเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ทุกคน   
       2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีการพัฒนาคุณภาพ ผ่านกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
       3.ร้อยละ  100  ของครูในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับความ
ช่วยเหลือทันทีท่ีประสบเหตุจ าเป็นเร่งด่วนให้ทันต่อเหตุการณ์  ให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัย  
         2.  นักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้รับช่วยเหลือจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
         3.  โรงเรียนในสังกัดการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         1. นักเรียนในสังกัดที่ประสบเหตุเดือดร้อนฉุกเฉิน   
         2. โรงเรียนในสังกัด  
         3. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2    

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

  

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

               -  ประเด็น 

                      -  1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

                             -  1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 
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8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน   
1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................25,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 25,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  
 

 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 5,000 5,000 5,000 10,000 25,000 

รวมทั้งสิ้น 25000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาย วิรัตน์  สุทัศน์    โทรศัพท์ 0818572522 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   ที่
แสดงเจตนารมณ์   ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของ
ประชาชน ในการได้รับการศึกษา    ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและ
เยาวชนพิการ  ทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยง    
กับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551   ที่กล่าวถึงสิทธิการศึกษาของคนพิการใน
การได้รับโอกาส และบริการทางการศึกษาในทุกระบบและ   ทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  การขยายโอกาสทางการศึกษาและ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ   พ.ศ.2551  มาตรา5 ที่กล่าวถึงสิทธิการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและ
บริการทางการศึกษาในทุกระบบ  และทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่าง   มีความสุขตามศักยภาพ  ของแต่ละบุคคล และมาตรา 19 ที่กล่าวว่าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนร่วม  การนิเทศ ติดตาม เพื่อให้คนพิการ
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายก าหนด   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายในสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ ในรูปแบบการเรียนรวม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา  โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT 
Framework)  และการบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
โอกาสเด็กพิการทุกคนได้ เข้าเรียนและเรียนใกล้บ้าน ในปีงบประมาณ 2556 ได้คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวมเพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) โดย
มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ที่ยึดหลักปรัชญา ของการอยู่ร่วมกัน (inclusion) เน้นให้
มีการน าบริการสนับสนุนต่าง ๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดย
ก าหนดทางเลือกหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรวมกันได้โดยไม่แบ่งแยก และเลือกปฏิบัติ             
ในปีงบประมาณ 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงจัดท าโครงการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้
สามารถจัดการศึกษา และบริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนให้มีคุณภาพต่อไป    
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3. วัตถุประสงค์    
1 เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน 

รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึง
การศึกษาพัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้    
          2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
ต้องการ จ าเป็นพิเศษตามกศักยภาพ ตามสภาพ และประเภทของความพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          3 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ส าหรับเด็ก
พิการเรียนรวม   
          4 เพ่ือให้โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียน    

4. ผลผลิต (Output)    
     1.โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด จ านวน 110 โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.64)  
     2.ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จ านวน 110 คน   

ผลลัพธ์ (outcome)   
      โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัดมีการบริหารจัดการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม 

ความสภาพ และประเภทของความพิการ และครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
      1.โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด จ านวน 110 โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.64)  
      2.ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จ านวน 110คน   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1 นักเรียนพิการทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเสมอภาคในการศึกษาร่วมกับเด็กทั่วไปและได้รับ การ
พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  
      2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเรียน
ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      3 โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม เพ่ือรับข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      1 โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด จ านวน 110 โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.64)  
      2 ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จ านวน 110 คน   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 เมษายน 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
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8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

               -  ประเด็น 

                      -  1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

                             -  1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

    ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  - แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,- แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................40,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 40,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  
 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 40,000 0 40,000 

รวมทั้งสิ้น 40000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ พัฒนาครูแนะแนวส่งเสริมนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท าและส่งเสริมทักษะ

อาชีพในศตวรรษท่ี 21 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว คณิตศาสตร์  บุญพันธ์    โทรศัพท์ 0899451612 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
            ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้ก าหนดให้กิจกรรมแนะ
แนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  รักและ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  รู้จักพ่ึงตนเอง  มีทักษะแสวงหาความรู้และข้อมูลสารสนเทศ  น ามาใช้ใน
การวางแผนการเรียน  การประกอบอาชีพ การด าเนินชีวิตและสังคม  และสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและ
ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีค่านิยมที่ดี  มีวินัย  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายในการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสร้างความเข้มแข็ง ด้านงานแนะ
แนวในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและ ด้าน
อาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าใจและรู้จักผู้เรียน  ทั้งยังเป็นกิจกรรม ที่
ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาความเข้มแข็งครูแนะ
แนวในสถานศึกษาและบุคลากรทางการแนะแนวมีความส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการน านโยบายการเพิ่ม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และนักเรียนมีความพร้อมในการฝึกทักษะอาชีพใน
โรงเรียน  พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมถึงเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ทางอาชีพของโลกในศตวรรษที่ 21  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  จึงจัดท า
โครงการพัฒนาครูแนะแนวเพ่ือส่งเสริมนักเรียนในการเรียนต่อสายอาชีพเพ่ือการมีงานท าและส่งเสริม
ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น   

3. วัตถุประสงค์    
         1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพครูแนะแนวในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคิด และวิธีการ
แนะแนวที่ถูกต้อง สามารถพัฒนาระบบแนะแนวในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาให้เข้ารวมกิจกรรมแนะแนวการวางแผนอาชีพการศึกษาต่อสายอาชีพ เข้าใจกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านทางอาชีพของโลกในศตวรรษท่ี 21 และการดูแลช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหาความต้องการ  
         2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม สงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   
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4. ผลผลิต (Output)    
         1.ครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2   จ านวน 52 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการแนะแนว และ
สร้างความเข้มแข็งด้านการแนะแนวสายอาชีพในสถานศึกษาทุกคน  
         2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้รับการส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพสู่การมีงานท าในอนาคต 3.ร้อย
ละ 80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน   

ผลลัพธ์ (outcome)   
          นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะอาชีพในโรงเรียนและสามารถเลือกเรียนต่อสายอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเอง  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
          1. ครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และครูแนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2   จ านวน 52 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ  
แนะแนว และสร้างความเข้มแข็งด้านการแนะแนวสายอาชีพในสถานศึกษา  
          2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้รับการส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพสู่การมีงานท าในอนาคต  
          3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนใหมีทักษะและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพอย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 อาชีพ   
           2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการวางแผนอาชีพการศึกษาตอเพ่ือการมีงานท า  
           3. มีศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนด าเนินงาน
แนะแนวสถานศึกษา   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
            1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,028 คน   
            2. ครูแนะแนวในโรงเรียนที่ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 52 โรงเรียน  
            3. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
จ านวน 19,018  คน   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 เมษายน 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น-  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  -  3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครู
ยุคใหม่    
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8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

    ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ.,2. แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................15,600................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 15,600........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 15,600 0 15,600 

รวมทั้งสิ้น 15600 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก

โดยใช้ฐานการเรียนรู้รายวิชาหลัก 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว วิไลวรรณ  สุขป้อม    โทรศัพท์ 0615584555 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
 
           ในสภาพปัจจุบัน  โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน  จึงท าให้เป็นสาเหตุ
หนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้า  ดังนั้น  การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก    ซึ่ง
เป็นแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก  จะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการการขาดแคลน
ครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังได้มีการเปิดโอกาสในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก  เพื่อสร้างคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 
ในฐานะผู้ดูแลโรงเรียนในสังกัด ได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีความพร้อมใน การพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชาหลัก  ที่จะท าเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดและสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก    
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยเป็นต้นแบบให้โรงเรียนได้น าไปใช้และการขับเคลื่อนขยายผลใน
โรงเรียนและผู้เรียนต่อไป  ในเรื่องพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก    งบประมาณในการด าเนินงาน  
จ านวน  ๑๖,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ดังนั้น  จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   

3. วัตถุประสงค์    
           1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก    
           2 เพ่ือนิเทศ  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการการจัดการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก    
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             3  เพ่ือพัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก     

4. ผลผลิต (Output)    
             โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดท่ีขาดแคลนครู จ านวน 25 โรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก   

ผลลัพธ์ (outcome)   
             โรงเรียนขนาดเล็กเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 25 โรงเรียน สามารถบริหารจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
             1.โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดที่ขาดแคลนครู จ านวน 25 โรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักอย่าง   
             2.โรงเรียนขนาดเล็กเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 25 โรงเรียน สามารถบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1  โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้
ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาหลัก      
              2  ครูผู้สอนใช้วิธีการหลากหลาย  เช่น  การติดตามสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน  การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  (PLC)  การใช้เทคโนโลยีทางไกลเพ่ือสื่อสารและติดตามผลการ
จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพครูและน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดกระบวน
เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน  
               3  สร้างจูงใจ  กระตุ้น  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้โรงเรียนและครูผู้สอน  มีการวางการจัดการ
เรียนการสอนยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา
หลักให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในโรงเรียนทั้งระบบด้านการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
จากภายนอกสถานศึกษาโดยให้ค าแนะน า  การประสานติดต่อ  ฯลฯ   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
              1.โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู  
              2 .ครู   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

   



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.พิษณุโลก เขต 2 หน้า 122 

 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
  

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

    แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................16,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 16,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 13,900 2,100 0 16,000 

รวมทั้งสิ้น 16000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ ประเมินเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(ด้านการศึกษา) 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว พัชรี  บุญนาคแย้ม    โทรศัพท์ 0852687526 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
         เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์   ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล   รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ
การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ด าเนินการทุกข้ันตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง   ทั้งด้านวัตถุ   สังคม  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของ
ชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ   ได้
โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถ
ในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และที่
ส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด  หากกล่าว
โดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการด ารงชีวิต  กล่าวโดยสรุป   ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพ่ือน า ไปสู่ความพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนว
ทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย  สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทันต่อ ยุคโลกาภิวัตน์  เพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง   ทั้ง
ด้านวัตถุ  ด้านสังคม  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม   ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลัก
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมพิษณุโลก  เขต  2  จัดท าโครงการประเมิน 
“สถานศึกษาพอเพียง” และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)”เพ่ือ
เป็นกระบวนการแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ด้านการศึกษา) ได้มีการพัฒนาเสริมศักยภาพเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตาม
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เกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา โดยน้อมน าพระบรมราโชบายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข  เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
ต่อไป   

3. วัตถุประสงค์    
         1. เพ่ือพาคิด พาท าเตรียมรับการประเมินให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยังไม่สมัครเข้ารับการประเมิน  จ านวน  
48  โรงเรียน    
          2. เพ่ือพาคิด พาท าเตรียมโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว เข้ารับการประเมินด้านการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้เป็น“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้าน
การศึกษา)”  จ านวน 69  โรงเรียน  
           3.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  จ านวน  123  โรงเรียน   

4. ผลผลิต (Output)    
            1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในปีการศึกษา 
2564  สมัครเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  จ านวน 7 โรงเรียน  
            2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในปีการศึกษา 
2564  ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านการศึกษา)  
จ านวน 7  โรงเรียน     

ผลลัพธ์ (outcome)   
          โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.2 ที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นโรงเรียนต้นแบบในการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน และด ารงชีวิตของนักเรียน  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
          1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในปีการศึกษา 
2564  เข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  จ านวน 7 โรงเรียน  
          2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ในปีการศึกษา 
2564  ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ด้านการศึกษา)  
จ านวน 7  โรงเรียน  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ที่เข้ารับการ
ประเมินประเมินเป็นสถานพอเพียง และเป็นศูนย์การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้าน
การศึกษา) ครบทุกโรงเรียน           
         2. เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร   ครู  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าจังหวัด ผู้น าอ าเภอ  
ผู้น าหมู่บ้าน  สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาชีวิตของตนเองให้
ยั่งยืนตลอดไป   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
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          1. โรงเรียนที่ยังไม่สมัครเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  จ านวน  48  โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
          2. โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 69 โรงเรียน เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา)  
          3. โรงเรียนที่ผ่านการประเมินท้ังสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) แล้ว สามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลักคิด และหลัก
ปฏิบัติในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ โดยน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และในการด าเนินชีวิตประจ าวันและปฏิบัติตนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็ว   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 เมษายน 2565 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

