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 ตามที่ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 แผนการศึกษาแห่งชาติ            
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนระดับที่ 2 และระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล รวมถึงบริบทของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยเป้าหมายหลักเพ่ือให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
และมีความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ก าหนดให้รัฐ
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนจากการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 4 ปี เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยจัดท าแผนระยะที่ 1 ในห้วง เวลา 3 ปีแรก คือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัด
เพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาทุกระดับ มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน               
การจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ ได้รับความเห็บชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 
9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562  โดยเนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้ ประกอบด้วย 
1) บทสรุปผู้บริหาร 2) ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) บริบทที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 4) สาระส าคัญ
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ) และ5) แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์  (ฉบับจัดท า   
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
คณะอนุกรรมการ หน่วยงานทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือให้การด าเนินการจัดท าแผน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป  
 
 

 
           (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) 
 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดท าค าของบประมาณ ประข าปี พ.ศ.2564 ต่อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนระดับที่ 2 และระดับ 3                            
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้เห็นชอบกรอบการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                         
โดยแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ) ประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้  
 

   1. วิสัยทัศน์ 
   “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21” 
   2.  พันธกิจ 
    2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    2.2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
    2.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ  
    2.4 ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา                
เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      2.5 พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 
 

   3.  เป้าประสงค์รวม 
      3.1 หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    3.2 หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
    3.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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    3.4 หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและ
พระร าชด า ริ ด้ า นก า รศึ ก ษ า  สู่ ก า รปฏิ บั ติ  เ พ่ื อ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุณภ าพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม  
   3.5 หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ               
ตามบริบทของจังหวัด 
 
   4. ตัวช้ีวัดรวม  
    4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    4.2 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริม                
ขีดความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด   
    4.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
    4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
    4.5 ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน าศาสตร์
พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    4.6 มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
   5. จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    5.1 สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 
    5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 
    5.3 พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    5.4 ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ น าไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความส าคัญของสิ่งที่อ่าน) 
    5.5 ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
    5.6 การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
    5.7 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัด  
    5.8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
    5.9 พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
   6. ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง แนวทางการพัฒนา 1) เสริมสร้างความ
มั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) พัฒนาและส่งเสริม
ด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ และ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
การพัฒนาจังหวัด  แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย           
2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด   3) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด  และ 4) การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้   แนวทางการพัฒนา              
1) การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ 2) . การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา ทุกระดับ 3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์   5) 
การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาที่สาม ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  และ 6) การส่งเสริม
การศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  แนวทางการพัฒนา              
1) ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา และ 2) การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา และ
3) การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล     
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
แนวทางการพัฒนา 1) สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา                
2) การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ                      
2) การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 

   7. แผนงานโครงการ 
    แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ) ได้มีแผนงาน/โครงการ ทีค่วามส าคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา  และ
ภาพรวมด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    

 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ รวมเงินงบประมาณ หมายเหตุ 
1 5 1,906,250  
2 4 4,402,000  
3 8 4,806,380  
4 2 1,286,800  
5 5 2,851,960  
6 1 141,000  

รวม 25 15,394,390  
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ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลทั่วไปจังหวดัเพชรบูรณ์ 

 
  การจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) ต้องมีการศึกษาข้อมูลทั่วไป
ของจังหวัด เพ่ือให้ทราบถึงบริบทของพ้ืนที่และข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้อมูลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1.1 ที่ตั้ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 
12,668,416ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 7,617,760  ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจาก                      
ด้านตะวันออกถึงตะวันตก กว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 กิโลเมตร 
และสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  114 เมตร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  349 กิโลเมตร                     
ตามทางหลวงหมายเลข 21  
 

 1.2 อาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

 
        
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเลย  

           ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ 
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์  

         และพิจิตร 
 

 
 
 

 1.3 ภูมิประเทศ  
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพ้ืนที่ด้านเหนือของจังหวัด 
และมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้ งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่                        
ที่อยู่ตอนกลาง และอ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็นพื้นที่ลาดชัน โดยจากเหนือถึงใต้มีพ้ืนที่ป่าไม ้               รวม 
3,953,455 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.78 มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่สุดของจังหวัด ที่ไหลผ่าน
ตลอดกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ่งต้นน้ าเกิดจากภูเขาผาลา                   
ในจังหวัดเลย มีห้วยล าธารหลายสายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์ แม่น้ าป่าสักไหลผ่านอ าเภอหล่มเก่า หล่มสัก 
เมืองเพชรบูรณ์  หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ 
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1.4 ภูมิอากาศ  
 เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน  หนาวจัด                    

ในฤดูหนาว โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวที่สุด พ้ืนที่
ภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุด 36.8 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 18.1 
องศาเซลเซียส  

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
 - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  

1.5 การปกครองและประชากร 

  1) เขตการปกครอง 
    จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่ บ้าน 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
เมือง  3 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง โดยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์                 
มีพ้ืนที่มากที่สุดอยู่ที่ 2,281 ตร.กม. ในขณะที่อ าเภอหล่มสักเป็นอ าเภอที่มีจ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
และจ านวน อบต. มากท่ีสุดของจังหวัด โดยมีจ านวน 23 ต าบล 251 หมู่บ้าน และ 19 อบต. ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายอ าเภอ) 
 

ที ่ อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน 
เทศบาลเมือง 

จ านวน
เทศบาล
ต าบล 

จ านวน 
อบต. 

1 เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.00 17 216 1 3 15 
2 หล่มสัก 1,535.35 23 251 1 1 19 
3 หล่มเก่า 927.07 9 98 - 1 9 
4 น้ าหนาว 620.00 4 30 - - 4 
5 เขาค้อ 1,333.00 7 72 - 1 4 
6 ชนแดน 1,137.00 9 139 - 4 8 
7 วังโป่ง 543.00 5 64 - 2 5 
8 หนองไผ่ 1,360.20 13 142 - 6 9 
9 บึงสามพัน 489.80 9 123 - 1 9 

10 วิเชียรบุร ี 1,632.00 14 189 1 1 14 
11 ศรีเทพ 810.00 7 106 - 2 6 

รวม 12,668.42 117 1,430 3 22 102 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
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  2) ประชากร 
         จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนประชากร ณ ธันวาคม 2561  รวมทั้งสิ้น  994,540 คน   

จ านวนครัวเรือน 353,585 ครัวเรือน รายละเอียดแยกรายอ าเภอ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรจ าแนกรายอ าเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 104,204 105,246 209,450 82,010 

อ าเภอชนแดน 39,654 39,672 79,326 30,716 

อ าเภอหล่มสัก 77,036 80,351 157,387 53,606 

อ าเภอหล่มเก่า 32,814 34,103 66,917 20,487 

อ าเภอวิเชียรบุรี 64,810 67,121 131,931 44,092 

อ าเภอศรีเทพ 34,968 35,506 70,474 23,819 

อ าเภอหนองไผ่ 55,572 56,341 111,913 36,960 

อ าเภอบึงสามพัน 35,732 36,403 72,135 29,626 

อ าเภอน้ าหนาว 9,538 8,986 18,524 6,738 

อ าเภอวังโป่ง 18,139 18,623 36,762 11,616 

อ าเภอเขาค้อ 20,799 21,029 41,828 13,713 

รวม 492,253 502,287 994,540 353,585 
 

ที่มา : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย       
        stat.dopa.go.th  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561)  

 1.6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product :GPP) 

  จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี 
2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product : GGP)  
จ านวน 78,916 ล้านบาท รายได้ต่อหัวประชากร (GPP per capita) 86,017 บาทต่อคนต่อปี 
เมื่อพิจารณาด้านสาขาการผลิตที่ท ารายได้ให้แก่จังหวัดมากที่สุดคือ สาขาเกษตรกรรม ซึ่งมีมูลค่า 
25,702 ล้านบาท (ร้อยละ 32.56 ของมูลค่าทั้งหมด) รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรม 9,701 
ล้านบาท  (ร้อยละ 12.3) และสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 9,287 ล้านบาท (ร้อยละ 11.8) 
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ตารางท่ี 2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
  

