
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
   ถนนสระบุรี- หล่มสัก ต าบลสะเดียง  
   อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 
 

 
 
 
 

 

 

                                                               12  มิถุนายน  2561 
 

เรื่อง    ยุทธศาสตร์และจุดเน้นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์    
 

เรียน    อธิการบดี / ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
 นายกเทศมนตรี / ผู้บริหารหน่วยงาน / ผู้อ านวยการโรงเรียน  /  ผู้อ านวยการศูนย์  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์      จ านวน   1   ฉบับ 
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดท าแผ่นพับ ยุทธศาสตร์และจุดเน้นแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2561 - 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ น าไปขับเคลื่อนการด าเนินงาน สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ส่งผลส าเร็จต่อการจัดการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์  
  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอส่งแผ่นพับดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา
เพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่การปฏิบัติ                      
ที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลดไฟล์แผ่นพับได้ที่ เว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
www.pnbpeo.go.th     

  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
         ขอแสดงความนับถือ                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

กลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 0-5602-9939 
โทรสาร  0-5602-9938 
อีเมล์ plan.pbnpeo@gmail.com  
เจ้าของเรื่อง นายพสกร ทวีทรัพย์ โทร. 08-6201-9979 
 
 
 

ที่ ศธ 0294/ว1133 

“

mailto:plan.pbnpeo@gmail.com


บัญชีรายช่ือหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
แนบท้ายหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศธ 0294/ว1133   ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 

 
ล าดับที่ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

6 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์  

7 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)  

8 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์  

9 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์  

10 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์  

11 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57  

13 ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  

14 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

15 ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์   

16 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก  

17 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  

18 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  

19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

20 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

21 เทศบาลเมืองหล่มสัก  

22 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  

23 เทศบาลต าบลนางั่ว  

24 เทศบาลต าบลชนแดน  

25 เทศบาลต าบลดงขุย  

 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์ The Educational Development Plan of Phetchabun (2018-2021) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต   

 Education for Life Immunity and Skill Development. 

เป้าหมาย 

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทัน การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด             
ในสถานศึกษา : หน่วยงาน สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
และรายงานผลการด าเนินงานตามระบบ 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวิต การป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีทางสังคม       
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติเหตุ : หน่วยงาน สถานศึกษา  จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกัน
ภัยทางเทคโนโลยี กิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ กิจกรรมว่ายน้ า กิจกรรมอุบัติภัยในสถานศึกษา 
และรายงานให้ให้ต้นสังกัดทราบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน 
สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 Education for Increasing Human Resource Capability to 
respond Provincial Development. 

เป้าหมาย 
1. ผลิตก าลังคนรองรับความต้องการของจังหวัด      
2. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ ร้อยละ 50  
3. ตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ในพื้นที่ส าคัญของจังหวัด 
4. ผู้จบ ม.6 และ ปวช./ปวส. ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 
5. อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้จบการศึกษาเพิ่มข้ึน 
6. ผู้จบการศึกษาทุกระดับมีทักษะและสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ 
7. ยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเฉลี่ยของนักเรียนและครู  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา 
1. จัดท าข้อมูลความต้องการแรงงานของจังหวัด 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด 
  2.1 ปรับปรุงหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน-อาชีวะ อุดมศึกษา สหกิจศึกษา 
  2.2 ตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ส าคัญ 
3. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
   3.1  ยกระดับอาชีวศึกษา/สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา/สนับสนุน ทวิศึกษา ทวิภาคี 
   3.2  การแนะแนวแบบมีส่วนร่วม / การวางแผนอนาคตผู้เรียน 
   3.3  การสร้าง/ผลิต/ยกระดับหลักสูตร 
4. พัฒนาภาษาต่างประเทศ เน้นทักษะการใช้จริงเพื่อการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้ 
Education for Developing  Human Potential, Life Quality and 
Learning Resources.  

เป้าหมาย 1. ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ ร้อยละ 100  
2. ผู้เรียน ร้อยละ 90 มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของคนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่คุณลักษณะ    
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ภูมิความรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ ที่เอื้อต่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามรูปแบบท่ีหน่วยงานก าหนด ร้อยละ 100 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา 
1. พัฒนาทักษะการอ่านออก อ่านหนังสือให้แตก และเขียนได้ 
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลูกพ่อขุนผาเมือง 
(เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความรักและความภูมิใจในท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้     
ตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. ส่งเสริมให้พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางของต้นสังกัดและ
บริบทของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
Development of Administration for Educational Integration by 
Provincial Participation. 

เป้าหมาย 
1. การบริหารอัตราก าลังครูฯ เป็นเอกภาพ 
2. พัฒนาและการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. มีโรงเรียนน าร่องการจัดการศึกษาตามจุดเน้น กศจ.เพชรบูรณ์  
4. ระดมทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากชุมชนและท้องถิ่น 
5. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษา 
1. บริหารอัตราก าลังครูฯในจังหวัด ออกแบบบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการใช้พ้ืนที่โรงเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
4. บูรณาการจัดการศึกษา เสริมสร้างเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ : โรงเรียนต้นแบบ กศจ.พช. 
5. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากชุมชนและท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนบริหารจัดการศึกษา 
7. ส่งเสริมการศึกษาผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุ สามเณร และการติดตามประเมินผล 
8. ประสาน หน่วยงานในจังหวัด เสนอแนะ การสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ 