                             -  1.2การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 
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                                    -  เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม 

          ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

                                           -  - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................40,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 40,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 30,000 10,000 40,000 

รวมทั้งสิ้น 40000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว สุฑารัตน์  กองจิว    โทรศัพท์ 0962152632 
โทรสาร -     E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
              การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมต้องการทรัพยากร
มนุษย์ ที่มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ เพ่ือแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้ง 
กระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมี 
บทบาทส าคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการ 
สื่อสาร จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international language) ผู้เรียนและ 
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงจ าเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือน าไปสู่ความก้าวหน้า
ทาง วิชาการ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญทางการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปรวมทั้งการประกอบอาชีพ จาก
ภาพรวมผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปี 2563 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนร้อยละ 36.80 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนร้อยละ 29.41 ซึ่งทั้งสองระดับชั้นมีค่าเฉลี่ยต่ าว่าระดับประเทศ 
ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงจัดท า โครงการประกวดคัดเลือก
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้วิชาภาษาอังกฤษ และ เป็นการยก
ย่องเชิดชู เกียรติ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ประสบผลส าเร็จ สามารถเป็นแบบอย่าง
และเป็นเครือข่ายช่วยสร้าง เสริมความเข้มแข็งในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้แก่สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้  

3. วัตถุประสงค์    
        1. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
        2.  เพ่ือจัดเวทีการแข่งขันให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

4. ผลผลิต (Output)    
         ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 80  ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกการมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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ผลลัพธ์ (outcome)   
          1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
          2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
          1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 80  ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกการมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
          2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความส าเร็จใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ     

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ครูผู้สอนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  
          2.  มีเวทีการแข่งขันให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ใน
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
           ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2    

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

   

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.4การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  
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8.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

     ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                                           -  พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.,2. แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................12,200................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 12,200........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
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☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
 
 

☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 12,200 0 12,200 

รวมทั้งสิ้น 12200 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ตามแนว PISA  

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว สุฑารัตน์  กองจิว    โทรศัพท์ 0962152632 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
             การศึกษามีบทบาทส าคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
จ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล  ซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการส่งเสริมความร่วมมือทางปัญญา โดยผ่านความร่วมมือต่างๆ
ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนานาประเทศ การพัฒนาจิตส านึกความเป็นชาติและยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรม และประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) ซึ่งริเริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic 
Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ
การศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA มุ่งประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอายุ
อยู่ในช่วง 15 ปีและเน้นการวัดผลใน   3 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ท าการ
ประเมิน 3 ปีต่อครั้ง และมีการสับเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นในการทดสอบใน 3 วิชาหลัก โดย PISA ประเมิน
สมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ซึ่งจะใช้ค าว่า “การรู้เรื่อง” และเลือกประเมินการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ 
การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ข้อสอบของ PISA มีความน่าสนใจและท้าทาย มีความ
สถานการณ์ในชีวิตจริงที่หลากหลายให้นักเรียนอ่าน แต่ละสถานการณ์อาจมีหลายค าถามและหลากหลาย
รูปแบบในการตอบค าถาม เช่น เลือกตอบ เขียนตอบสั้น ๆ และเขียนอธิบายในการประเมินที่ผ่านมา
นักเรียนจะท าข้อสอบในเล่มแบบทดสอบ แต่ปัจจุบันมีระบบ  PISA  STYLE  คือ ระบบข้อสอบออนไลน์ที่
พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นชิน และเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยรูปแบบ
ข้อสอบตามแนว PISA  ให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาทดลองท าข้อสอบ โดยสามารถเข้าท าการทดสอบได้
หลายครั้ง   เพื่อความเชี่ยวชาญและเป็นการเตรียมตัวสอบที่เสมือนจริง  ด้วยเวลาการท าข้อสอบจริง  และ
รูปแบบข้อสอบที่ตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าท าการทดสอบ PISA จริง ซึ่งใน
ระบบ PISA STYLE จะมีข้อสอบตามแนว PISA อยู่  3  ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มีจ านวนข้อสอบในคลังมากถึง 300 ข้อ รองรับเข้าทดสอบของนักเรียนได้
พร้อมกันถึง 4,000 คนทั่วประเทศ  ดังนั้น    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
จึงจัดท าโครงการฯ เพื่อมุ่งตอบสนองการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสนับสนุนให้มีการน ากระบวนการฝึกท าข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบ PISA 
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STYLE และการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ส าหรับขยายผลไปสู่โรงเรียนและนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายของการสอบ PISA ในปี 2025 ให้พร้อมรับการประเมิน  

3. วัตถุประสงค์    
           1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบและออกข้อสอบเพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางการประเมินของ PISA ให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโรงเรียนขยายโอกาส  
           2. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าทดสอบ ในระบบ PISA STYLE ให้กับครูผู้สอน
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโรงเรียนขยายโอกาส  และน าไปขยายผล
สู่ผู้เรียน  
           3. เพ่ือให้โรงเรียนขยายโอกาสน าแนวทางการออกข้อสอบการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและ
การคิด สร้างสรรค์ตามแนวทางการประเมินของ PISA  ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

4. ผลผลิต (Output)    
           1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโรงเรียนขยายโอกาส  
ร้อยละ100  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบและออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางการประเมินของ PISA   
           2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโรงเรียนขยายโอกาส  
ร้อยละ100  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าทดสอบ ในระบบ PISA STYLE และน าไปขยายผลสู่
ผู้เรียน  
            3. โรงเรียนขยายโอกาส  ร้อยละ100  น าแนวทางการออกข้อสอบการพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาและการคิด สร้างสรรค์ตามแนวทางการประเมินของ PISA  ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

ผลลัพธ์ (outcome)   
            1.โรงเรียนและครูผู้สอนมีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21   
            2.นักเรียนมีความสามารถในแการแก้ไขปัญหา การเขียนเพื่อการสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
             1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโรงเรียนขยาย
โอกาสมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบและออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
และการคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางการประเมินของ PISA   
             2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโรงเรียนขยาย
โอกาส มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าทดสอบ ในระบบ PISA STYLE ให้กับ และน าไปขยายผลสู่
ผู้เรียน  
             3. โรงเรียนขยายโอกาสน าแนวทางการออกข้อสอบการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการ
คิด สร้างสรรค์ตามแนวทางการประเมินของ PISA  ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.พิษณุโลก เขต 2 หน้า 133 

 

              1. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโรงเรียนขยายโอกาส 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบและออกข้อสอบเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการ
คิดสร้างสรรค์ตามแนวทางการประเมินของ PISA   
 

 

              2. ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโรงเรียนขยายโอกาส 
ร้อยละ100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าทดสอบ ในระบบ PISA STYLE และน าไปขยายผลสู่ผู้เรียน  

         3. โรงเรียนขยายโอกาสน าแนวทางการออกข้อสอบการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและการคิด  
สร้างสรรค์ตามแนวทางการประเมินของ PISA  ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
              4.  นักเรียนมีทักษะการรู้ตามแนวทางการประเมินของ PISA  ( ฉลาดรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) )  
              5. โรงเรียนและครูผู้สอนมีข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21    
              6. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา การเขียนเพ่ือการสื่อสาร การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนขยายโอกาส   

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2    

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
   

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.พิษณุโลก เขต 2 หน้า 134 

 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

   

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

         ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                                           -  - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.,2.แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................18,800................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 18,800........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
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☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 18,800 0 18,800 

รวมทั้งสิ้น 18800 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ ส่งเสริม พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง สุพัตรา  ปานรอด    โทรศัพท์ 0844850787 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
      
การศึกษามีบทบาทส าคัญอันเป็นรากฐานการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์จ าเป็น 

ที่จะต้องมี การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งที่เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางปัญญา ผ่านเครือข่ายโครงการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนานา
ประเทศในการพัฒนาจิตส านึก ยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยผ่านทาง
หลักสูตรการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างชาญฉลาด เพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นใน
ยุคปัจจุบัน  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพและคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ” ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียนจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ  การให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่
มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถน าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งต้องสามารถน าไปเป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และเป็น
พ้ืนฐานส าคัญส าหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป   

3. วัตถุประสงค์    
           1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
           2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้  
           3. เพ่ือพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการแก้ปัญหา 
(Teaching through problem solving)   

4. ผลผลิต (Output)    
            1. ครูผู้สอนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
            2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้ 3. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนผ่านกระบวนการแก้ปัญหา (Teaching through problem solving)   

ผลลัพธ์ (outcome)   
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           ครูผู้สามารถพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
             1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสังกัด ร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
             2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในสังกัดร้อยละ 70 ได้รับการส่งเสริมให้สามารถการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงานได้  
             3. ครูครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา (Teaching through problem solving )   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โครงงานและการ
จัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการแก้ปัญหา (Teaching through problem solving) อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
             2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้  
             3. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
              1. ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด  
              2. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 เมษายน 2565 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

  

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

   

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเดน็ 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     
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8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.,2. แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................33,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 33,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 7,800 25,200 33,000 

รวมทั้งสิ้น 33000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาย ประเสริฐ  ปานรอด    โทรศัพท์ 089 269099 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
            เหตุผลหลักที่ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) มาเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน เนื่องจากปัญหาความด้อยคุณภาพของผู้เรียน ที่ 
ไม่สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ที่ตนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานและ
การด ารงชีวิตประจ าวันได้ ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนจากจุดเน้นจากฐานเนื้อหา 
(content –based) ไปเป็นฐานสมรรถนะ (competency-based)  ผู้เรียนจะเกิดสมรรถนะต่างๆได้นั้น 
ต้องมีคุณสมบัติร่วมที่เหมือนกัน คือ สามารถ ท า(งาน/กิจกรรม) ได้ส าเร็จ ซึ่งผู้เรียนจะสามารถท างานได้
ส าเร็จนั้น ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญหลายประการ ประกอบด้วย การมีความรู้และน าความรู้มาใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้ มีทักษะ และมีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ส่งเสริมพฤติกรรม การกระท าให้
บรรลุผล ดังนั้นสมรรถนะ จึงเป็นความสามารถของบุคคลในระดับที่สามารถปฏิบัติงานใดงานหนึ่งได้ส าเร็จ 
โดยใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ/คุณลักษณะ ที่ตนมีอยู่ สมรรถนะเกิดข้ึนได้ เมื่อบุคคลมีโอกาสได้ฝึกใช้ความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่ตนมีในการท างาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความช านาญและ
ความมั่นใจ ท าให้สามารถท างานต่างๆได้ส าเร็จ หลักสูตรฐานสมรรถนะ จะก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ 
(Competency Standards) ขึ้นเป็นสมรรถนะขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ สมรรถนะที่ก าหนดให้ผู้เรียน มี  2 ลักษณะ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
มีลักษณะเป็นสมรรถนะข้ามวิชาหรือคร่อมวิชา เป็นสมรรถนะที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้ใน
สาระการเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลาย หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้สาระต่างๆ
ได้ดีขึ้น ลึกซ้ึงขึ้น สมรรถนะในลักษณะนี้ กล่าวได้ว่า เป็นสมรรถนะที่มีลักษณะ “content-free” คือ ไม่
เกาะติดเนื้อหา หรือไม่ขึ้นกับเนื้อหา เช่น สมรรถนะการคิดขั้นสูง สมรรถนะการท างานแบบรวมพลัง 
สมรรถนะทักษะชีวิต ส่วนสมรรถนะเฉพาะ (Specific Competency) เป็นสมรรถนะเฉพาะวิชา/สาขาวิชา 
ซึ่งจ าเป็นส าหรับวิชานั้นๆ เช่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะมีสมรรถนะเฉพาะของวิชา เช่น 
สมรรถนะด้านการพูดในโอกาสต่างๆ สมรรถนะด้านการประพันธ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ก็มี
สมรรถนะด้านการวาดภาพ การปั้น การประดิษฐ์ เป็นต้น  สาระวิชาต่างๆจะมีสมรรถนะเฉพาะวิชาของตน 
ซึ่งมีลักษณะเป็น “ทักษะ”(Skill) หากผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะจนสามารถใช้งานได้ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ทักษะนั้น ก็จะเกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะของวิชา กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกระบวนการเรียนรู้ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติใน ชั้นเรียนเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
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เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
สมรรถนะของผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผล
สมรรถนะ ให้เห็นความสามารถที่เป็นองค์รวมของผู้เรียน โดยการทดสอบพฤติกรรมการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) ของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Performance Criteria)    