 1.7 ศักยภาพด้านการเกษตร 
  เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
  จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ปี 2561 มีจ านวน 22 ราย 
พ้ืนที่เพาะปลูกรวม 798.642 ไร่ และมีประเภทพืชรวม 63 ชนิด โดยพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คือ               
ใบหม่อน มะพร้าว มะขามเปรี้ยวยักษ์ ตามล าดับ ส่วนจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) ณ ปี 2561 มี 892 ราย พ้ืนที่เพาะปลูกรวม 6,636.6 ไร่ และมีประเภทพืชรวม 106 
ชนิด โดยพืชที่มี พ้ืนที่ปลูกมากที่สุด  คือ มะขาม มะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง ตามล าดับโดยพืชที่ได้รับรอง                
มีทั้งหมด 55 ชนิด คือ สลัดฟิเลย์ไฮซ์เบริส์ สลัดคอส สลัดกรีนโอ๊ค สลัดเรดโอ๊ค สลัดเรดคอรัล สลัดบัตเตอร์
เฮด ผักกาดแก้ว ผักกาดหอม วอเตอร์เครส ชะอม มะนาว เลม่อน บวบเหลี่ยม เบบี้แครอท ชาโยเต้ ถั่วพู      
ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ดอกชมจันทร์ ต้นหอม ผักชี ผักชีใบเลื่อย ข่า ขึ้ นฉ่าย สาระแหน่ บล้อคฉ่อย                   
ไดโตเกียว จิงจูฉ่าย มะพร้าว กล้วย ผักกาด กวางตุ้ง คะน้า กระเจี๊ยบเขียว พริก ฝรั่ง มะม่วง ตะไคร้ โหระพา 
ใบหม่อน มะขามเปรี้ยว มะเขือเปราะ แฟง แตงกวา ผักกาดฮ่องเต้ ผักโขม หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดหวาน หน่อไม้ 
ข้าวโพด มะละกอ มะเขือเทศราชินี ฟักทอง กะเพรา 
(ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ) 
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  ปศุสัตว์  
  ไก่ มีสัตว์ส่วนการผลิตมากที่สุด แต่โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบ
ราคา ต่อหน่วย ทั้งนี้ ในภาพรวมปริมาณการผลิตด้านปศุสัตว์มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สัตว์เศรษฐกิจ
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วย ไก่ สุกร โคนม โคเนื้อ กระบือ โดยในปี 2561 จ านวนไก่มีมากที่สุด 
จ านวน 19,336,391 ตัว ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีจ านวน 12,163,908 ตัว หรือมีอัตรา การเพ่ิมขึ้น 
169.59 % แต่โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบราคาต่อหน่วย ทั้งนี้ สุกร โคเนื้อ โคนม 
กระบือ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในปี 2561 แต่ในภาพรวมปริมาณการผลิตด้านปศุสัตว์มีแนวโน้มขยายตัว         
อย่างต่อเนื่อง 
      ประมง 
  ในปี 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด จ านวน 8,849 
ครัวเรือน มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปี จ านวน 2560 จ านวน 357 ครัวเรือน  คิดเป็น 4.2 % และมีเนื้อที่
ส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดรวม 14,973.93 ไร่ ซึ่งมีปริมาณลดลงจากปี 2560 จ านวน 19,362.02 
ไร่  คิดเป็น 43.6 % ส่วนผลผลิตสัตว์น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยง (ตัน)  มูลค่าสัตว์น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยง (ตัน) 
มูลค่าสัตว์น้ าจืดการการเพาะเลี้ยง (บาท) ปริมาณการจับสัตว์น้ าจากธรรมชาติ (ตัน) มูลค่าการจับสัตว์น้ าจืด
จากธรรมชาติ (บาท) และ ผลผลิตสัตว์น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยงแยกตามชนิดหลัก (ตัน) อยู่ระหว่างการจัดท า
ข้อมูล 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลการเกษตรกรรมด้านการประมง 

 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
 

1.8 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
              ในปี 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาต ให้
ประกอบกิจกรรมสิ้นปี จ านวน 1,177 โรงงาน มีจ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 40,022.05 ล้านบาท  จ านวน
แรงงาน 17,649 คน ส าหรบัประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากท่ีสุด คือ อาหาร  การผลิตอื่น 
และเกษตร ตามล าดับ ส่วนผลิตภาพแรงงานของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ มาก 
ยังคงต้องมีการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
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ตารางท่ี 5 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบูรณ์                             
ปี พ.ศ. 2558 – 2561 
 

 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
 

1.9 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยว                

เชิงธรรมชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เชิงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/ เชิงประเพณี และเชิง                
ผจญภัย ถือได้ว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ จากข้อมูลกรมการท่องเที่ยวพบว่ามี
จ านวนผู้เยี่ยม เยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร เ พ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2561 มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน 
2,362,288 คน  รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 7,533.70 ล้านบาท ทั้งนี้ จ านวนนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศในปี 2561 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.6 ซึ่งมีจ านวนเล็กน้อย และสถาน
ประกอบการที่พักแรมมีอัตราการเข้า พักท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ตารางท่ี 6 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2561 

 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
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1.10 การสาธารณสุข 
จังหวัดเพชรบูรณ์มี โรงพยาบาลรัฐบาล จ านวน ๑๒ แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน ๓ แห่ง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑๕๓ แห่ง สถานพยาบาล ๔๒๐ แห่ง และคลินิก ๒๕๒ แห่ง  
 

ตารางท่ี 7 จ านวนโรงพยาบาลและสถานีอนามัยของจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประเภทของสถานพยาบาล ปี๒๕๕๘ ปี๒๕๕๙ ปี๒๕60 ปี๒๕61 

โรงพยาบาลรัฐบาล (แห่ง) ๑๒ ๑๒ 12 12 
โรงพยาบาลเอกชน (แห่ง) ๓ ๓ 3 3 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (แห่ง) ๑๕๓ ๑๕4 154 154 
คลินิก (แห่ง) ๒๕๒ ๒๕๒ 400 414 

รวม 420 420 569 583 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
 

เมื่อพิจารณาอัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน ปี 2561              
ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า จังหวัด
เพชรบูรณ์มีจ านวนแพทย์ทั้งสิ้น 184 คน ทันตแพทย์ 63 คน เภสัชกร 115 คน และพยาบาล 1,229 คน                 
เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรในจังหวัด พบว่า มีอัตราสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 6,800 สัดส่วน                 
ทันตแพทย์ต่อประชากร 1 : 16,114 สัดส่วนเภสัชกรต่อประชากร 1 : 9,291 และสัดส่วนพยาบาล ต่อประชากร 1 
: 1,082 ซึ่งมีสัดส่วนของประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สูงกว่าระดับประเทศ หากจะพิจารณาตั้งแต่ปี 
2556-2559 พบว่า อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ยังสูงกว่าค่ากลางของประเทศมาก ต้องปรับปรุงแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

1.11 แรงงาน 
  ปี 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งสิ้น 483,715 คน และมีผู้มี            

งานท า จ านวนทั้งสิ้น 479,363 คน มีจ านวนผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้นจาก 2,969 คน ในปี 2560 เป็น 3,490 
คน  ในปี 2561 โดยอัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 0.7 

 
ตารางท่ี 8 จ านวนโรงพยาบาลและสถานีอนามัยของจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
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 1.12 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1) เส้นทางคมนาคมหลัก 
 เส้นทางถนน 
 มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลายเส้นทาง แต่ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมรถไฟ ส าหรับเส้นทาง

คมนาคมทางรถยนต์หลักคือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ สายสระบุรี-หล่มสัก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจุดผ่านแดน
ถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหืองไทย - ลาว หรือด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย โดยสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 4 Route 4 (Laos)    ของ สปป.ลาว  ใน
แขวงไชยบุรี และสามารถเดินทางไปยังเมืองเมืองแก่นท้าวและเมืองหลวงพระบาง อีกทั้งยังเป็นประตูไปสู่
เมืองต่าง ๆ เพ่ือการค้าและท่องเที่ยวทั้งในลาว เวียดนามและจีน  

 ส่วนเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลักอีกเส้นทางหนึ่ง คือ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ซึ่งเป็น
ทางหลวงและเป็นเส้นทางคมนาคมแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) เชื่อมโยงประเทศพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงหรือ GMS (Greater Mekong Sub region: GMS) ซึ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเชื่อมต่อกับเมืองศูนย์กลางในกลุ่มจังหวัด (พิษณุโลก) ทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว ในลักษณะ Supply และ/หรือ Value Chain  โดยเชื่อมต่อกับแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor)  ไปยังประเทศจีน-พม่า/ลาว-ไทย ระยะทาง
ประมาณ ๑,๒๘๐ กิโลเมตร  ซึ่งผ่านสี่แยกอินโดจีนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

 อย่างไรก็ตาม เส้นทางหลักหมายเลข ๑๒ ดังกล่าว  ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทาง   
๔  ช่องทางจราจรตลอดทั้งสาย  โดยเฉพาะช่วงหล่มสัก (เพชรบูรณ์) - ชุมแพ (ขอนแก่น)   

 ส าหรับเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางและรถขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์มีเส้นทางเดินรถโดยสารและรถขนาดเล็กจ านวน๘๗เส้นทางดังนี้ 

เส้นทางเดินรถหมวด ๑  จ านวน ๒ เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถหมวด ๒  จ านวน ๒ เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถหมวด ๓  จ านวน ๒๘ เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถหมวด ๔  จ านวน ๒๘ เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถขนาดเล็ก  จ านวน ๒๗ เส้นทาง 

 สนามบิน 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีสนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางเหนือ ประมาณ ๓๐ 