วิสัยทัศน์ : “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 



แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2564)    
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลูกพ่อขุนผาเมือง 
 

     เสียสละ... 
...กล้าหาญ 

      ชาญฉลาด... 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
อาคาร 2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก 
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
โทรศัพท์ 0-5602-9659 /0-5602-9939 โทรสาร 0-5602-9938 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
บริหารงานด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ไม่ซ้อนเร้น  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

http://www.pnbpeo.go.th 
https://www.facebook.com/PhetchabunEDU 
Design by Mr.Possakon Thaweesap  : Plan PNBPEO 

 7 จุดเน้น กศจ.พชรบูรณ ์

๑. การสืบสานศาสตร์พระราชา และพระราโชบายด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
#  สืบสานพระราชด ารัส รัชการที่ 9   
   ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู , ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน ,   
   ให้ครู จัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี  
  - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรจุใหม่ Phetchabun Smart Teachers Training   
  - สื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารปูแบบ  Electronics  
# สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยนื 
   - สถานศึกษาพอเพียง : เป้าหมายทุกโรงเรียน 
   - โรงเรียนคุณธรรม : เป้าหมายทุกโรงเรียน 
   - โครงการเทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ : เป้าหมายทุกโรงเรียน 
   - โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุก  : เป้าหมายทุกโรงเรียน 
   - โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารีฯ : สมัครเข้าร่วมตามความพร้อมละความสมัครใจ อย่างน้อยต าบลละ ๑ แห่ง 
 

# สืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร  มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ   
    -  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    -  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
    -  มีงานท า มีอาชีพ 
    -  เป็นพลเมืองดี 
    นอกจากนี้  ยังสร้างด าเนินการดังนี้ 
    -  เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับอ าเภอ 
    - ลูกเสือจิตอาสา/เยาวชนจิตอาสา 
     

๒. พัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
#  เสริมสร้างให้ผู้เรียนเพชรบูรณ ์ทุกคนมีคุณลักษณะที่จ าเปน็ และ   มีเอกลักษณ์
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” 
: กศจ.ก าหนดจุดเน้น : หน่วยงานและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
#  สร้างแนวทางการจัดกิจกรรม ประสานหน่วยงานและสถานศึกษา จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียน   อ่านหนังสือแตก และเขียนได้ ร้อยละ 100 : พัฒนา
ครูผู้สอน จัดท าสื่อ Electronics : Km ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๓. การบูรณาการจัดการศึกษา เสริมสร้างเอกลักษณ์จังหวัด

เพชรบูรณ์ : โรงเรียนต้นแบบ กศจ.  
#  พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพ ปรับวิธีการสอนแนวใหม่ ตามจุดเน้นของ กศจ.เพชรบูรณ์   
พร้อมขยายผลสู่โรงเรียนทุกโรงเรยีน 
#  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ แบะมีคุณสมบัติตามคุณลักษณ์
ของผู้เรียนเพชรบูรณ์  ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ  ชาญฉลาด” 
 ๔. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลตามความจ าเป็น

และบริบทของจังหวัด 
#  พัฒนาระบบบริหารงานบคุคล  ข้าราชการครูให้สอดคล้องกับบริบทจังหวัด  
ด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ซ้อนเร้น  ภายใต้    
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
#  เกลี่ยอัตราก าลังให้กระจายอย่างเหมาะสม 
#  เสนอแนะปรับปรงุหลักเกณฑ์วิธีการให้สอดคล้องกบัความต้องการ และความ
จ าเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา 
#  บริหารอัตราก าลังข้าราชการครูในจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการ 
#  บริการรับเรื่องราวความไม่เปน็ธรรม พร้อมแก้ไขอย่างเป็นระบบ 

๕. การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 
 #  ส่งเสริม พัฒนาครู    คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกระดับ 

ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ เน้นการสื่อสาร เป็นส าคัญ 

# ก าหนดพื้นที่พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รองรับการพัฒนาจังหวัด 

#  จัดท าแผนงานโครงการที่ส่งเสรมิการพัฒนาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน พม่า ลาว )   

๖.การศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
#  ส่งเสริมผู้เรียนด้านอาชีพ  เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา  
ส่งเสริมการศึกษาต่ออุดมศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพจบการศึกษาแล้วมีงานท า 
#  สร้างภาพลักษณ์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการศึกษา       
ทวิศึกษา ทวิภาคี 
#  สถานศึกษาอาชีวศึกษาแนะแนวการศึกษาต่ออย่างเข้าถึงในพื้นที่เป้าหมาย 
#  จัดท าหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

๗.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและการรับนักเรียน   
#  สนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
อย่ามีประสิทธิภาพ  ครูครบชั้น ตรงสาขา สนับสนุนทรัพยากรอย่างทั่วถึง  
สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
ด้วยความพึงพอใจของชุมชน 
#  สนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาให้บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ 
มีนักเรียนตามที่ก าหนดไว้ในแผน  บริหารจัดการตามบรบิทที่เหมาะสม   
การรวมโรงเรียน โรงเรียนคู่ขนาน  กลุ่มโรงเรียน  เป็นต้น  
#  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการรับนักเรียน อนุบาล 1 /ป.1/ม.1/ม.4 
และการเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
 

ติดต่อสอบถาม เสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น และร้องทุกข์ 
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