3. วัตถุประสงค์    
        1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด  
        2. เพ่ือให้โรงเรียนที่มีความพร้อมระดับประถมศึกษา สามารถจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้   

4. ผลผลิต (Output)    
         1. ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ   
         2 .โรงเรียนที่มีความพร้อม ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (12 โรงเรียน) ได้เข้ารับการ
อบรมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และสามารถน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้   

ผลลัพธ์ (outcome)   
           ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และสามารถ
น าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และน าความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆได้   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
           1. ผู้บริหารและครู โรงเรียนที่มีความพร้อมระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
            2. โรงเรียนที่มีความพร้อม ระดับประถมศึกษาอย่างน้อย 12 โรงเรียน สามารถจัดท าหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และสามารถน าหลักสูตรฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน  
            3.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
สามารถจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1. ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนที่มีความพร้อมระดับประถมศึกษา สามารถน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ       2. นักเรียนเกิดสมรรถนะ ทั้งสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะรายวิชา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
              1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2. ครูผู้สอน 3. นักเรียน   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    
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8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเดน็ 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ,แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................50,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 50,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 49,400 600 50,000 

รวมทั้งสิ้น 50000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยใช้กระบวนการ STEAM PLUS CLT  

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง สุกัญญา   อ าไพพงษ์    โทรศัพท์ 0849899512 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
                  รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุข้อมาตราที่ต้องน ามาใช้บังคับ
ในการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน 
โดยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ส าคัญของการศึกษาไทย คือ การพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดี และสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล โดยเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง
แก้ไข ปี 2545 โดยก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 นับวา่มีความส าคัญต่อระบบการจัดการเรียนในทุกระดับ เนื่องด้วยความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามากมาย ส่งผลท าให้วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
เช่นกัน โดยการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้
อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต ดังนั้น ครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุก
คน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ครูต้องเปลี่ยนบทบาท
จากครูผู้สอน (Teacher) มาเป็น ครูฝึก (Coach) หรือครูผู้อ านวยความสะดวกในการเรียน (Learning 
Facilitator)ดังนั้นหลักสูตรฐานสมรรถนะจึงเป็นหลักสูตรที่ส าคัญที่ยึดความสามารถของผู้เรียน เป็นหลัก 
มุ่งเน้น การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยมีการก าหนดสมรรถนะหลักที่
เหมาะสมแต่ละช่วงชั้น ให้ครูผู้สอนน า ไปใช้เป็นหลักในการก าหนดจุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล รวมถึง มีจุดประสงค์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็น
เป้าหมาย คือ มุ่งเน้น การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่าง 
ๆ อย่างเป็นองค์รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาและการใช้ชีวิต เป็นการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง เรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้การได้จริงในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ไม่ใช่การ
เรียนเพ่ือรู้เท่านั้น การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเน้น “การปฏิบัติ” โดยมีเนื้อหาความรู้ทักษะ 
เจตคติและคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการน าไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งการน ากิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning โดยใช้กระบวนการ 
STEAM PLUS CLT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
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และทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 ทังนี้เนื่องจาก STEM Education คือ การสอนแบบบูรณาการข้าม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Interdisciplinary Integration) ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
(Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์(Engineer: E) และคณิตศาสตร์
(Mathematics: M) ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกันเพราะในการท างานจริง
หรือในชีวิตประจ าวันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการท างานทั้งสิ้น การศึกษาแบบ STEM ยังสามารถ
น ามาบูรณาการวิชาศิลปะ ส าหรับผู้เรียนอีกด้วย โดยเพิ่มค าว่า A-Art เข้าไปในค าว่า STEM เป็น STEAM 
เพราะศิลปะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และเกิดจินตนาการที่สามารถน าไปสู่
การแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การประดิษฐ์ การเต้น ดนตรีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ ชีวิต
มนุษย์ การรวมศิลปะ (Art) รวมเข้าไปใน STEM Education เป็น STEAM จึงเป็นแนวทางการศึกษาที่
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์ เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด 
ทักษะการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะการอภิปราย และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนี้สามารถ
บูรณาการกับสาระภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็น ภาษาสากลและเป็นที่ยอมรับว่าเป็น
ภาษาท่ีจ าเป็นในการเป็นสื่อกลางการสื่อสารกับนานาประเทศ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีส่วนร่วมใน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการแก้ปัญหา การท างานร่วมกันและการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์
การสื่อสารในการท างาน โดยคุณลักษณะเหล่านี้ปรากฏอยู่ในนักประดิษฐ์สร้างสรรค์นวัตกรรม นัก
การศึกษา ผู้น าและผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21   ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยใช้กระบวนการ STEAM 
PLUS CLT ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะและภาษาต่างประเทศของโรงเรียนใน
สังกัด เพื่อพัฒนา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
ทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 และเกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ และนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนที่ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา รวมถึงพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างสรรค์นวัตกรรมตามความสามารถของตนเองได้  

3. วัตถุประสงค์    
            1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างสรรค์นวัตกรรมตาม
ความสามารถของตนเองได้  
            2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ
สร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และ
นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนที่ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา  

4. ผลผลิต (Output)    
          ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะและ
ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จ านวน 123 โรงเรียน  
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ผลลัพธ์ (outcome)   
           1 ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) โดยใช้กระบวนการ STEAM PLUS CLT ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทของพ้ืนที่  
           2 ร้อยละ 50 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะ
และภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม/วิธกีารปฏิบัติที่ดี (best practices) และเกิดการ
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการ เรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยใช้กระบวนการ STEAM PLUS CLT ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ฐานสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
            3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างสรรค์นวัตกรรมตาม
ความสามารถของตนเองได้  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
             เชิงปริมาณ  : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะ
และภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2  จ านวน 123 โรงเรียน เชิงคุณภาพ 1. 
ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) โดยใช้กระบวนการ STEAM PLUS CLT ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นที่  
             2. ร้อยละ 50 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ 
ศิลปะและภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดี (best practices) และเกิด
การพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจดัการเรียนรู้ นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยใช้กระบวนการ STEAM PLUS CLT ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1 โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) โดยใช้กระบวนการ STEAM PLUS CLT ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นที่  
              2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะและ
ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดี (best practices) และเกิดการ
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  learning) โดยใช้กระบวนการ STEAM PLUS CLT ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ฐานสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
               3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล และสร้างสรรค์นวัตกรรมตาม
ความสามารถของตนเองได้   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
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               1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะและ
ภาษาต่างประเทศของ  
               2.โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 จ านวน 123 โรงเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

   

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

 8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

    ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

     ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 

                                   - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ.,2. แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................20,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 20,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 0 20,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น 20000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาย ธีรวัฒน์   ถาวรโชติ    โทรศัพท์ 0917823591 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
              ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนานาสื่อ/นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการน า มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยการจัด
กิจกรรมประกวดสื่อ/นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษา ซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนไทยซึ่ง จะต้องด ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก ผู้เรียน
เป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดมั่นค่านิยมร่วมของสังคมเป็น ฐานในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 
3 ด้าน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมือง ที่เข้มแข็ง สอดคล้องตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 คือทักษะทางกระบวนการคิด ต่างๆ ซึ่งวิทยาการ
ค านวณ (Computing science) เป็นทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะเสริมศักยภาพอ่ืน ๆ  ในศตวรรษท่ี 
21 เช่น การแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ ประสิทธิผลของงานและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการเรียน 
วิทยาการค านวณไม่ได้เรียนเขียนโปรแกรมเท่านั้น แต่เป็นการเรียนด้วยการใช้สมองสร้างสรรค์ผลงานใน
การ ท างานการคิดวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือการวางแผนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การเรียน หรือ ในชีวิตประจ าวัน รู้จักการท างานเป็นทีมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งวิทยาการค านวณจะ
สร้างเด็กไทยทั่วประเทศ ให้มีฐานความคิดท่ีแข็งแกร่ง คิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ เพราะรากฐาน
ความคิดด้านวิทยากาส่งเสริมให้เกิด การคิดท่ีเป็นกระบวนการ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ซึ่งการคิด
อย่างเป็นกระบวนการ จะเป็นรากฐานส าคัญ ของการประกอบกิจกรรมในทุกเรื่องของชีวิต ดังนั้น การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณจึงจ าเป็นต้องให้ ผู้เรียน ได้รับการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์ปัญหาที่
หลากหลาย ทั้งในชีวิตประจ าวัน หรือบูรณาการกับสาระวิซาอ่ืน ๆ  ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง โดยมีสื่ออุปกรณ์เป็นเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหา อย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
พัฒนาการคิดเชิงค านวณที่น าไปสู่การเขียนอัลกอริม และการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนา นวัตกรรมต้นแบบ 
ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ในอนาคตการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการ เรียนการ
สอนวิทยาการค านวณ จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยยกระดับศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการพัฒนา 
เพ่ือก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือ
ขับเคลื่อนการ จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณให้เกิดผลส าเร็จ สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต่อไป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มา
ตฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้เริ่มต้นใช้ตั้งแต่การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นสาระใหม่
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ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาการค านวณ  (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้
เด็กสามารถคิดเชิงค านวณ (Computational  thinking) มีความพ้ืนฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital technology) และมีพ้ืนฐานการรู้เท่าทันสื่อและ ข่าวสาร (Media and information literacy)  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายและทิศทางดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณโดย การจัดท าการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ โดยมี กิจกรรมการประกวดผลงานเชิงประจักษ์สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ ของครูผู้สอน และจัด นิทรรศการน าเสนอผลงานดีเด่น เพ่ือพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครู
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และร่วม ขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาต่อไ  

3. วัตถุประสงค์    
           1 เพ่ือให้ครูผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณตามแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
เพ่ือเป็น แบบอย่างในการพัฒนาการเรียนการสอน   
           2 เพ่ือเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ   
           3 เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการค านวณในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา อันจะเป็นรากฐานที่ท าให้เกิดระบบนิเวศด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม  

4. ผลผลิต (Output)    
            ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก  เขต 
2 จ านวน 123 โรงเรียน  

ผลลัพธ์ (outcome)   
            1 ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
วิทยาการค านวณตามบริบทของพ้ืนที่  
            2 ร้อยละ 50 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนใน 
สังกัดมีนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดี (best practices) และเกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณตาม
บริบทของพื้นที่  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
            เชิงปริมาณ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ โรงเรียนในสังกัด 
สพป.พิษณุโลก  เขต 2 จ านวน 123 โรงเรียน  
            เชิงคุณภาพ  
            1 ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในสังกัด มีนวัตกรรมในระดับชั้นเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาการ ค านวณตามบริบทของพ้ืนที่  
            2 ร้อยละ 50 ของครูผู้สอนกลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ของโรงเรียนใน
สังกัดมี นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดี (best  practices) และเกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เผยแพร่ เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ ตามบริบทของพื้นที่ 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณตาม
บริบท ของพ้ืนที่  
           2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรม/
วิธีการ ปฏิบัติที่ดี (best practices) และเกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้  นวัตกรรมในระดับชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณตามบริบทของพ้ืนที่  

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก 
เขต 2  จ านวน 123 โรงเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ,2. แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................14,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 14,000........ บาท  
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☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 13,500 500 14,000 