กิโลเมตร  ซึ่งมีศักยภาพในการควบคุมการขนส่งทางอากาศในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปตามตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ การให้บริการ และอ านวยความสะดวกความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคล
อ่ืนที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  แต่ปัจจุบัน
สนามบินดังกล่าวยังไม่เปิดใช้เชิงพาณิชย์ ท าให้ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการในพ้ืนที ่

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%9B.%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Route_4,_LAO.png
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2. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 2.1 สภาพการจัดการศึกษา 

  จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน          
มีประชากร 995,331 คน 348,520 ครัวเรือน  มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน กระจายอยู่ในทุกอ าเภอ 
รวม 912 แห่ง ในจ านวนนี้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปฐมวัยในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
และยังมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 271 แห่ง กระจายในทุกต าบลของ
จังหวัด มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สายสามัญ/อาชีวะ) จ านวน 637 
แห่ง ศูนย์ กศน.อ าเภอ จ านวน 11 ศูนย์ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน              
5 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาก าลังคนในจังหวัดระดับหนึ่ง ด้านประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ประชากรวัยเรียน จ าแนกตามระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวโน้มดังนี้  
 
ตารางท่ี 9 ข้อมูลประชากร ประชากรวัยเรียน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 
 

รายการ/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 
ประชากรทั้งหมด 995,807 996,986 995,223 995,331 994,540 
วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี) 34,081 34,387 34,097 32,946 31,102 
วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี) 71,835 71,088 69,691 69,223 68,729 
วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี) 35,953 35,112 35,566 35,916 35,845 
วัยเรียนระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า  
(อายุ 15-17 ปี) 

40,687 38,858 37,045 35,884 34,961 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
  จากสถานการณ์ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง และ                   
เมื่อพิจารณารายกลุ่มอายุ ทั้งวัยก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 – 5 ปี) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6 – 
11 ปี) วัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 – 14 ปี) และวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า (อายุ 15 – 17) ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 ก็มีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มอายุ  
 
 2.2 สภาพการจัดการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้าราชการครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด  
จ านวนทั้งสิ้น 11,839 คน ในจ านวนนี้มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน จ านวน 8,947 คน มีผู้เรียนใน
จังหวัด จ านวน 170,226 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน 1 : 19 คน หากจ าแนกตามหน่วยงานที่จัด
การศึกษา สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
   1. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
คือ 1 : 15  
   2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 : 17  
   3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 : 31 
   4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 19 
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   จากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมระดับประเทศ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงาน
ราชการและครูอัตราจ้าง มีครูเกินเกณฑ์มากกว่า ร้อยละ 10 
 
 2.3 สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3 - 24 ปี) จ านวน 264,488 คน 
ในจ านวนนี้มีประชากรวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (3 - 5ปี) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (6-17 ปี)   
จ านวน 170,638 คน จ าแนกได้ดังนี้  
   1) ระดับก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี)   จ านวน 31,102 คน  
       2) ระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี)     จ านวน 68,724 คน 
       3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12-14 ปี)  จ านวน 35,845 คน  
        4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15-17 ปี)  จ านวน 34,961 คน 
                  5) ระดับอุดมศึกษา                                      จ านวน 93,856 คน 
 
   จากจ านวนประชากรวัยเรียนดังกล่าว เปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบ
การศึกษา พบว่า ประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนการเข้าศึกษาในระดับต่าง ๆ ระดับก่อน
ประถมศึกษา จ านวนประชากร 31,102 คน เข้าเรียน 22,930 คน คิดเป็นร้อยละ 73.72 ระดับ
ประถมศึกษา จ านวนประชากร 68,724 คน เข้าเรียน 63,761 คน คิดเป็นร้อยละ 92.77 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนประชากร 35,845 คน เข้าเรียน 32,114 คน คิดเป็นร้อยละ 89.59 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนประชากร 34,961 คน เข้าเรียน 23,971 คน คิดเป็นร้อยละ 68.56  
รายละเอียดดังและแผนภูมิ 
 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนและประชากรที่เข้าเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

กลุ่มประชากร 
ระดับการศึกษา 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย/เทียบเท่า 
ประชากรวัยเรียน 31,102 68,724 35,845 34,961 
ประชากรที่เข้าเรียน 22,930 63,761 32,114 23,971 

ร้อยละ 73.72 92.77 89.59 68.56 
 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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 จากตารางข้อมูล ได้น ามาจัดแสดงแผนภูมิประชากรวัยเรียนและประชากรที่เข้าเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนและประชากรที่เข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 

ตารางที่ 11 แสดงสัดส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออาชีวศึกษา  

              จ านวนผู้เรียนระดับ ป.
ปลาย/เทียบเท่า 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ม.ปลาย 15,950 67 
ปวช. 8,021 33 
รวม 23,971 100 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 

 สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 23,971 คน จ าแนกเป็น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 15,950 คน และ ปวช. จ านวน 8,021 คน คิดเป็นสัดส่วน 67:33 แสดง
ในรูปแบบแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

    จั งหวัด เพชรบู รณ์  มีหน่ วยงานที่ จั ดการศึกษา จ านวน  6  สั งกั ด  14  หน่ วยงาน   
620 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 735 ศูนย์ เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง
ระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 อ าเภอทั่วจังหวัด ข้อมูลที่ด าเนินการจัดท าประกอบไปด้วย ข้อมูล
หน่วยงานที่จัดการศึกษา ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 10,794 คน  และมีนักเรียนนักศึกษา 
จ านวน 170,139 คน ดังนี้ 

ตารางที่ 12  ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายกระทรวง ปีการศึกษา 2562 
 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  

1.1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
1.1.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  อ.1 - ม.3 
1.1.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  อ.1 - ม.6 
1.1.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3  อ.1 - ม.6 
1.1.4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  ม.1 - ม.6 
1.1.5. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

1.1.5.1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.1 - ม.6 
1.1.5.2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ป.1 - ม.6 
1.1.5.3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อม 

1.2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดเพชรบูรณ์  (กศน.) 

 

1.2.1. กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ป.1 – ม.6  
1.2.2. กศน.อ าเภอหล่มสัก ป.1 – ม.6  
1.2.3. กศน.อ าเภอหล่มเก่า ป.1 – ม.6 
1.2.4. กศน.อ าเภอเขาค้อ ป.1 – ม.6 
1.2.5. กศน.อ าเภอวิเชียรบุรี ป.1 – ม.6 
1.2.6. กศน.อ าเภอชนแดน ป.1 – ม.6 
1.2.7. กศน.อ าเภอศรีเทพ ป.1 – ม.6 
1.2.8. กศน.อ าเภอหนองไผ่ ป.1 – ม.6 
1.2.9. กศน.อ าเภอวังโป่ง ป.1 – ม.6 

1.2.10. กศน.อ าเภอน้ าหนาว ป.1 – ม.6 
1.2.11. กศน.อ าเภอบึงสามพัน 

 
ป.1 – ม.6 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1.3. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)   

1.3.1 ในระบบ 55 แห่ง อ.1 - ม.6 
 1.3.2 นอกระบบ  17 แห่ง  กวดวิชา,อาชีพ 

1.4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
1.4.1. สถานศึกษาของรัฐบาล  

1.4.1.1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ปวช. – ป.ตร ี
1.4.1.2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.1.3. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.1.4. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ปวช. – ปวส. 
1.4.1.5. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ปวช. – ปวส. 

1.4.2.  สถานศึกษาของเอกชน  
1.4.2.1. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.2. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.3. โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ ปวช. 
1.4.2.4. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา ปวช. – ปวส. 
1.4.2.5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี ปวช. – ปวส. 
1.4.2.6. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.7. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.8.  วิทยาลัยเซนต์นีโอศรีชนแดน ปวช. 

2. กระทรวงมหาดไทย   

2.1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

2.1.1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ม.1 – ม.6 
2.2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

2.2.1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ป.1 – ป.6 
2.2.2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) อนุบาล 
2.2.3. โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ม.1 – ม.6 
2.2.4. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) อ.1 – ป.6 

2.3. เทศบาลเมืองหล่มสัก  
2.3.1. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ป.1 – ม.3 
2.3.2. โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย อ.1 – ป.6 
2.3.3. โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคงคาราม อ.1- ป.6 
2.3.4. โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล อนุบาล 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
2.3.5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ปวช. – ปวส. 

2.4. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
2.4.1. รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปฐมวัย 

2.5. เทศบาลต าบลนางั่ว  
2.5.1. โรงเรียนเทศบาลต าบลนางั่ว ปฐมวัย 

2.6. เทศบาลต าบลชนแดน  
2.6.1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน ปฐมวัย 

2.7. เทศบาลต าบลดงขุย  
2.7.1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงขุย ปฐมวัย 

2.8 เทศบาลต าบลพุเตย  
     2.8.1 โรงเรียนเทศบาลต าบลพุเตย ปฐมวัย 
2.9 เทศบาลต าบลซัยสมอทอด  
     2.9.1 โรงเรียนเทศบาลต าบลซับสมอทอด ปฐมวัย 
2.10 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
     2.10.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ปฐมวัย 
2.11 องค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง  
     2.11.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง ปฐมวัย 

3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
3.1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (บ้านโป่งตะแบก) อ.1 – ป.6 

4. ส านักงานมหาเถรสมาคม โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  
4.1. ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม (หล่มสัก) ม.1 – ม.6 
4.2. ปริยัติสามัญวัดสระเกศ (หล่มเก่า) ม.1 – ม.6 
4.3. ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ (เมืองฯ) ม.1 – ม.6 
4.4. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต (วิเชียรบุรี) ม.1 – ม.6 

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
5.1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 

 6. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   
   6.1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก  
   6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก 
   6.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ปริญญาตรี 
   6.4 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-โท 

 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 



18 
 

 

ตารางที่ 13 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา จ าแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2562 
 

หน่วยงาน/สังกัด จ านวน (แห่ง) 
1. กระทรวงศึกษาธิการ   
   สังกัด สพฐ. 515 

 - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  141 
- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 142 

 - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 190 
 - สพม. เขต 40  39 
   สังกัด กศ. พิเศษ 3 
   สังกัด สป. (กศน.) 11 
   สังกัด อาชีวศึกษา รัฐบาล 5 
   สังกัด อาชีวศึกษา เอกชน 8 
   สังกัด สช. ในระบบ 55 
   สังกัด สช. นอกระบบ  17 

2. กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 16 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดท้องถิ่น)  195 
4. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4 
5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 
7. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 4 

รวม 832 
ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 14 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายหน่วยงานและสังกัด 

 

 

ท่ี 

 

สังกัด 

ต าแหน่ง  
 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

 
 

พนักงาน
ตาม

ภารกิจ 

 
 

รวม 
ผู้บริหาร รองผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างประเทศ 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม    

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 103 28 131 6 2 8 334 964 1,298 1 22 23 10 8 18 0 0 0 16 0 1,498 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 115 17 132 7 6 13 351 982 1,333 8 25 33 8 22 30 0 0 0 0 0 1,541 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 130 45 175 6 1 7 464 1,233 1,679 24 69 93 18 42 60 1 1 2 0 0 2,034 
 สพม. เขต 40  34 5 39 16 13 29 499 1,023 1,522 26 20 46 0 0 0 0 0 0 62 291 1,989 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 1 0 1 0 0 0 14 24 38 3 12 15 6 7 13 0 0 0 5 0 72 
 โรงเรียนโสตศึกษา 1 0 1 1 1 2 8 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  1 0 1 0 0 0 4 15 19 5 3 8 2 3 5 0 0 0 0 0 33 

2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ร.ร.ตชด.) 0 0 0 0 0 0 7 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
0 0 0 0 0 0 273 1,141 1,414 0 0 0 106 396 502 29 43 72 0 0 1,988 

4 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

14 8 22 14 9 23 174 162 336 27 12 39 79 29 108 4 4 8 145 15 696 

5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ  8 4 12 0 0 0 7 14 21 46 112 158 1 1 2 0 0 0 5 91 289 
6 องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 0 0 41 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 92 557 
7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 58 
 รวม 407 107 555 50 32 82 2,135 5,579 8,111 140 275 430 230 508 738 34 48 82 295 489 10,794 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 15 ข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงานและสังกัด 

ที ่ สังกัด/กระทรวง 
ระดับการศึกษา 

รวม ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อื่น ๆ 

เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 
1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน             
 1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3,567 13,080 2,895         19,542 
 1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3,918 11,676 3,201 718        19,513 
 1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 5,683 17,866 4,343 28        27,920 
 1.4 สพม.40   14,582 12,809        27,391 
 1.5 การศึกษาพิเศษ             
 1.5.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57  282 367 192        841 
 1.5.2 โรงเรียนโสตศึกษา 19 113 70 45        247 
 1.5.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ           261  261 
2 ส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการการศึกษาเอกชน 8,333 18,683 5,070 1,586        33,672 
3 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา     7,754 4,139 113    3096 15,102 
4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ  1,062 4,605 6,739        12,406 
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,386 1,761 1,024 461 267 72      4,971 
6 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 11 39          50 
7 ส านักงานพระพุทธศาสนา   281 142        423 
8 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัย ฯ       7,070 17 3   7,090 
9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา       710     710 
 รวม 22,917 64,562 36,438 22,720 8,021 4,211 7,893 17 3 261 3,096 170,139 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562
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ตารางที่ 16  ข้อมูล จ านวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและ 
             มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
 

ล าดับ สังกัด จ านวน (คน) 
1. สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 7196 
2. สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  1988 
3. สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด.) 10 
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  557 

 รวม 9751 

            หมายเหตุ : ข้อมูลไม่รวมสังกัดอาชีวศึกษา และ กศน. 
   ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
ตารางที่ 17 ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (คน) 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป.) เขต 1 - 3,สพม 40  94,365 
2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  33672 
3. สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด) 50 
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4971 

 รวม 133,058 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
 

ตารางที่ 18 ข้อมูล จ านวนห้องเรียน ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (ห้อง) 
1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพป1,2,3 ,สพม. 40 6,682 
2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  1,015 
3 สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด) 7 
4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 142 

 รวม 7,846 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 19 แสดงจ านวนโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา 

 

ที ่
 

สังกัด 
 

อ าเภอ 
จ านวน

โรงเรียน (แห่ง) 
จ านวนโรงเรียน  
ขนาดเล็ก (แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1  
  

เมือง 73 39 53.42 
ชนแดน 48 34 70.83 
วังโป่ง 20 11 55.00 

รวม   141 84 59.57 
2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 
   
  

หล่มสัก 76 49 60.52 
หล่มเก่า 41 31 75.61 
น้ าหนาว 14 5 35.71 
เขาค้อ 11 1 9.1 

รวม   142 86 46.12 
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 
   
  

หนองไผ่ 58 33 56.89 
บึงสามพัน 31 19 61.29 
วิเชียรบุร ี 63 34 53.96 
ศรีเทพ 38 23 60.52 

รวม   190 109 57.36 
4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 40  
 39 1 2.56 

รวม  39 1 2.56 
 รวมทั้งหมด   512 280 54.69 

 

   

         หมายเหตุ  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึงโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ตั้ง 120 คนลงมา 
          ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 20 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ าเภอ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(แห่ง) 

จ านวนเด็กเล็ก (อายุ  2 - 5 ปี) (คน)  

เมือง 31 1,967 
ชนแดน 34 676 
วังโป่ง 13 445 
หล่มสัก 33 1,061 
หล่มเก่า 18 830 
น้ าหนาว 7 207 
เขาค้อ 17 636 

หนองไผ่ 26 1,012 
วิเชียรบุร ี 42 1,121 
ศรีเทพ 34 929 

บึงสามพัน 15 630 
รวม 270 9,514 

 ที่มา : ส านักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

4) ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)                
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ดังนี้ 

ตารางที่ 21  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
               ปีการศึกษา 2561 จ าแนกรายรายวิชาและสังกัด 

วิชา 
สังกัด/หน่วยงานทางการศึกษา 

ประเทศ ศธภ. 17 จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. ตชด. 

ภาษาไทย 55.90 54.27 51.99 51.95 52.72 42.73 47.21 31.00 
ภาษาอังกฤษ 39.24 36.21 34.22 32.77 37.45 27.92 32.63 28.33 
คณิตศาสตร์ 37.50 35.46 32.03 32.14 32.30 22.08 28.87 15.83 
วิทยาศาสตร์ 39.93 38.83 37.31 37.01 38.47 26.82 33.57 31.58 

ค่าเฉลี่ย 43.14 41.19 38.81 38.47 40.42 29.89 35.57 26.69 
          ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 22 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 
 

วิชา 
ระดับ/หน่วยงานทางการศึกษา 

ประเทศ ศธภ. จังหวัด สพฐ. สช. กศ.พิเศษ อปท. ส านักพุทธ 

ภาษาไทย 54.42 53.51 51.47 52.03 50.64 45.45 47.04 42.86 
ภาษาอังกฤษ 29.45 28.19 27.45 27.51 26.61 26.50 26.14 25.13 
คณิตศาสตร ์ 30.04 28.97 27.36 27.63 27.19 22.67 24.40 24.45 
วิทยาศาสตร์ 36.01 35.45 34.45 34.78 34.21 32.42 32.66 30.14 
ค่าเฉลี่ย 37.48 36.53 35.21 35.49 34.91 31.86 32.56 30.65 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 23 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 
 

วิชา 
ระดับ/หน่วยงานทางการศึกษา 

ประเทศ ศธ. 
ภาค 17 

จังหวัด สพฐ. 
 