รวมทั้งสิ้น 14000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว วิไลวรรณ  สุขป้อม    โทรศัพท์ 0615584555 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและได้ให้
ความส าคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยจัดให้อยู่ในหมวด 9 มาตรา 63-69 ซึ่งสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคสังคมโลกปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556  เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้เกิดการใช้สารสนเทศท่ีสามารถบรรลุภารกิจด้านต่าง ๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการด าเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือที่จะประสานความร่วมมือ
กับองค์การต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554)   
               จากการศึกษาสภาพปัจจุบันความรู้ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนนั้น  ซึ่งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา  โดยบุคลากรครูมีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีมากที่สุด  ครูจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะความรู้ในด้านนี้
อย่างดีเพ่ือรองรับการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ต้องก้าวเข้าสู่ประเทศไทย  4.0 ในอนาคต  ซึ่งให้
ความส าคัญกับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้  สร้าง
มาตรฐานการเรียนการสอนและการพัฒนาครู  การพัฒนาเนื้อหาสาระ  เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ นาทัน (2550) พบว่าโครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรที่จ าเป็นไม่เพียงพออีกท้ังคอมพิวเตอร์มีน้อยด้านการด าเนินการ ต่าง ๆ ด้าน ICT ล่าช้าไม่เป็นไป
ตามปฏิทินงานที่ก าหนด ขาดผู้มีความเชี่ยวชาญมาดูแลระบบเครือข่ายขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT  ได้อย่างถูกต้อง ด้านการจัดการเรียนการสอนขาดการส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนหา
ความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการสอน โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐  ประเด็นที่  ๑๒  การพัฒนาการเรียนรู้  และประเด็นที่  ๒๐  การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ  ๕  
ปี  ได้จัดท าตามพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์  ๒๐  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
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พัฒนาประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable  Development  Goals  :  SDGs)  
และตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)  มีความสอดคล้องกับกรอบ
ระยะเวลาตามที่ยุทธศาสตร์ชาติได้วางไว้ในช่วง  ๓  ปีแรก  โดยมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศให้
สามารถเอ้ือต่อการสร้างความพร้อมส ารับการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคตช่วง  ๕  ปีต่อไป  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ภายใต้วิสัยทัศน์  “กระทรวงศึกษาธิการ
วางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  มี
คุณธรรม  มีงานท า  มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 2 ในฐานะผู้ดูแลโรงเรียนในสังกัด ได้ตระหนักถึงความส าคัญและมีความพร้อมในการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและเป็นส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่บุคลากรครูจ าเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ความรู้ ความสามารถและทักษะ หรือที่เรียกว่า สมรรถนะของบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับครูที่ใช้กับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ครูจ าเป็นต้องมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ  ในเรื่องการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  งบประมาณในการด าเนินงาน  จ านวน  40000 บาท  
(สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ดังนั้น  จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  ๒   

3. วัตถุประสงค์    
            1 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
            2 เพ่ือนิเทศ  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
            3  เพ่ือพัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล   

4. ผลผลิต (Output)    
            1.ครูในโรงเรียนสังกัด สพป.พล.2 โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 123 โรงเรียน ได้รับการอบรม
พัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100   
            2.ครูที่เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมรรถนะครูด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 100   

ผลลัพธ์ (outcome)   
           ครูมีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
          1.ครูในโรงเรียนสังกัด สพป.พล.2 โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 123 โรงเรียน ได้รับการอบรมพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100   
          2.ครูที่เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและขยายผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมรรถนะครูด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 100  
          3.ครูมีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1.  โรงเรียนในสังกัดมีสมรรถนะครูด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
           2.  ครูผู้สอนใช้วิธีการหลากหลาย  เช่น  การติดตามสังเกตการณ์การสอนในชั้นเรียน  การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  (PLC)  การใช้เทคโนโลยีทางไกลเพ่ือสื่อสารและติดตามผลการ
จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพครูและน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดกระบวน
เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน  
           3.  สร้างจูงใจ  กระตุ้น  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้โรงเรียนและครูผู้สอน  มีการวางสมรรถนะครู
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  ให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในโรงเรียนทั้งระบบด้านการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษาโดยให้ค าแนะน า  การประสานติดต่อ  ฯลฯ   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
            ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 เมษายน 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
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                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................34,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 34,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 34,000 0 34,000 

รวมทั้งสิ้น 34000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว สุฑารัตน์  กองจิว    โทรศัพท์ 0962152632 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
            การจัดการศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วยังมีอีกหนึ่ง
กระบวนการที่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน  คือ  กระบวนการวัดผลและประเมินผล ซึ่งการวัดผลและ
ประเมินผลในการเรียนการสอน เป็นการมุ่งค้นหาและพัฒนาความสามารถและสมรรถภาพของผู้เรียน 
รวมทั้งเพ่ือให้ครูผู้สอนน าผลการ ประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายของการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนมีสอง ประการ ประการแรกคือ การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
(Formative Assessment) เป็นการ ประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยผู้สอนจะสังเกตจุดเด่นหรือจุดที่ต้อง แก้ไขของผู้เรียนและผู้สอนแนะน าผู้เรียนจนท าให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่เพ่ือให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
ประการที่สอง การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) เป็นการวัดและประเมินผล
เพ่ือตัดสินผลการเรียน เช่น เรียนจบหน่วยการเรียน จบรายวิชา จบหลักสูตร เป็นต้น การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลการวัด
และการประเมินผลจะช่วยบ่งบอกความสามารถในการเรียนรู้  ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และศักยภาพ
ของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการเรียนรู้ ในระบบการศึกษาต่อไปในอนาคต จาก
หลักการข้างต้น เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการอบรมให้
ความรู้ เรื่อง เครื่องมือและแนวทางที่ใช้ในการการวัดและการประเมินผลการศึกษาแนวใหม่ เพื่อให้
ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจวิธีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถน าไปใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะ
น าไปสู่การปรับปรุงวิธีจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย  

3. วัตถุประสงค์    
            1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรให้กับครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด  
            2.  เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัด  
            3.  เพ่ือจัดท าคลังข้อสอบของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ให้กับครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด   

4. ผลผลิต (Output)    
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             1.ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 123 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ
และแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
               2.ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 123 โรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
(School MIS)  
                3.ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 123 โรงเรียน มีคลังข้อสอบของนักเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่สามารถน าไปใช้ได้   

ผลลัพธ์ (outcome)   
               1.ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
               2.ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)  
               3.ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดมีคลังข้อสอบของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่สามารถใช้ได้   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
              1.ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 123 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ
และแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
              2.ครูผู้รับผิดชอบงาน ทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 123 โรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
(School MIS)  
               3.ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 123 โรงเรียน มีคลังขอ้สอบของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่สามารถน าไปใช้ได้   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               1. ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
               2.  ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS) ให้กับ  
              3.  มีคลังข้อสอบของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับ
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดได้น าไปใช้   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
             ครูผู้สอนและครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2    

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  
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        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
  

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

    ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

      ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                                           -  - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.พิษณุโลก เขต 2 หน้า 158 

 

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ. ,2.แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................25,900................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 25,900........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 24,700 1,200 0 25,900 

รวมทั้งสิ้น 25900 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง นฤมล  จันทร์ฉาย    โทรศัพท์ 0819714553 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
        ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน  โดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกอนาคต  สามารถแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  
มีวินัย  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบและ
มีจิตสาธารณะ การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ได้ให้ความส าคัญกับ
การวางรากฐานพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์  โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่
ดี  มีทกัษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม  เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มี
พัฒนาการรอบด้านสมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีพัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการ
สมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้ ในช่วงวัยต่อไปได้อย่างมั่นคง จึงเป็นรากฐานในการพัฒนามนุษย์ให้เติบโตได้เต็ม
ตามศักยภาพ เป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศในอนาคต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการ
จดัการเรียนรู้ระดับปฐมวัยขึ้น  เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติส าหรับครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  เพ่ือให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการท่ีดีสมกับวัย
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา     

3. วัตถุประสงค์    
       1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21    
       2. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา   

4. ผลผลิต (Output)    
       1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21      
        2. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัย ในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา   
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ผลลัพธ์ (outcome)   
          ครูมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 

พร้อมทุกด้าน  มีทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ สามารถเข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
1. ครูปฐมวัยร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21      
               2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัย ในทุกด้านท้ังทางด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเป็นครูยุคใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  
และน าไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาเด็ก  
         2. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน 3. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนารอบด้านสมวัย ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา    

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษา เด็กปฐมวัย ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2    

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 พฤศจิกายน 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

                             -  2.1ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
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               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 

                                           -  - ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................34,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 34,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 13,540 8,060 5,640 6,760 34,000 

รวมทั้งสิ้น 34000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง สรัญญา  แสงชัย    โทรศัพท์ 0892721004 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดการพัฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพการ
พัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ต้องได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น ให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะ ด้านดิจิทัล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ ให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน ให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 จึงระบุให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
มีความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีทักษะการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพ่ือการศึกษาต่อ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ด าเนินการพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้มาอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า ขาดการเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรสถานศึกษากับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู อีกทั้ง
หลักสูตรระดับชั้นเรียนยังไม่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ผู้เรียนและท้องถิ่นส่งผลให้การจัดการเรียนรู้
ของครูไม่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรระดับชั้นเรียน และหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับ
ทักษะการคิดสูงสุด อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ลักษณะส าคัญของ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถ
สร้างองค์ความรู้และจัดระเบียบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบการมี
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วินัยในการท างานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของศตวรรษท่ี 21 จึง
ได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เต็มตามศักยภาพ ผู้เรียน
ต้องได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ให้มีการพัฒนาทักษะ ด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ   

3. วัตถุประสงค์    
         1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชั้นเรียน 
และหลักสูตรสถานศึกษา  
         2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)   

4. ผลผลิต (Output)    
         1.สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ระดับชั้นเรียน และหลักสูตรสถานศึกษา  
         2.ครูได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)     

ผลลัพธ์ (outcome)   
         1.สถานศึกษา จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชั้นเรียน และ
หลักสูตร สถานศึกษา  
         2.ครูจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
        เชิงปริมาณ  
         1. สถานศึกษาร้อยละ70 มีการ  จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ระดับชั้นเรียน และหลักสูตรสถานศึกษา  
         2. ครูผู้สอนร้อยละ 70 จัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
        เชิงคุณภาพ  
        1. สถานศึกษา มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชั้น
เรียน และหลักสูตรสถานศึกษา  
         2. ครูจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับชั้น
เรียน และหลักสูตรสถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ให้เต็มตามศักยภาพ  
         2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ 
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถ ในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
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         3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้และจัดระเบียบการเรียนรู้  
ด้วยตนเอง  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบการมีวินัยในการท างานแก่ผู้เรียน   
 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
        1. ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
        2. ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
   

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
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               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 

                                            - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 - 2565) ของ สพฐ.,2. แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................40,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 40,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 21,020 18,980 0 40,000 

รวมทั้งสิ้น 40000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว สุพิมล   ทรงประดิษฐ์    โทรศัพท์ 0813951324 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
             รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย ได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่ึง
ต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก าหนดให้มีการ
ปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้เพ่ือศตวรรษท่ี 21 โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเตรียมประชากรสู่การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา รู้เท่าทันสื่อ 
ปรับตัว สื่อสาร และ ท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
รวมทั้งเป็นพลเมืองดีรู้สิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การสร้างการเรียนรู้ แห่งศตวรรษท่ี 21 นอกจากจะมีการเรียนรู้เนื้อหาสาระความรู้แล้ว ทักษะ
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการเรียนรู้ตลอดจนการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร คือ “การ
อ่านออกเขียนได้” นับเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะการสื่อสาร เพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกันและ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
การอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้  เพื่อ
เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้การอ่าน การเขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และการด าเนินชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้ก าหนดมาตรการเร่งรัด
คุณภาพ การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง  และสื่อสารได้ โดยเป้าหมาย  คือ นักเรียนทุก
ระดับชั้น มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ให้
นักเรียนทุกคนอ่าน เขียนได้ตามมาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปรับระบบ
บริหารจัดการให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างจริงจังการ
ใช้แบบฝึกเพ่ือซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน โดยอาจใช้
วิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดค า หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับผู้เรียน ประสาน
ผู้ปกครองให้รับทราบปัญหาและมีส่วนร่วมเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ก ากับ ติดตาม นิเทศ 
ช่วยเหลือครู แก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนและรายงานความก้าวหน้าต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย: สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑   