สช. กศ.พิเศษ อปท. ส านักพุทธ 

ภาษาไทย 47.31 46.06 43.33 43.56 44.28 38.24 37.73 36.52 

สังคมศึกษา 35.16 34.43 33.44 33.49 33.74 31.00 32.44 31.00 

ภาษาอังกฤษ 31.41 28.84 26.82 26.74 29.28 21.61 24.02 21.88 

คณิตศาสตร์ 30.72 29.07 28.53 26.16 26.11 19.03 20.14 18.44 

วิทยาศาสตร์ 30.51 29.98 28.49 28.58 29.30 24.51 25.61 24.65 

ค่าเฉลี่ย 35.02 33.68 32.12 31.71 32.54 26.88 27.99 26.50 
ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

ตารางที่ 24 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด 
          

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
ภาษาไทย 55.90 54.27 51.99 
ภาษาอังกฤษ 39.24 36.21 34.22 
คณิตศาสตร์ 37.50 35.46 32.03 
วิทยาศาสตร์ 39.93 38.83 37.31 
ค่าเฉลี่ย 43.41 41.19 38.89 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

 ตารางที่ 25 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
                เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561   
          

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธภ. 17 จังหวัด 
ภาษาไทย 54.42 53.51 51.47 
ภาษาอังกฤษ 29.45 28.19 27.45 
คณิตศาสตร์ 30.04 28.97 27.36 
วิทยาศาสตร์ 36.01 35.45 34.45 
ค่าเฉลี่ย 37.48 36.28 35.18 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 26 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด 
          

  
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
ภาษาไทย 47.31 46.06 43.33 
สังคมศึกษา 35.16 34.43 33.44 
ภาษาอังกฤษ 31.41 28.84 26.82 
คณิตศาสตร์ 30.72 29.07 28.53 
วิทยาศาสตร์ 30.51 29.98 28.49 
ค่าเฉลี่ย 35.02 33.68 32.12 
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ตารางที่ 27 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 46.58 55.90 +9.32 45.33 54.27 +8.94 43.79 51.99 +8.02 
ภาษาอังกฤษ 36.34 39.24 +2.90 33.44 36.21 +2.77 31.89 34.22 +2.33 
คณิตศาสตร์ 37.12 37.50 +0.38 35.69 35.46 -0.23 33.34 32.03 -1.31 
วิทยาศาสตร์ 39.12 39.93 +0.81 38.02 38.83 +0.81 35.71 37.31 +0.60 
ค่าเฉลี่ย 39.79 43.14 +3.35 38.12 41.19 +3.07 36.18 38.89 +2.46 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
 
  ตารางที่ 28  ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 48.29 54.42 +6.13 47.53 53.51 +5.98 45.76 51.47 +5.89 
ภาษาอังกฤษ 30.45 29.45 -1.00 29.18 28.19 -0.99 28.32 27.45 -0.87 
คณิตศาสตร์ 26.30 30.04 +3.74 25.31 28.97 +3.66 23.50 27.36 +3.86 
วิทยาศาสตร์ 32.28 36.01 +3.73 31.83 35.45 +3.62 30.79 34.45 +3.66 
ค่าเฉลี่ย 34.33 37.48 +3.15 33.46 36.53 +3.07 32.09 35.21 +3.12 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 29 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 49.25 47.31 -1.94 48.06 46.06 -2.00 45.46 43.33 -2.13 
สังคมศึกษา 34.70 35.16 +0.46 33.65 34.43 +0.78 32.56 33.44 +0.88 
ภาษาอังกฤษ 28.31 31.41 +3.10 26.17 28.84 +2.67 24.52 26.82 +2.30 
คณิตศาสตร์ 24.53 30.72 +6.19 22.96 29.07 +6.11 20.40 28.53 +8.13 
วิทยาศาสตร์ 29.37 30.51 +1.14 28.54 29.98 +1.44 26.78 28.49 +1.71 
ค่าเฉลี่ย 33.23 35.02 +1.79 31.88 33.68 +1.80 29.94 32.12 +2.18 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 30 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด  
 
 

 

ด้าน 
ผลการทดสอบ NT 

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ด้านภาษา 53.18 52.16 53.15 
ด้านค านวณ 47.19 47.17 47.09 
ด้านเหตุผล 48.07 47.29 48.20 

ค่าเฉลี่ย 49.48 48.87 49.48 
 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 31 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561  
 

ด้าน 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภาษา  52.67 53.18 +0.51 51.45 52.16 +0.71 51.96 53.15 +1.19 
ค านวณ 37.75 47.19 +9.94 37.38 47.16 +9.78 37.90 47.09 +9.19 
เหตุผล 45.31 48.07 +2.76 44.07 47.29 +3.22 45.05 48.20 +3.15 

ค่าเฉลี่ย 45.42 49.48 +4.06 44.30 48.87 +4.57 44.97 49.48 +4.51 
 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561  
                 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ปวช. 41.63 40.9 39.51 
ปวส. 40.04 40.41 39.02 

  ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
ตารางที่ 33 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปวช. 24.57 46.61 36.52 39.93 39.51 
ปวส. 22.82 46.94 35.57 36.36 39.02 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
แผนภูมิที่ 3 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างปีการศึกษา 
2557 – 2561 
 

 
 
 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
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ปวช. ปวส.

ผลการทดสอบ V-NET ปี 57 ผลการทดสอบ V-NET ปี 58 ผลการทดสอบ V-NET ปี 59

ผลการทดสอบ V-NET ปี 60 ผลการทดสอบ V-NET ปี 61
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ตารางที่ 34  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
                ปีการศึกษา 2561  จังหวัดเพชรบูรณ์  
                 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ประถมศึกษา 35.00 33.00 42.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 39.20 40.40 38.00 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 36.00 37.00 33.00 

  ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 33 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ประถมศึกษา 18.04 18.14 40 46.48 42 
มัธยมศึกษาตอนต้น 17.6 16.79 39 39.96 38 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 17.8 18.64 32 32.88 33 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562 
 

 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 
 

แผนภูมิที่ 4 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (N-NET)  ระหว่างปีการศึกษา 
2557 – 2561 

 

 
 

 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562
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ส่วนที่ ๒ 
บริบทที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษา 

 

   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) ในครั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -
2564) (แผนระดับที่ 2 และ ถึงแผนระดับที่ 3) ในความสอดคล้องและเชื่อมโยง ตามนัยของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  แผนระดับท่ี 1 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 
  แผนระดับท่ี 2 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-25680) 
    ประเด็น (1) ความมั่นคง 
    ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
    ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
    ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.2560-2564) 
  5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  6. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
  7.  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)  
  แผนระดับท่ี 3 
   8. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2561-2565) 
   9. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   10. แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) ฉบับทบทวน   
   11. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
     

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
 1.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  ๑.1.1 เป้าหมาย  
   ๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
   ๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 
 
 



31 
 

 
 

  1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” 
ในการหล่อหลอมคนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี” การด าเนินชีวิต โดยมีประเด็นย่อย 
ที่สอดคล้อง ดังนี้  (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน                
การสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  
   2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ               
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วง การตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย                  
มีความรอบรู้ทางการเงิน  มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม                
ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คน   
ทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมา ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (3) ช่วงวัยแรงงาน  
   3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่          
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การสร้างความตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  โดยมีประเด็นย่อย                
ที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑               
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา              
ในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับ                
การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
   4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์  ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มี ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่ม                      
ผู้มีความสามารถพิเศษ ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากร
ไทยมีอาชีพบนฐาน พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา                
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม               
การท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ (3) การดึงดูด
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ  
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   6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้น การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้                 
(2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครอบครัวและ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน (4) การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
โดยมุ่ง ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ
นันทนาการในการ พัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการ พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติ              
ในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา   โดยมีประเด็นย่อย                  
ที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนา              
สู่ระดับอาชีพ  (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรม
กีฬา 
  1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงการศึกษา
ตลอดชีวิต ส่งผลโดยตรงต่อการศึกษาของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2.1 เป้าหมาย  
   1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ    
  1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้ (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ ส าหรับผู้
มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส “ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพที่
เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก ความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและ ประเมินผลเพ่ือ
สร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน” 
   ๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี   โดยมี
ประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่ 
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   3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) สร้าง
สังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของ
สตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 

  1.2.3  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา                  
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ิมความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ า 
ของคุณภาพการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด 
 