3. วัตถุประสงค์    
            1.  เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้อ่านออกเขียนได้  
            2. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง 
            3. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
  

4. ผลผลิต (Output)    
1. ครูผู้สอนภาษาไทยมีเทคนิค กระบวนการสอนภาษาไทย   
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทุกคน ในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   อ่านออกเขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง หรือการ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย   

ผลลัพธ์ (outcome)   
           1. ครูผู้สอนภาษาไทยน าเทคนิค กระบวนการสอนภาษาไทยใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้    
           2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ทุกคน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้  
การอ่านคล่องเขียนคล่อง หรือการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นตามนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
           เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
           1. ครูผู้สอนภาษาไทยน าเทคนิค กระบวนการสอนภาษาไทยใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้    
           2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256๕ ทุกคน ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ 
การอ่านคล่องเขียนคล่อง หรือการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นสูงขึ้น   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้รับการพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน  
           2.ครูผู้สอนสามารถน าผลการคัดกรองของผู้เรียนไปวางแผน แก้ไขและพัฒนาการอ่านของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  
           3. ครูผู้สอนมีเทคนิค กระบวนการสอนภาษาไทยพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนที่หลากหลาย  
           4. ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าแนวทางการจัดการเรียนการสอนอ่านออก เขียนได้ และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืน ๆ ที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนจน
เป็นนวัตกรรมกรรมที่ประผลส าเร็จจนเป็นแบบอย่างได้   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
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           1. ครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
           2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
   

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 

                                           -  - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
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แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ. ,2. แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................10,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 10,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 1,300 3,900 4,800 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ ส่งเสริม พัฒนากระบวนการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง สุทัศน์  จ าปาศักดิ์    โทรศัพท์ 0899596250 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
            รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยื่นตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการ ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-
2580 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และหน่วยงานภายใต้การดูแล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ใน
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษ
ที่ 21 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เด็กและ
เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตให้ก้าวต่อไป จึงจ าเป็นที่
จะต้องเอาใจใส่ดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้านในแต่ละช่วงวัย ทั้งจากพ่อแม่ สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม ด้วยความรู้ที่หลากหลายแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งต้องใช้ทักษะและเจตคติท่ีเห็นคุณค่าของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งการศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานให้เด็กและเยาชนก้าวไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเมื่อเด็กได้เข้าศึกษาแล้วต้องพยายามให้เด็กศึกษา
เล่าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุก
สมัยคือ ปัญหาที่เด็กไม่จบการศึกษาภาคบังคับ เนื่องจากการออกกลางคันที่เป็นปัญหาส าคัญต่อการจัด
การศึกษาของประเทศท่ีต้องเร่งด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  
                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลัก ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนวัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง  มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น โดยผ่านกระบวนการงานแนะแนวในสถานศึกษา และสร้างเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน โดยมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   ในปีการศึกษา 2564 ส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้พบสภาพปัญหานักเรียนที่อยู่ระหว่างการติดตามของ
สถานศึกษาจากระบบ Data Management Center (DMC) ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออก
กลางคัน เนื่องจากหยุดเรียน/ขาดเรียนต่อเนื่อง เป็นเวลานาน จ านวน 62 คน รวมสถานศึกษา 18 แห่ง 
โดยสถานศึกษาด าเนินการติดตามนักเรียนให้กลับเข้ามาเรียนตามแนวทางและมาตรการที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ก าหนด และได้ด าเนินการรายงานให้ทราบในเบื้องต้นว่า ครู
ประจ าชั้นได้ด าเนินการติดตามอยู่หลายครั้งแต่นักเรียนไม่ยอมกลับเข้ามาเรียน หรือไม่ยอมเรียนออนไลน์
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) และสถานศึกษาได้จัดท า
หนังสือติดตามผู้ปกครองให้ส่งเด็กกลับเข้าไปเรียนแต่ผู้ปกครองไม่สามารถส่งนักเรียนให้กลับเข้าไปเรียนได้ 
จึงท าให้สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการต่อได้ และนักเรียนบางรายมีความจ าเป็นที่จะต้องจ าหน่ายออก
จากสถานศึกษาเนื่องจากสาเหตุอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และครอบครัวมีความประสงค์ให้
นักเรียนประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  จากสภาพปัญหาที่สถานศึกษาในสังกัดได้
รายงานข้อมูลการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ออกกลางคัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของข้อมูลเบื้องต้นที่สถานศึกษารายงานเกี่ยวกับข้อจ ากัด
ในการบริหารจัดการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใน
สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมจากครอบครัวนักเรียน ที่อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนโดยตรงกับตัวนักเรียน
ในการเบื่อเรียน การติดเกม การเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ การติดความสะดวกสบาย และ/หรือปัญหาที่เกิด
จากสภาพจิตใจที่ได้รับผลกระทบจากหลากหลายรูปแบบที่ส่งผลให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเดินในทางที่ไม่
ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งจากการรายงานปัญหาเบื้องต้น เป็นความตระหนักอย่างเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่ต้องเร่งด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการออก
กลางคันของนักเรียนในสังกัด  โดยมีความคาดหวังให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายกลับเข้าสู่ห้องเรียนในปี
การศึกษา 2565 ให้มากที่สุด  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากการขาด
โอกาสทางการศึกษา และส่งผลกระทบต่อการออกกลางคันในอนาคต และเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการและ
ความคาดหวังให้สถานศึกษาเข้าถึงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงออกกลางคันได้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคเป็น
ธรรม และเพ่ือพัฒนารูปแบบ กระบวนการแนวทางในการติดตามนักเรียนให้เป็นรูปธรรมและน านักเรียน
กลับสู่ห้องเรียนอย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษท่ี 21   

3. วัตถุประสงค์    
               1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ ของนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน   
               2. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบ กระบวนในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยง
ออกกลางคัน     
               3. เพ่ือติดตาม แนะน าแนวทางให้กับนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน    

4. ผลผลิต (Output)    
                1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน ได้รับการส ารวจสภาพปัญหา 
สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อการออกกลางคัน  
                2. ร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการป้องกันการออกกลางคันโดยผ่าน
รูปแบบกระบวนการที่หลากหลาย  
                3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคันได้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน  
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ผลลัพธ์ (outcome)   
              1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทราบถึงสภาพปัญหาของ
นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันอย่างชัดเจน    
              2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีรูปแบบกระบวนการที่
หลากหลายที่สามารถน าไปใช้ในการป้องกันนักเรียนออกกลางคันหรือหลุดจากระบบการศึกษา 3. 
นักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาการ และส่งเสริมทักษะอาชีพ  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
               1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่
ชัดเจนของนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 2565  
                2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีรูปแบบ เครื่องมือ 
กระบวนการที่ผ่านการสังเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในสถานศึกษา  
               3. นักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้มีคุณภาพการศึกษา และได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาการ และส่งเสริมทักษะอาชีพ    

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้
ทราบถึงสภาพปัญหาที่ชัดเจนของนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคันเป็นรายบุคคล และได้ด าเนินการ
ช่วยเหลือเพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนออกกลางคัน        
              2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีเครื่องมือในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาของนักเรียนและครอบครัวนักเรียน เพื่อด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงสภาพปัญหา
เป็นรายบุคคล และได้แนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความตระหนักของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
สถานศึกษาให้เกิดการกระตุ้นและความรับผิดชอบในการติดตามนักเรียนไม่ให้ขาดเรียนจนเกิดภาวะเสี่ยง
ออกกลางคันในอนาคต และเพ่ือป้องกันการเกิดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนที่สูงขึ้น        
               3. นักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน ได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพด้านทักษะวิชาการ
ในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาด้านทักษะชีวิต และพัฒนาทักษะอาชีพ และได้รับความร่วมมือ
ในการดูแลช่วยเหลือจากการมีส่วนร่วมุกภาคส่วน เพ่ือการป้องกันการออกกลางคันและการหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
               1. นักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน และนักเรียนที่ขาดเรียนต่อเนื่องเป็นเวลานาน  
               2. ผู้ปกครองนักเรียน และครอบครัวนักเรียนที่มีแนวโน้มเสี่ยงออกกลางคัน  
               3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ที่มีนักเรียนเสี่ยงออกกลางคัน   
               4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565     
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8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

                             -  2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้้ืนฐาน,แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................18,700................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 18,700........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
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☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  
    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 

☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 750 14,770 0 3,180 18,700 

รวมทั้งสิ้น 18700 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ

ประกันคุณภาพ 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว นุชรี  วงค์แก้ว    โทรศัพท์ 0963208983 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
               ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ เรื่องนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564-2565 ด้านประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเกิดคุณภาพ
ด้านการศึกษา โดยการเกิดข้ึนภาพภายในสถานศึกษานั้น  สถานศึกษาจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพโดยกระทรวงศึกษาธิการ ยังประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา  เพ่ือเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิด
คุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา   ดังนั้น   เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายและเป็นไปตาม
ทิศทางดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 กลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตฐานการศึกษาทั้ง ด้านผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการจัดการเรียนการอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีคุณภาพและเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก    

3. วัตถุประสงค์    
               1) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ  
               2) เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
               3) เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4) เพ่ือให้
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด    

4. ผลผลิต (Output)    
                สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 จ านวน 123 
โรงเรียน  

ผลลัพธ์ (outcome)   
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               1 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
              2 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
               1.สถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
               2.สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
              1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 มีคุณภาพมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ   
              2) สถานศึกษาด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนด   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  จ านวน 123 โรงเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
  

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   
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8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติีีชการระยะ 3 ปี(2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2. แผนปฏิบัีตราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................25,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 25,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  
 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 17,942 7,058 0 25,000 

รวมทั้งสิ้น 25000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นางสาว สุพิมล    ทรงประดิษฐ์    โทรศัพท์ 0813951324 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
                จากยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นั้น  
มีประเด็นหลักที่ 3 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้ง
ประเด็นย่อย การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยน
บทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญา  แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง เรื่องที่ 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  และกฎหมายล าดับรอง  โดยมีเป้าหมายรวมคือการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชนจัด
การศึกษา  เพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นคน
ไทยที่มีศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐาน
สมรรถนะการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพตามแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาจึงมีแนวคิดจัดท าโครงการการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2    

3. วัตถุประสงค์    
            1.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีความเข้าใจการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
            2.  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก   

4. ผลผลิต (Output)    
             1.  บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มี
ความเข้าใจการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
             2.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ร้อยละ 80 มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
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ผลลัพธ์ (outcome)   
             โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับการรับรอง
การประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
             1.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80  
             2.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้รับการ
รบัรอง การประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป    

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพ  

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
             สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จ านวน 123 
โรงเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 เมษายน 2565 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
  