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
  1.3.1 เป้าหมาย  
   1) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติ
สุขให้เกิดขึ้นกับ ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความ มั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะ ร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้   
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก ในเรื่องความม่ันคง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ              
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน  
   2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่
มีอยู่อย่าง ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการ พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีประเด็น
ย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้   (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน และ (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
  1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา            
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝั่ง สร้างความตระหนักในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้
ความเข้าใจ มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในบริบทของไทย การสืบสารศาสตร์พระราชา แนวทางตามพระราชด าริ และภัยคุกความรูปแบบใหม่               
สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1.4.1 เป้าหมาย  
   1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและ
การค้าสินค้า เกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูง
และขับเคลื่อน การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้ง             
เชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคต
ใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตร อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกร มีรายได้สูงข้ึน  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) เกษตรปลอดภัย 
   3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง
ที่ส าคัญของ การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยว               
ที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความ
หลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับ ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและ                 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการส่งเสริมการตล าด การดูแล               
ความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละ พื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
พ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโต
ของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็น แม่เหล็กดึงดูด
นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ  โดยมีประเด็นย่อย           
ที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (5) ท่องเทีย่วเชื่อมโยงภูมิภาค  
   4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ประเทศไทย ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย 
ในยุคของ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง เศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง ประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้              
(3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้ง เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความสามารถ ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน              คือ 
นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิต
และบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า ที่เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า                   มี
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ 
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 “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้า และการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล โลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ           
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
  1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นแผน                    
ในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน สร้างและพัฒนาผู้เรียนในศักยภาพเพ่ือรองรับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ที่มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
ปลอดภัย การท่องเที่ยว และการสร้างพ้ืนฐานการมีอาชีพและการท างาน ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา  
 
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1.5.1 เป้าหมาย 
   4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   
  1.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ ให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี  ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถ            
ลดความเสี่ยง ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมี
เป้าหมายสู่สังคม ที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลง ผ่านแนวทางและ
มาตรการต่าง ๆ เช่น  การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐาน
ทรัพยากรสัตว์ป่าและ ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือ อาทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้  (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด  (4) รักษาและเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
   6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้ง
และพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์                   
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม              
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนไทย 
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  1.5.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝั่งการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน                   
โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียว สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
 
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.6.1 เป้าหมาย  
   1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
   ๒)  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   ๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  1.6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการ
บริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า ของภูมิภาค (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
   2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็น กลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร
งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มี เป้ าหมายร่วมกันทั้ งในเชิงประเด็น                           
เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่ การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และ
การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่มี ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยมีประเด็น
ย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
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   5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก             
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ                
โดยภาครัฐมีก าลังคน ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถสนองความต้องการ ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างาน         
ในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่  ๆ สามารถรองรับ                 
การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างาน
ร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ภาครัฐมีการบริหาร
ก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน               
มีคุณธรรม และมีการพัฒนา ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
  1.6.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ด้วยการพัฒนาระบบการบิหารจัดการด้านการศึกษาโดยเน้น
การบูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน และท างานเชิงรุก โดยมุ่นเน้นที่คุณภาพการศึกษาโดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ  
 

2. แผนระดับที่ ๒  

 ๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  2.1.1  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา (๒) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
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  เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา                 
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 
        3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา  (2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย 
(3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
   เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : แผนพัฒนาการศึกษา                
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมทุกด้าน 
       4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วยัรุ่น 
   แนวทางการพัฒนา  (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑  (2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ (๓)  จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน (๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ (5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
   เป้าหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนช่วงวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีความพร้อมทุกด้าน และตามศักยภาพตามความถนัด 
  5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
   แนวทางการพัฒนา  (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน  (2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ (๓)  ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ (๔) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย             
ที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ (5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้
ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ 
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   เป้าหมายของแผนย่อย : (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพ
สูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนประชากรวัยเรียน ทั้งด้านสายอาชีพและสายสามัญที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีมีสมรรถนะ
และความพร้อม 
 

  ๒.1.2 ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที ่1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้าหมายที่  2  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ เต็มตามศักยภาพตามความถนัด ตามความสามารถของพหุปัญญา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่  ๒๑             
(2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา                
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  โดยการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและปรับกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา (2) สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
  เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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  การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  โดยการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตระหนักถึงพหุปัญญาของผู้เรียน 
 

 ๒.1.3 ประเด็น (1) ความม่ันคง 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที ่1  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

   เป้าหมายที ่2  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก
ในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย  การสืบสารศาสตร์พระราชา แนวทางตามพระราชด าริ 
และภัยคุกความรูปแบบใหม่ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา   
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้          
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนัก  
รู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและ
ชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่                
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ
อย่างสม่ าเสมอ 

  เป้าหมายของแผนย่อย : (2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษา            
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น   
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา                
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ให้ผู้เรียน     
มีตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ สู่การปฏิบัติในการด ารงชีวิต 
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 ๒.1.4 ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที ่1  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี                
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรม               
ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทาง
การศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาเกษตรสร้ างมูลค่า  (2 )  พัฒนาอุตสาหกรรม              
แห่งอนาคต (3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน และ (2) วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา             
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะ
สถาบันอดุมศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาและ เส ริ มส ร้ า งศั กยภาพทรัพยากรมนุ ษย์                  
(2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม (3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ส่งเสริม            
ให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทางการศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
  4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบ
วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ                
(4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม (5) การเพ่ิมจ านวนและ
คุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น (2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน             
ต่อภาครัฐเพิ่มข้ึน 



42 
 

 
 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ส่งเสริม             
ให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทางการศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
 

 ๒.1.5 ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา (5) การส่งเสริมให้คนไทย             มี
จิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา             
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ให้มี              
ความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจ            
ในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
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 ๒.1.6 ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายที ่1  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาวะทางกายและทางใจ เป็นพ้ืนฐานความ
พร้อมในการเรียนรู้ 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม             
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา (1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและ
เอ้ือต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทาง
สัญจรทางเท้าและทางจักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการ
ของชุมชน การจัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ให้มี              
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

 ๒.1.7 ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที ่1  คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา
มากขึ้น ด้วยกีฬา 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาพที่ดีน้ าใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐาน           
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได ้ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ        
อย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 
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  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ให้ผู้เรียน  
มีการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอน
กีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา (2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตาม
ความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา             
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านกีฬา เพ่ือถ่อยทอดความรู้แก่ผู้เรียน 

 

 ๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

  2.2.1 ประเด็นการปฏิรูป (2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน                
เปาหมายรวม เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุมทั่วไปและกลุมที่มีความตองการจ าเปนพิเศษ สามารถเขาถึงและไดรับ
การดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน รวมถึงมีระบบ 
คัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับชวงวัย มีระบบ               
ฐานขอมูลที่เอ้ือตอการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ มีกลไก 
ขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองเปนเอกภาพ 
  1) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือ       
ให้เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปญญาให้สมกับวัย  กิจกรรมที่ (7) 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่สองคล้องกับหลักการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู ของ              
เด็กปฐมวัย  เป้าหมายกิจกรรม การจัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักการดูแลพัฒนา 
และจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
  2) ประเด็นปฏิรูปที ่2.2 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ (1) การสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  เป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาบทบาท
ความพรอมในการเปนพอแมในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพท่ัวถึงและเป็นธรรม 

  2.2.2 ประเด็นการปฏิรูป (3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา     
เป้าหมายรวม เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาคใน 
โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับความสามารถ
ของ คนไทยได้อย่างยั่งยืน 
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   1) ประเด็นปฏิรูปที่  3.๑ การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา               
กิจกรรมที่ (2) เสริมสร้างรากฐานเพ่ือการ เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กเล็กก่อนเข้าสู่ ระบบ
การศึกษา  เป้าหมายกิจกรรม เด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสหรือเด็กปฐมวัย
ที่มีพัฒนาการล่าช้า หรือมีความเสี่ยง (แรกเกิด- ๓๖ เดือน) ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา 
ที่สมวัยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  กิจกรรมที่ (4) สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
และพัฒนาทักษะอาชีพ วิธีการ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค้นหา
และช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
เป้าหมายวิธีการ สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ  
  กิจกรรมที่ (5) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู  วิธีการ พัฒนาครู              
ทั้งในระบบและนอก ระบบการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ           
มีพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการจัดการ เป้าหมายวิธีการ ครูในสถานศึกษาที่มีนักเรียน       
ด้อยโอกาสหนาแน่น และครูนอกระบบ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  กิจกรรม (๖) พัฒนาองค์ความรู้ เ พ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือ ความเสมอภาค              
ทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป้าหมายกิจกรรม นวัตกรรมด้านองค์ ความรู้ต่อเนื่องที่ มุ่งสนับสนุน
การส ารวจและฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์แบบต่อเนื่องที่ส าคัญต่อการประเมินและพัฒนามาตรการส่งเสริม
คุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาคนไทย 
  กิจกรรม (๗) ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาสและ  
ความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือปฏิรูป 
กระบวนการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักการเสมอภาค 
(Equitybased Budgeting) และการผลิตพัฒนา ครูต้นแบบ 
 

  2) ประเด็นปฏิรูปที่ 3.๑ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษและบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เป้าหมายรวม  บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลทีต่้องการการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี  
   กิจกรรม (๑) พัฒนาระบบ คดกรองบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต้องการการดูแลเปนพิเศษ  เป้าหมายกิจกรรม มีระบบคัดกรองเพ่ือจัดการเรียนรู                   
ที่เหมาะสมและ ลดความเหลื่อมล้ าระหวางผูเรียน 
 กิจกรรม (๕) ส่งเสริมนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคล
พิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เป้าหมายกิจกรรม                
มีนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต้องงการการดูแลเป็นเศษ เพ่ิมข้ึน  
 กิจกรรม (๖) พัฒนาการเรียนการ สอนบคุคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ  
ผู้ที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างมีระบบและมาตรฐาน เป้าหมายกิจกรรม  การเรียนการสอน 
บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เหมาะสมกับแต่ละ
บุคคลและมาตรฐาน  
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  3) ประเด็นปฏิรูปที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ            
ในสถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน เป้าหมายรวม  ๑) โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่
ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ๒) ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ เกื้อกูลอ่ืนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงาน              
ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล ๓) ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง
ที่ต้องการ การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้
อย่างเพียงพอ 
   กิจกรรมที่ (1) จัดท า ข้อเสนอเพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ ห่างไกล และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่าง
เร่งด่วน อย่างเป็นระบบ เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่า ด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือ แก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก ในพ้ืนที่ห่างไกล และ ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ป้ญหา โรงเรียนขนาดกลางที่ ต้องการการ
ยกระดบั คุณภาพของการจัด การศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ  
   กิจกรรมที่ (2) น าข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ  เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอได้รบัการน าไปปฏิบัติ 
   กิจกรรมที่ (5) สนับสนุนครูและผู เรียนใน โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกลและ 
โรงเรียนขนาดกลางใหสามารถเขาถึงการสนับสนุนทางวิชาการ เป้าหมายกิจกรรม ครูและผูเรียนในโรงเรียน 
ขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกลและโรงเรียนขนาดกลางสามารถเขาถงึการสนับสนุนทางวิชาการ 
 

   2.2.3 ประเด็นการปฏิรูป (4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา               
ผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  

  1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๑  การผลิตครูและการคัดกรองครูเพ่ือใหไดครูที่มีคุณภาพ             
ตรงกับความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู เป้าหมาย ๑) มีแผนการผลิตและพัฒนา
ครูตามความตองการของประเทศ (demand-side financing) โดย มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดกรองผูที ่            มี
คุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ในการผลิตครู เพ่ือใหไดครู
ที่มีสมรรถนะตรงกับความต องการของประเทศ ด าเนินการโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                   
ในระยะเวลาอยางนอย ๑๐ ป รวมถึงใหมีการจัดอัตราก าลังเพิ่มเติมเพ่ือบรรจุในพื้นที่ท่ีขาดแคลนครู ๒) ไดครู
สมรรถนะสูงและตรงตามความตองการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช หลักสูตรฐานสมรรถนะ        
ที่ท าใหนิสิต นักศึกษาครู มีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถ
อยางแทจริง ไดรับประสบการณดานวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร 
๓) ไดครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเปนครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัด การเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
   (1) มีแผนผลิตและพัฒนาครูทุกระดับ กิจกรรมประเมินโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะที่ ๑ เพ่ือจัดท าข้อเสนอส าหรับจัดท าแผนผลิตและพัฒนาครูระยะต่อไป บูรณาการและจัดท า
แผนผลิตและพัฒนาครู ระยะ ๑๐ ปี โดยมีเป้าหมาย มแีผนผลิตและพัฒนาครู 
   (2) ครูรุ่นใหม่ที่ได้รบัการบรรจุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและ
พัฒนาครู กิจกรรมก าหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและพัฒนาครู โดยมีเป้าหมาย 
ครูไดร้ับการบรรจุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ่านระบบกองทุนผลิตและพัฒนาครู 
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   (3) มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และ
การคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน กิจกรรม จัดท าระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลการผลิต          
การใช้ และการคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน เป้าหมาย มีระบบข้อมูลครูที่สามารถสืบค้น 
ข้อมูลเกี่ยวกับ การผลิต การใช้ และการคาดการณ์ อัตราก าลังครูใน สาขาที่ขาดแคลน อย่างมี ประสิทธิภาพ 
   (4) ไดกรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
อาชีวศึกษา กิจกรรม จัดท ากรอบมาตรฐาน สมรรถนะของวิชาชีพครู และกรอบมาตรฐานสมรรถนะ วิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษา (Competency – based Curriculum)  เป้าหมาย มีกรอบมาตรฐาน สมรรถนะของ วิชาชีพ
ครู และครูอาชีวศึกษาท่ีเนนการผลิตครูใหมีความพรอมดานวิชาการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
   (5) มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลติครูเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของวิชาชีพครู ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยสี่ปีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย และ
นิสิตหรือนักศึกษาครู ต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับครูประจ าการที่มีประสบการณ์หรือ                  
ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมจัดท าหลักสูตรการผลิตครู โดยมีเป้าหมาย มีหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นให้ ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติมีการฝึกปฏิบัติงานจริงและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม                 
มีหลักเกณฑการรับอาจารยที่สอนในสถาบันผลิตครู โดยมีเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์การรับอาจารยที่สอนใน 
สถาบันผลติครูที่ตรงตามคณุสมบัติ 
   (6) นิสิตนักศึกษาครูในหลักสูตรปัจจุบันได้รบัการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู กิจกรรม 
ก าหนดหลักสูตรการผลิตครู เน้นการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู เป้าหมาย หลักสูตรการผลิต ครูเน้นการ
เสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
   (7) การผลติครูเฉพาะทางให้เป็นการร่วมผลิตกับคณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
กิจกรรม ร่วมมือกับคณะที่มีความ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการผลิตครูเฉพาะทาง เป้าหมาย ครูเฉพาะทางมี 
ความเชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา 
   (8) มีผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการ กิจกรรม ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการ ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ             
มาเป็น ครูฝึกอาชีวศึกษา เป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการ 
   

    2) ประเด็นการปฏิรูปที่  ๔.๒  การพัฒนาวิชาชีพครู  เป้าหมายรวม ครู บุคลากร                 
ทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง               
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมใน การพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดารให้ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 
  (1) มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กิจกรรม จัดตั้งหนวยงานกลางใน การบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  เป้าหมาย มีหนวยงานกลาง ในการบริหาร จัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับครู
และบุคลากรทางการศกึษาอยางเปนระบบ 
  (2)  มี การพัฒนาครูที่ มีการวิ เคราะห สมรรถนะที่ เป นความต องการจ า เป น                 
(need analysis) กิจกรรม วิเคราะหสมรรถนะครูที่มีความจ าเปนส าหรับใช้ในการพัฒนาครู เป้าหมาย 
มาตรฐาน สมรรถนะที่เปนความตอ้งการจ าเปนของในการ พัฒนาครู (need analysis)  
  (3) มีการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ ครูที่สอนไมตรงสาขาวิชาที่จบ หรือครูที่ยังไมมั่นใจ    
ในการสอน กิจกรรม จัดกลไกดูแลและชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนส าหรับครู 
เป้าหมายกลไกการนิเทศ ติดตามชวยเหลือครูที่สอนไมตรงสาขาวิชาที่จบหรอืครูที่ยังไมมั่นใจในการสอน  
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  (4) มีการพัฒนาครูประจ าการและผู้บริหาร ที่เน้นสมรรถนะที่จ าเป็นของครูแต่ละคน
ผ่ า น ร ะบบ  National Professional Teacher  Platform (NPTP) กิ จ ก ร รม  จั ดท า ร ะบบ  National 
Professional Teacher Platform (NPTP) เพ่ือพัฒนาครูประจ าการและผู้บริหาร เป้าหมาย ครูประจ าการ
และผู้บริหารได้รับการพัฒนาผ่านระบบ National Professional Teacher Platform (NPTP) 
  (๕) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรม จัดท า
ระบบและกลไกใหม่ เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเอง หรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย ครูมีการพัฒนา ตนเอง
หรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  (6) ให้ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และให้ครู
ปฐมวัยมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา กิจกรรม ก าหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครูแนะแนว                   
ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนและให้ครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ได้ทุกวิชา เป้าหมาย ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนและครูปฐมวัย           
มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา  
  (7) ให้ครูอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ก าหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครู อาชีวศึกษาได้เรียนรู้
ในสถานประกอบการ เป้าหมาย ครูอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  (10) มีระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุ เป็นครู
ช านาญการ กิจกรรม จัดท าระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักส าหรับครูช านาญการ 
เป้าหมาย ครูช านาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตหิน้าที่และเป็นไปตามมาตรฐาน  
 