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
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8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของสพฐ.,แผนปฎิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................10,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 10,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 3,900 6,100 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ฯและกระบวนการจัดการ  เรียนรู้บน 

web site ตามแนววิถีใหม่ NEW NORMAL 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาย ธีรวัฒน์  ถาวรโชติ    โทรศัพท์ 0917823591 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุข้อมาตราที่ต้องน ามาใช้บังคับใน 
การจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน 
โดย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยได้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา ในด้านการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความถนัด และปรับปรุง โครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้
สอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ประเด็น การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติโดยสามารถเข้าถึง เท่า
เทียม อาชีพ การมีงานท าและรายได้ ความภาคภูมิใจ “แหล่ง เรียนรู้หลากหลาย ครอบคลุม ทั่วถึง ครบ
ทุกพ้ืนที่ เกิดการเรียนรู้เชิงรุก มีการพัฒนาอาชีพ การมีงานท าและรายได้ ประสบความส าเร็จอย่าง
ภาคภูมิใจ ซึ่งกระบวนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญต่างๆ ทางการศึกษา
อย่างมีระบบระเบียบจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจ การบริหารราชการ การบริการประชาชน การพัฒนาองค์กรและบุคลากร และการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือ การวางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบข้อมูลและสารสนเทศและการบริการด้านการศึกษา ซึ่ง
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่บริการด้านการศึกษา อาทิ เช่น การ
พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ซึ่งท าให้มีจ านวนระบบงานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แต่การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวยังขาดความ เชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะการบูรณาการ และขาดมาตรฐานใน
การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน ท าให้การใช้ ประโยชน์จากข้อมูลในระบบต่างๆ ที่มีความเก่ียวเนื่อง
กันท าได้ยากและซับซ้อน เกิดอุปสรรคในการใช้ข้อมูล ร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือระบบงานที่ต่างกันได้
รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอและรวบรวม ผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ จัดท าข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการ
บริการทางวิชาการต่างๆ จึงต้องจัดท าโครงการการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศกลุ่มงานนิเทศ  
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ติดตาม ฯ และกระบวนการจัดการเรียนรู้บน web site ตามแนววิถีใหม่ NEW  NORMAL 1. เพ่ือจัดท า
ข้อมูลและจัดเก็บสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ เรียนการสอน
ผ่านเว็บไซต์2. เพ่ือเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และความรู้เกี่ยวกับ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์และเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเครือข่ายให้เกิดการ
พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนตาม
บริบทของ สถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์   

3. วัตถุประสงค์    
             1 เพ่ือจัดท าข้อมูลและจัดเก็บสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการ เรียนการสอนผ่านเว็บไซต์  
             2 เพ่ือเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการ จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์  
             3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในระดับชั้นเรียนตามบริบทของสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู 
และศึกษานิเทศก์  

4. ผลผลิต (Output)    
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศในการเป็นข้อมูล
ส าหรับ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เพื่อการจัดการศึกษาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พร้อมกับได้มีการ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่ออ านวย ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังนี้  
             (1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 123 โรงเรียน  
             (2) เครือข่ายพัฒนาวิชาการ จ านวน 9 เครือข่าย  
             (3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  
             (4) ศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (5) 
นักเรียนในสังกัดทุกคน  

ผลลัพธ์ (outcome)   
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถน าข้อมูล 
สารสนเทศไปบูรณาการใช้ในจัดการศึกษาประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพ พร้อมกับมีช่องทาง
ในการ ติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มี ข้อมูลสารสนเทศในการเป็น
ข้อมูล ส าหรับให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เพื่อการ จัดการศึกษาประกอบการตัดสินใจ ประเมินการใช้งาน web site 
แบบประเมินการใช้งาน web site ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พร้อมกับได้มีการเผยแพร่และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์  รวมถึงการมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ อ านวยความ
สะดวกในการ ปฏิบัติงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังนี้  
                (1) โรงเรียนในสงักัด  จ านวน 123 โรงเรียน  
                (2) เครือข่ายพัฒนา วิชาการ จ านวน 9 เครือข่าย  
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                (3) ผู้บริหาร ครูและ บุคลากรการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  
                (4) ศึกษานิเทศก์ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
                (5) นักเรียนในสังกัดทุกคน เชิงคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ น าข้อมูลสารสนเทศไปบูรณาการ ใช้ในจัดการศึกษาประกอบการ 
ตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพ  พร้อมกับมีช่องทางในการ ติดต่อสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยี สารสนเทศ   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม
นิเทศ  ติดตาม ฯ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์  
                 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สามารถเผยแพร่และบริการ
ข้อมูล สารสนเทศกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์   
                 3 สร้างเครือข่ายการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม ในระดับชั้นเรียนตามบริบทของสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์  

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
              (1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 123 โรงเรียน  
              (2) เครือข่ายพัฒนาวิชาการ จ านวน 9 เครือข่าย  
              (3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  
              (4) ศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (5) 
นักเรียนในสังกัดทุกคน  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.4การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  
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 8.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................20,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 20,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 0 20,000 0 20,000 

รวมทั้งสิ้น 20000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ นิเทศวิถีใหม่ ใส่ใจคุณภาพ 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง สุพัตรา   ปานรอด    โทรศัพท์ 0844850787 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
                รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
มาตรา 258 จ. (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้
ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ อย่างแท้จริงได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอนรวมทั้งมีกลไกค่าตอบแทน สร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่(รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช : 2560 : 
77-80)  นอกจากนี้ นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นใน ศตวรรษที่ 21 (4.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต มุ่งเน้น การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ตั้งครรภ์ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่นวยัเรียน วัยผู้ใหญ่ 
วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้
ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย (4.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยนบทบาท
ครู การเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ประกาศ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : 43-44) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ให้ผู้เรียน
มีทักษะ และคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ สื่อ ต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด  เวลาและสถานที่มีระบบและกลไกการวัดการ
ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการผลิตครูอาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาได้
มาตรฐานระดับสากล ตลอดทั้ง ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา สมรรถนะตาม
มาตรฐาน (แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560–2579 : ญ-ฎ)    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
สิ่งหนึ่งเป็นคุณภาพของผู้เรียน เชื่อมั่นว่าผู้เรียนจะมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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พุทธศักราช พ.ศ.2551 และ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ตลอดทั้งมีทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องมี กระบวนการสู่
ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน  และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจ าเป็นตลอดการ
จัดการศึกษา ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนที่เป็นเป้าหมาย สุดท้ายบุคลากรที่เก่ียวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษาจ าเป็นต้อง
พัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันตลอดการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบ
ผลส าเร็จ ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกท้ังเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้
กระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยัง
เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระยะการ
ปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปี 2561 ตลอดทั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
ทักษะการเป็นผู้น า ทักษะการเป็นนักนวัตกรและทักษะการน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งกระบวนการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการ “นิเทศวิถีใหม่ ใส่ใจคุณภาพ” เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญของการนิเทศว่ามีความส าคัญต่อการ
พัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป   

3. วัตถุประสงค์    
          1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดให้สามารถบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และสามารถขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่ความส าเร็จ   
          2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
          3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ใน
การนิเทศการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์   

4. ผลผลิต (Output)    
           1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 123 โรงเรียน ได้รับการ นิเทศ ติดตาม เพ่ือให้สามารถบริหารการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่ความส าเร็จ  
           2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   
           3. ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการนิเทศการศึกษา ตาม
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์   

ผลลัพธ์ (outcome)   
                ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถ
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ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
           1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 123 โรงเรียน ได้รับการ นิเทศ ติดตาม เพ่ือให้สามารถบริหารการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่ความส าเร็จ   
           2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการ นิเทศ ติดตาม ร้อยละ 100 มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            2. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
              1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด  
              2. ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนในสังกัด 3. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัด   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

         ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
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        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า 

                                           -  - พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ สพฐ.,2. แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................130,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 130,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 34,000 32,000 32,000 32,000 130,000 

รวมทั้งสิ้น 130000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง ราตรี  แจ่มใส    โทรศัพท์ 0895646079 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
             พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้
เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง 
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง
ความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก 
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach”หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  ในฐานะที่เป็นส่วนราชการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
ตระหนักถึงความส าคัญ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  ประจ าปีงบประมาณ 2565  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง พัฒนา สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม   

3. วัตถุประสงค์    
              1. เพ่ือพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่  เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท า
กิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ  แนะน าวิธีการเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
              2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนา สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม   

4. ผลผลิต (Output)    
             ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95   
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ผลลัพธ์ (outcome)   
         ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ  

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม และจริยธรรม  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
         ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

พิษณุโลก เขต 2  มีการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ 

แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
            1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด  
            2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
            3. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัด   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 
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                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

   

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................200,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 200,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 69,800 0 10,400 119,800 200,000 

รวมทั้งสิ้น 200000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล

แพลตฟอร์ม ด้านบริหารจัดการการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาย พงศ์พีระ  ทองแบบ    โทรศัพท์ 0616545654 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
             ตามยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน  มี
ความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นกรอบ ในการก าหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
เอกภาพบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน และเพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมิน ผลแห่งชาติ (eMENSCR) นั้น                
ตามพันธกิจ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ  สนับสนุน ให้หน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัด  มีการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  เพ่ือพัฒนา
มุ่งสู่ Thailand 4.0 นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม ตามนโยบายที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงาน เพื่อ
การปฏิรูป ตามข้อที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform)    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มอบนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Platform 
Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ทั้งระบบ ตั้งแต่การ
จัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
แผนการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทั มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 1) 
พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ 2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มี
ความแตกต่าง เป็นต้น  3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่องผ่านระบบทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform Technology) 4) พัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภททั้งระบบ            
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีนโยบาย ให้สถานศึกษาหน่วยงาน  ในสังกัด 
ทุกระดับ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
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ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) มี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา สถานศึกษา  รวมทั้งมีข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ และระบบ Cloud Computing  เพ่ือการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ   น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประ
สิทธิ (Big Data Technology) เพ่ือพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
ส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร ด้านวิชาการและด้าน
จัดการศึกษา   

3. วัตถุประสงค์    
             1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการมีทักษะการใช้เทคโนโลยี เว็บไซต์ ในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment :ITA  
            2. เพือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการ มีทักษะสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี VDO 
Conference ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน  
            3. เพ่ือให้สถานศึกษาหน่วยงานในสังกัด มีทักษะการใช้งานและแก้ไขปัญหา สื่ออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีการส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียน
การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  
            4. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
            5. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาสื่อเทคโนโลยี  ด้านอินโฟกราฟิก" 
(Infographic) เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน   

4. ผลผลิต (Output)    
            1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาการ จ านวน 40 คน มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เว็บไซต์ ในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment :ITA    
             2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 135 คน มีทักษะใช้สื่อเทคโนโลยี VDO Conference 
และด้านอินโฟกราฟฟิค ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน  
             3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาการ จ านวน 75 คน สามารถใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีการ
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน 4. ครู
และบุคลากรทางการศึกษา สามารถสร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสถานศึกษา   

ผลลัพธ์ (outcome)   
             1. สถานศึกษามี เว็บไซต์ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment :ITA 
             2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาการ ใช้สื่อเทคโนโลยี VDO Conference ในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
             3. นักเรียนได้รับการเรียนรู้ทางสื่อทางไกล DLTV และ DLIT และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือการเรียนการสอน ลดปัญหาการมีครูไม่ครบชั้น 4. สถานศึกษาทุกแห่ง มีเว็บไซต์เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และคลังข้อมูลด้านการเรียนการสอน 5. การปฏิบัติงานและการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
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ด้านอินโฟกราฟิก" (Infographic) ท าให้การเรียนการสอน เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
               1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม สามารถใช้งานและพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารในเว็บไซต์    
               2.ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ารับการอบรมสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี VDO Conference และ
ด้านอินโฟกราฟิก" (Infographic) เพ่ือการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน    
               3.ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ารับการอบรม สามารถแก้ไขปัญหา สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีการ
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน  
               4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงานและจัดการเรียน
สอนประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานระบบราชการ 4.0  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ท าให้การบริหารงานทุกระบบ มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
                2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด   รับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์ ส่ง
ตรงถึงมือถือทุกระบบ ผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อโซเซียลมิเดีย  
                3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาทุกแห่งสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี VDO 
Conference ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงาน พัฒนางาน การประชุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                 4. ระบบสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนและการศึกษาทางไกล NEW DLTV และ DLIT 
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                 5. สพป.พิษณุโลก เขต 2 และทุกกลุ่มงาน มีเว็บไซต์ มีข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ทาง
การศึกษาท่ีสามารถสืบค้นและใช้งานในด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาและรองรับการขับเครื่อนตาม
โครงการ ITA  

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                1.ครแูละบุคากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและจัดการงานการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน  
                2.นักเรียนมีัทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึน  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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    ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

     ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................50,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 50,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
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☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  
    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 

☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 5,200 44,800 0 50,000 

รวมทั้งสิ้น 50000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง เกษมศรี  รุณไชย    โทรศัพท์ 0629355647 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
                มาตรา  20  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 ก าหนดให้มีคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล การบริหารและจัดการศึกษาด้านวิชาการเก่ียวกับการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการบริหารและ  จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา อัน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงจัดท า
โครงการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น   

3. วัตถุประสงค์    
              1.  เพ่ือการขับเคลื่อนคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  
               2.  เพ่ือน านโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 การจัดการ
ศึกษาของแต่ละระดับ  ส่งเสริมแบบฝึกหัดข้อสอบอัตนัย  การยกระดับการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ DLIT DLTV  ลงสู่สถานศึกษาใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา   

4. ผลผลิต (Output)    
             โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จ านวน 123 โรงเรียน ได้รับ
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  

ผลลัพธ์ (outcome)   
             1.สถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 2.
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วนและเหมาะสม   
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
            1.สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จ านวน 123 โรงเรียน 
ได้รับการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา ร้อยละ 100   
            2.สถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ 3.
นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วนและเหมาะสม  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1.  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ดี  
             2. มีผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
              3. เพ่ือน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
              1.โรงเรียนในสังกัด  
              2.นักเรียน  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

        ▸  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

               -  ประเด็น 

                      -  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

                             -  3.3การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
  

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
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        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                                           -  - พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษา 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................60,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 60,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  
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10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 7,910 0 7,910 44,180 60,000 

รวมทั้งสิ้น 60000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 2 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาย อ าพล  ช้างพินิจ    โทรศัพท์ 0622624154 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
         การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง  
           รฐับาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรี ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจาก
รัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศ
ทางการด าเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการ
ทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับ
การพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกท่ีมีอิสระ
อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอ านาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ 
ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการ
ริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง 
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ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการค านึงถึงบทบาทของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯไปสู่การปฏิบัติการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับ
ทราบในทุกปงีบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล   
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทย
มีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ   
             ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผน
แม่บทบรูณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง   

3. วัตถุประสงค์    
             1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
             2. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประยุกต์ใช้หลักทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)   
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4. ผลผลิต (Output)    
          1. ร้อยละ 100 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  
          2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ประยุกต์ใช้หลัก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
ONline) ร้อยละ 90 ขึ้นไป   

ผลลัพธ์ (outcome)   
           1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)   
            2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ประยุกต์ใช้หลัก
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
ONline)  

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
                 1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  
                 2. บุคลากรในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
                2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA ONline) อยู่ในระดับ ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
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6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
               บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตและต่อต้าน
การทุจริต รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA ONline)  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 มกราคม 2565 – 01 มิถุนายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  ประเด็น 

                      -  6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                             -  6.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

        ▸  แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI) อยู่ใน 2๐ อันดับแรกของโลกในปี 2579 

        ▸  แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

                      -  1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 

                             -  เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป 
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                                    -  ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้
เบาะแสด้วย 

          ▸  แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

                      -  1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 

                             -  กลยุทธ์ 

                                    -  4. การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ 
โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 

                                           -  เป้าหมายของกลยุทธ์ 

                                                  -  สร้างนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ 
ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 

          ▸  แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               -  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

                      -  1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 

                             -  กลยุทธ์ 

                                    -  4. การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพ่ือต่อต้านการทุจริตฯ 
โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 

                                           -  กิจกรรม 

                                                  -  สร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 

                                                         -  เป้าหมายของกิจกรรม 

                                                                -  สรา้งนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการ
ทุจริตฯ ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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                                         -  - ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................10,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 10,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 0 7,000 3,000 0 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง สุมาลี    ยอดยิ่ง    โทรศัพท์ 0856826529 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok2.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
                พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ  มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐให้มีความทันสมัย 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการกัน    
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในฐานะที่เป็นส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีหน้าที่ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ  ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการศึกษาของพ้ืนที่ ตามบทบาท ภารกิจด้านการศึกษาในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานและภาคี
เครือข่ายในระดับพื้นที่  ซึ่งสอดคล้องกับแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการระยะ  3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จากเหตุผลดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ  จึงจัดท าโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2   
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  และสถานศึกษาในสังกัด มีสมดุลใน
การบริหารเชิงบูรณการและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็วในการสืบค้น  มีการ
บริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR  อันจะส่งผลท าให้
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างยั่งยืนต่อไป   

3. วัตถุประสงค์    
           เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารเชิงบูรณาการ 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.พิษณุโลก เขต 2 หน้า 208 

 

มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ มีการติดตามประเมินผล โดยมี
ระบบงบประมาณและระบบการตรวจสอบเป็นแรงขับเคลื่อน และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

4. ผลผลิต (Output)    
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  และสถานศึกษาในสังกัด มี
สมดุล  ในการบริหารเชิงบูรณาการ มีแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารเชิงบูรณาการ มีระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย ถูกต้องและรวดเร็วในการให้บริการ มีการติดตามประเมินผล โดยมีระบบ
งบประมาณและระบบการตรวจสอบเป็นแรงขับเคลื่อน และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและมีการท างานร่วมกันในระดับพื้นที่มีความ
เข้มแข็ง มีการติดตามประเมินผล โดยมีระบบงบประมาณและระบบการตรวจสอบเป็นแรงขับเคลื่อน  
ตลอดจนบุคลากรมีความมุ่งม่ัน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง      

ผลลัพธ์ (outcome)   
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ในการบริหารจัดการศึกษา  ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
                    เชิงปริมาณ  
                    1. จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน  
                   2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมของ สพป.พิษณุโลก เขต2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น  
                   3. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ 80  
                  เชิงคุณภาพ  
                  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  สถานศึกษาในสังกัด  
 มีสมดุลในการบริหารเชิงบูรณการและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา   
                  2. บุคลากรมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง   

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา  ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
                  1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  2. ผู้
ที่มาขอรับบริการมีความพึงพอใจ   

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565       
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8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  ประเด็น 

                      -  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

                             -  2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 

                      -  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

                             -  เป้าหมาย 

                                    -  เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  ยุทธศาสตร์ 

                      -  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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                             -  แนวทางการพัฒนา 

                                    -  2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ 

                                           -  - ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ให้เชื่อมโยงตั้งแต่
ระดับชุมชน ถึงระดับจังหวัด 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคระกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      ,2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................37,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 37,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 24,600 2,600 4,600 5,200 37,000 

รวมทั้งสิ้น 37000 
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แบบสรุปแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 
 ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

                   โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

(1) หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ชื่อ-นามสกลุ นาง ลดาวัลย์  กอบฝั้น    โทรศัพท์ 0846248994 
โทรสาร      -          E-mail address  plk2@phitsanulok.go.th  

2. หลักการและเหตุผล 
              ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีกลุ่มงานต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมายภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2 จ านวน 6 กลุ่ม 1 หน่วยประกอบด้วย   กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน  กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งแต่ละกลุ่มงานมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบใน
ปริมาณมาก และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ที่จะต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้กิจกรรมต่างๆ ส าเร็จตามความ
มุง่หมาย รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด จ านวน 123 โรงเรียน ที่ต้องก ากับดูแล สนับสนุน ตอบสนองนโยบาย
ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องกระท าในคราวเดียวกัน และงานแต่ละด้านมีผู้รับผิดชอบที่เป็นข้าราชการ  มีจ านวน
บุคลากรน้อยกับงานที่มีจ านวนปริมาณมาก ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ก่อให้เกิดความล่าช้า อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ซึ่งขาดแคลนบุคลากรที่สามารถช่วย
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานต่าง ๆ 
จึงจ าเป็นต้องจ้างเหมาบริการบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

3. วัตถุประสงค์    
                 เพ่ือจ้างเหมาบริการบุคลากรปฏิบัติงานในองค์กรตามภารกิจของกลุ่มงานต่างๆ  ปฏิบัติงาน
ด้านงานธุรการและงานสารบัญ  งานแม่บ้าน   พนักงานขับรถยนต์  งานทะเบียนทรัพย์สิน  งานการเงิน
และบัญชี  และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    

4. ผลผลิต (Output)    
-  บุคลากร    ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่ธุรการ  จ านวน  2 คน          
-  บุคลากร    ต าแหน่ง     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี    จ านวน  3  คน                     
-  บุคลากร    ต าแหน่ง     แม่บ้าน     จ านวน  1  คน                     
-  บุคลากร    ต าแหน่ง     พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1  คน  รวม 7 คน   

ผลลัพธ์ (outcome)   
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            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีบุคลากรปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
สามารถลดปัญหาการขาดแคลนก าลังคน  ลดปัญหาการท างานล่าช้า ท างานได้ทันก าหนดเวลา 
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)   
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สามารถจ้างบุคลากรได้ตาม
เป้าหมาย จ านวน 7 อัตรา    

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
               2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  มีบุคลากรจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานที่สามารถน าพาองค์กรขับเคลื่อนตามภารกิจหน้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    

6. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
           กลุ่มงานต่างๆ ใน สพป.พิษณุโลก เขต 2  

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     01 ตุลาคม 2564 – 01 กันยายน 2565          

8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ    

8.2  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับแรก)  

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  เป้าหมาย 

                      -  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

        ▸  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               -  ประเด็น 

                      -  5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

                             -  5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม    

8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ล าดับรอง)     

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน   

8.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์  

        ▸  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

               -  เป้าหมายรวม 
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                      -  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

แผนความม่ันคงแห่งชาติ ด้าน    

8.6 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ 

8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน   ไม่มีข้อมูล   

8.8 แผนของหน่วยงาน  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565)ของ สพฐ.,แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพฐ.    

9. วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   ................930,000................ บาท  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน     
 ☑    งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรง  จ านวนเงิน ....... 930,000........ บาท  

☐    งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จ านวนเงิน ............. บาท  
ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ .......ไม่มีข้อมูล....... 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
☐    เงินกู้ ภายในประเทศ ..............…………… บาท  

    ภายนอกประเทศ ................................ บาท 
☐    เงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวนเงิน ............................. บาท 
☑    อ่ืนๆ โปรดระบุ 
 จ านวนเงิน …….0…….. บาท  

 
10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ 2565 232,500 232,500 232,500 232,500 930,000 

รวมทั้งสิ้น 930000 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
หลักการบริหาร         
           กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับกลไกในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายด้านการศึกษา โดยยึดหลัก 
การบริหาร ที่มุ่งสู่ผลส าเร็จ ดังนี้ 
           1. หลักความเชื่อมโยงบูรณาการ โดยการเชื่อมโยงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ให้สอดคล้องกัน  
โดยการบูรณาการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร ตลอดจนการระดมทรัพยากร
ร่วมกันของทุกฝ่าย ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้บูรณาการแนวคิด หลักการบริหารจัดการ 
หลักการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารและจัดการศึกษา และหลักการเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่เป็นนโยบาย จุดเน้นการพัฒนา  ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
เป็นรูปธรรม มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 
           2. หลักการมีส่วนร่วม โดยการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
แบบเน้นการมีส่วนร่วม โดยการสร้าง พัฒนา ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือในด้านการจัดการศึกษา และการระดมทรัพยากรในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           3. หลักการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เป็นกลไกที่ที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ โดยเทียบความส าเร็จในการด าเนินงานกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน และการท างานเป็นทีม และแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. ประสานความร่วมมือเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
 6. ส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกัน การท างานแทนการ และการท างานเป็นทีม  
ตลอดจนการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ 
                   7. ก ากับ ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าประสงค์ 
ที่ก าหนด อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
        
 
 
 

         ส่วนที่  
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กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 1. สื่อสารทิศทางองค์กร เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา เป้าหมายการให้บริการ  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  แผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติทุกระดับรับรู้และเข้าใจได้รับทราบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                  2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  แผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัดที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษา 
 3. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก 
เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 4. ด าเนินงานกิจกรรมที่ก าหนด สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดผลส าเร็จ เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกระบวนการ การปฏิบัติ อย่างเป็นระบบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. ประสานงานระดมทรัพยากรสนับสนุนอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                  6. ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดรับกับนโยบายทุกระดับและบริบทของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 7. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน 
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

                   โดยการบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ 
ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยการด าเนินงานจักต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ 
 
การติดตามและประเมินผล 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล การน าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นสู่การปฏิบัติ  
มีแนวทางและกระบวนการ ดังนี้ 
                  1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบ 
ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
                2. จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน 
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และเผยแพร่สู่หน่วยงาน 
และสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
                  3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
และให้ได้ข้อมูลเพื่อทบทวน และน ามาปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                4. เสริมสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การตรวจสอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้มแข็งในการติดตาม 
ความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปรงใส และความส าเร็จของโครงการพัฒนา รวมทั้งพัฒนาระบบการติดตาม 
และพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5. สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลในระดับพื้นท่ี ให้เป็นระบบที่เข้าใจและใช้ประโยชน์ได้
สะดวก เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในการวางแผนและติดตามประเมินในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
การด าเนินงานติดตาม 
         

        1. ประเด็นการติดตาม 
             1.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย/จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
               1.2  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) 
              1.3  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

           2. เครื่องมือการติดตาม  
              2.1 แบบการติดตามของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
              2.2 แบบการติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
                   ในการปฏิบัติราชการ (ม.44) 
              2.3 แบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรม 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              2.4 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                   - ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเชิงประจักษ์ 
          4. ระยะเวลาการติดตาม และรายงานผล 
                   - ไตรมาสที่ 1  ตุลาคม – ธันวาคม  
                   - ไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม  
                   - ไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน  
                   - ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน  
           5. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
           6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2 
ที่    562 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

……………………… 
    ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2 จะด าเนินการจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามบรบิทของเขตพื้นที่การศึกษา โดยอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และน้อมน าศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อน เพื่อ
น าไปสู่เปา้หมายการพฒันาคุณภาพการศึกษาในทิศทางเดียวกนั สนองนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2 โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท การขยายโอกาส สทิธิ
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพืน้ฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณุภาพ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และพฒันา
ระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาทีย่ั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา
ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพเท่าเทียมกนั จงึแต่งตั้งคณะท างาน ดงันี้ 
 

      1. คณะอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นางผกาภรณ์  พลายสงัข์ ผู้อ านวยการ สพป.พิษณโุลก เขต  2                  ประธานคณะท างาน 
1.2 นาย สมคิด หาแก้ว          รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2       รองประธานคณะท างาน 
1.3 นาย วสันต์  ปานทอง          รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2  คณะท างาน 
1.4 นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2  คณะท างาน 
1.5 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพนัธ์โสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ      คณะท างาน 
1.6 นางลดาวัลย์  กอบฝัน้ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
1.7 นางบุญญดา  วงศ์สวุคันธ        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
1.8 นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ             คณะท างาน 
1.9 นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   คณะท างาน 
1.10 นางราตรี  แจ่มใส    นักทรัพยากรบุคคลบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะท างาน    
1.11 นางสาวสิริลักษณ์  เชาว์เสริมสุข นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ปฏิบตัิหน้าที ่   
              ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ คณะท างาน 
1.12 นายพงศ์พีระ  ทองแบบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านายการ ปฏิบัติหนา้ที่ 
      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลย ี
                                             สารสนเทศและการสื่อสาร                        คณะท างาน 
1.13  นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    คณะท างานและเลขานุการ                                    
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                  มีหน้าที่ให้ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัตงิานของคณะท างาน 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

      2. คณะท างานจดัท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตามกลยุทธ์ นโยบาย ตัวชี้วัด และงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

2.1 นายสมคิด  หาแก้ว  รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก เขต  2             ประธานคณะท างาน 
2.2 นายวสันต์ ปานทอง               รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก เขต  2        รองประธานคณะท างาน 
2.3 นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก เขต  2         รองประธานคณะท างาน 
2.4 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพนัธ์โสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ      คณะท างาน 
2.5 นางลดาวัลย์  กอบฝัน้ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
2.6 นางบุญญดา  วงศ์สวุคันธ        ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
2.7 นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ             คณะท างาน 
2.8 นางราตรี  แจ่มใส    นักทรัพยากรบุคคลบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะท างาน                               
2.9 นางสาวสิริลักษณ์  เชาว์เสรมิสุข นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ ปฏิบัติหนา้ที่   
             ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ คณะท างาน 
2.10 นางสรัญญา  แสงชัย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
2.11 นางนฤมล  จันทร์ฉาย            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
2.12 นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
2.13 นางสาวสุพิมล  ทรงประดษิฐ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
2.14 นางสุพัตรา  ปานรอด            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
2.15 นางสาวพชัรี  บุญนาคแยม้ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
2.16 นางเกษมศรี  รุณไชย          ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
2.17 น.ส.คณิตศาสตร์ บุญพันธ ์      ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              คณะท างาน 
2.18 น.ส.สุฑารัตน์ กองจิว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              คณะท างาน 
2.19 น.ส.นุชรี  วงค์แก้ว  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              คณะท างาน 
2.20 นายธีรวฒัน์  ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              คณะท างาน 
2.21 น.ส.วิไลวรรณ  สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              คณะท างาน 
2.22 นายวชิระ  วงสวัสดิ ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              คณะท างาน 
2.23  นายอ าพล  ชา้งพนิิจ            ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              คณะท างาน 
2.24  นายวิรัตน์ สุทัศน ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              คณะท างาน 
2.25  นางสุกัญญา อ าไพพงษ์       ศึกษานิเทศก์ช านาญการ              คณะท างาน 
2.26 นายปิยะ  ธปูทอง  นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ   คณะท างาน 
2.27 นางสุทัศน์  จ าปาศักดิ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   คณะท างาน 
2.28 นางกนษิฐา  พึง่ม่วง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   คณะท างาน 
2.29 นางสาวยุพิน  สิทธิไกรพงษ ์      นักวิชาการศึกษาช านาญการ              คณะท างาน 

            2.30. นางสาวปวีณรตัน ์สิริธนาเรือง    นักจิตวิทยา     คณะท างาน 
2.31 นางมาลัย  รุ่งแสง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   คณะท างาน 
2.32 นางสาวยุพา  บญุสุข  นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ    คณะท างาน 
2.33 นางจิตติมา  สมถวลิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   คณะท างาน 
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2.34 นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะท างานและเลขานุการ                                                                                   
2.35 นางสุเนตร  แย้มกลิ่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

      2.36 นางทัศนาภา  สนิศุข           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
  2.37 นายพงศ์พีระ  ทองแบบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
  2.38 นางสาวสุพิมล  อ่อนอุระ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
     2.39 นายจีระพงษ์  จนัทร์ค า         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน         คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
 
                  มีหน้าที่จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ นโยบาย ตัวชี้วัด งบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ภายใต้นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทิศทางเดียวกนั สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  และน้อมน าศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 2 โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล  
 

       3. คณะท างานจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวิเคราะห์ วิพากษ์ พิจารณา
กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตามกลยุทธ์ นโยบาย ตัวชี้วัด และงบประมาณ  ประกอบด้วย 
 3.1 นางผกาภรณ์  พลายสงัข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2      ประธานคณะท างาน 

   3.2 นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2          รองประธานคณะท างาน 
3.3 นายวสันต์  ปานทอง  รองผู้อ านวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 2                   คณะท างาน 

   3.4 นายศุภณัฐ  จนัประตูมอญ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 1   คณะท างาน 
   3.5 นายผจงเกียรติ  จีนสลุด ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2   คณะท างาน 

3.6 นายสรณพงศ์  ใยด ี  ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 3      คณะท างาน 
3.7 นายบรรพต  ใจกล้า  ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4       คณะท างาน 
3.8 นายสมจิตร  นาคผู ้  ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 5         คณะท างาน 

    3.9 นายอาคม  มหามาตย ์  ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 1     คณะท างาน 
3.10 นายนเรศวร์  เศรษฐสิงห์ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 2     คณะท างาน 
3.11. นายสมศักดิ์  กมลรัตน ์ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1    คณะท างาน 

          3.12 นายสุรกิต  ศรีค า  ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2    คณะท างาน 
3.13 นายสรณพงศ์  ใยด ี  ผอ.ร.ร.ราษฎร์อุปถัมภ์     คณะท างาน 
3.14 นายปิ่น  ค าหมู่  ผอ.ร.ร.บ้านบึงพร้าว     คณะท างาน 
3.15 นายเนตร  ใจเร็ว  ผอ.ร.ร.ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ ์  คณะท างาน 
3.16 ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   คณะท างาน 
3.17 นางลดาวลัย์  กอบฝัน้ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   คณะท างาน 
3.18 นางบุญญดา  วงศ์สุวคนัธ       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะท างาน 
3.19 นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ             คณะท างาน 
3.20 นางราตรี  แจ่มใส    นักทรัพยากรบุคคลบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะท างาน     
3.21 นางสาวสิริลักษณ์  เชาว์เสริมสุข  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะท างาน 
3.22 นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        คณะท างานและเลขานุการ 
3.23 นางสุเนตร  แย้มกลิ่น            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

      3.24 นางทัศนาภา  สนิศุข       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
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  3.25 นางพงศ์พีระ  ทองแบบ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                            ปฏิบัติหนา้ที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                            และการสื่อสาร                                 คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 

  3.26 นางสาวสุพิมล  อ่อนอุระ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
  3.27 นายจีระพงษ์  จนัทร์ค า         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน         คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
                    
           มีหน้าที่จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวิเคราะห์ วิพากษ์ พิจารณากลัน่กรอง  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ตัวชี้วัด  และงบประมาณ พร้อมทั้งพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้
ของโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

       4. คณะท างานจัดท าเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ประกอบด้วย 
4.1 นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        ประธานคณะท างาน            
4.2 นางทัศนาภา  สนิศุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ             คณะท างาน 
4.3 นายพงศ์พีระ  ทองแบบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการปฏิบตัิหน้าที ่
                                                ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                            และการสื่อสาร                                      คณะท างาน 
4.4 นางสุเนตร  แย้มกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          คณะท างานและเลขานุการ 

 4.5 นางสาวสุพิมล  อ่อนอุระ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ 
  4.6 นายจีระพงษ์  จนัทร์ค า         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน         คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ       

            มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการจัดท ารา่งแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
เพื่อจัดพิมพ์ และท าเอกสารรูปเล่มให้เรียบร้อยสมบูรณ์  เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณาตามล าดับต่อไป 
 

      5. คณะท างานฝ่ายการเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
        5.1 น.ส.สิรลิักษณ์   เชาว์เสริมสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                         ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์       ประธานคณะท างาน 
        5.2 นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   คณะท างาน 
        5.3 น.ส.ยุพา  บุญสุข  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ     คณะท างาน 
        5.4 น.ส.ขจีพันธ์  เสือข า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   คณะท างานและเลขานุการ 
               มีหน้าที่  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  ด าเนินการเบิก–จ่าย ยืมเงิน จัดหาวสัดุ อุปกรณ์  ที่ใช้ในการประชุม 
ให้มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  

                ให้คณะท างานที่ได้รับแต่งตั้งทุกคณะปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความเสียสละ รบัผิดชอบ เพื่อให้การจัดท าร่างแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลดีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธผิล และรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ทราบ 
 

                ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

               สั่ง   ณ  วันที่   12   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2564  
 
 
                                                                    (นางผกาภรณ์  พลายสังข์) 
                                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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