  3) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.4  การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ        
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เป้าหมายรวม ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู               
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และจัดหรือสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ 
และประสบการณที่จ าเปนส าหรับการปฏิบัติหนาที่ รวมไปถึงการพัฒนาผูที่มีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือ             
สรรหาเปนผูบริหาร สถานศึกษาและผูที่ไมผานการประเมิน  
   กิจกรรม ๑  การจัดท าข้อก าหนด สมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร เป้าหมายคือ ข้อก าหนด สมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์หนึ่ง 
ส าหรับการประเมินผู้บริหาร 
   กิจกรรม ๓  การจัดท าแผนอัตราก าลัง และการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  เป้าหมาย
คือการบริหารอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีสมรรถนะตาม 
ข้อก าหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
   กิจกรรม ๔  ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหารให้มีสมรรถนะหลักและได้มาตรฐาน               
การ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร เป้าหมายคือ ผู้บริหาร สถานศึกษามีคุณสมบัติตามข้อก าหนดสมรรถนะหลัก
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารุ่นน าร่อง ผ่าน Digital Learning Platform 
เป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพ 
ของการจัดการศึกษา  
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 2.2.4 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ              
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมนิเพื่อพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
   เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล ตองการน าเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ใหเป็น หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ใหเนนทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตนแบบของระบบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู เรียน พรอมดวยการใหมีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติที่เปนองคกร 
สมรรถนะสูงมีความคลองตัวในการวิจัยพัฒนา ผลิต และขับเคลื่อนหลักสูตรสู การปฏิบัติในหองเรียน 
หลักสูตรเปนกรอบในการก าหนดเปาหมายและจุดประสงคการเรียนรู การพัฒนาผูเรียนจะไป ในทิศทางใด                    
ยอมขึ้นอยู กับหลักสูตร หากหลักสูตรมีสมรรถนะเป นเปาหมายการจัดการเรียนรู ก็จะตองพัฒนา                 
ไปสูสมรรถนะอันเปนเปาหมาย ดังนั้น จึงเปนความจ าเปนที่จะตองมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ หากตองการ             
ใหเด็กและเยาวชนไทยมีสมรรถนะหลักที่จ าเปนส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีเป้าหมายคือ 
การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ จัดการเรียนรูเชิงรุกและ
การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน 
  กิจกรรม ๒ พัฒนาครู ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอนด้านศาสตร์การสอนด้านการใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และด้านบทบาทของครู             
ในยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ ๑) ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ ๒) ครูมีความรู้              
ความ เข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา              
มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล และอ านวยการให้ครู ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและ สามารถน าไปจัดการ สอนหรือจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียน ๔) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถให้ค าแนะน า หรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา เพ่ิมเติมหรือกิจกรรม พัฒนาผู เรียนและ               
การน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
   กิจกรรม ๓ สนับสนุน ชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพ่ิมเติม  เป้าหมายคือ ๑) จัดตั้งคลังชุดการ สอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติมและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทีผ่่านการ คัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้และเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขึ้นเองได้                     ๒) 
สถานศึกษามีรายวิชา เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ            
หลักสูตรความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  กิจกรรม ๔ จัดให้มี ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป้าหมายคือ ศูนย์รวบรวมสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ 
  กิจกรรม ๖ การนิเทศ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะเปนระยะ 
เป้าหมายคือ ข้อเสนอการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ฐานสมรรถนะใหม่ ประสิทธิภาพมีความ ยืดหยุ่น 
ตอบสนองความต้องการและสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน 
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  2) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้าหมายคือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอแนวทางการ จัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน เป้าหมายคือ ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและ         
การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
   กิจกรรม ๒ ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และ จริยธรรมให้แก่ผู้ เรียน เป้าหมายคือ รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมีการปรับปรุง             
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนใน ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
   กิจกรรม 3 จัดท าจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุงสงเสริมการประพฤติ ปฏิบัติ
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับสถานศึกษา เป้าหมายคือ 
จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา  
   กิจกรรม ๔ จัดท าข้อก าหนดคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งในการประกัน คุณภาพและการประเมินคุณภาพตามความเหมาะสม
ของประเภทระดับและบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา เป้าหมายคือ มีเกณฑ์การประกันคุณภาพและ              
การประเมินคุณภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 กิจกรรม ๕ จัดให้มี ระบบเพ่ือการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับ National Digital 
Learning Platform เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศทั้งในระบบการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
ตามระบบและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมและขยายผลน าไปปฏิบัติในวงกว้าง  
เป้าหมายคือ มรีะบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่เชื่อมโยงกับ National 
Digital Learning Platform 

  3) ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓ : การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอโดยมีเป้าหมายคือ มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุง                 
ให้สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิผล และมีแนวทางในการคัดเลือกผู้ เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือลดความ               
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอวาดวยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ โดยมีเป้าหมาย
คือ ๑) การสอบ O-NET เปนเครื่องมือติดตามคุณภาพเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชวิธีการสุมผูสอบ                
๒) แบบทดสอบที่สามารถวัดสมรรถนะตามหลักสูตรไดอยางมคีุณภาพ โดยเนนความสอดคล้อง (alignment) 
ระหวางสมรรถนะท่ีคาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อค าถามท่ีใชวัด 
   กิจกรรม ๒ จัดท าข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและ
การคัดเลือกเขาศึกษาต่อและประกาศใช เป้าหมายคือ ผูเรียนไดรับการจัดสรรโอกาสและไดเขาศึกษาตอ                
ดวยวิธีการที่หลากหลายมีความเปนธรรมเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเทาเทียม 
 

  4) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕.๔ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา เป้าหมายคือ สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        
ทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน  
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   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่านการ 
ประกันคณุภาพการประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ  มี เ ป้ า ห ม า ย คื อ  ส ถ า น ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ              
จัด การศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่าง ต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ              
ตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational 
Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
   กิจกรรม ๒ ประกาศ/ กฎกระทรวงว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ข้อก าหนด             
ด้านคุณภาพของการจัดการศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษา                 
ให้สถานศึกษา น าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป้าหมายคือ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพการศึกษาเป็น ระบบที่มีความเชื่อมโยง 
สอดคล้อง ไม่สร้างภาระ ต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู 
   กิจกรรม ๓ จัดสรร งบประมาณและมีระบบสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา อยางต่อเนื่อง เป้าหมายคือ สถานศึกษาไดรับการ พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถ
สรางความเชื่อมั่นใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพใน การจัดการศึกษาของ 
ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
    
  5) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๕  ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
เป้าหมายคือ สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่าง
เหมาะสม 
   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอวาดวยการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา ครอบคลุมอยางนอย
ในเรื่องนิยาม ขอบเขต แนวทางหรือมาตรการการติดตา ประเมินผลและหรือผูรับผิดชอบด าเนินการ 
เป้าหมายคือ ข้อเสนอวาดวยมาตรการ และแนวทางสนับสนุนระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพ 
ของผูเรียน 
  กิจกรรม ๒ พัฒนาระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว 
เพ่ือใหครู ผูเรียนและผูปกครองเขาถึงข้อมูลและแกไขปัญหาฉุกเฉินได รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย
คือ แอปพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุมครองผูเรียนในสถานศึกษา 
  กิจกรรม ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการใชระบบ
การคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา 
  กิจกรรม ๔ จัดบริการการดูแลคุ มครองผู เรียนทั้งในดานความปลอดภัย สุขภาพ
และสวสัดิภาพครอบคลมุสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เป้าหมายคือ ผูเรียนไดรับการชวยเหลือดูแล และ     
คุมครองทั้งดานความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ 
  กิจกรรม๕ สงเสริมสนับสนุนระบบการคุมครองผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตอเนื่อง และ
ยั่งยืน เป้าหมายคือ สถานศึกษาทุกแหงมีระบบคมุครองผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  

  6) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๖  การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
   เป้าหมายคือ ๑) เพ่ิมจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการ   
ของภาคเอกชน และประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานท า 
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   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอว่าด้วยระบบค่าตอบแทน ตามสมรรถนะให้ผู้จบการศึกษา     
สายอาชีพ โดยมีการปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐ และเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้จบ
การศึกษาสายอาชีพที่เก่งปฏิบัติหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษเพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
ในกรณีที่เรียนอาชีวศึกษาและมีความสามารถในทางปฏิบัติ สามารถได้รับค่าตอบแทนเทียบเท่าผู้จบ                
ปริญญาตรี เป้าหมายคือ ๑) ค่าตอนแทนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐ ระดับ ปวช.เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘.๕ ของ 
เงินแรกบรรจุ  ๒) ค่าตอบแทน แรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐ ระดับ ปวส.เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐ ของเงินแรก
บรรจุ (ผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. ที่เก่งปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือจบการศึกษาจากระบบทวิภาคี) 
 กิจกรรม ๒ มีระบบเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายส าหรับอาชีวศึกษาในสาขาที่ก าหนด  
สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา กลุ่มที่มีผลการเรียนดี กลุ่มที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่หางไกล กันดาร 
และโรงเรียนขยายโอกาส กลุมเด็กออกกลางคัน กลุมเด็กผู้หญิง เพ่ือจูงใจใหเด็กสายสามัญมาเรียนสายอาชีพ 
และใหผู เรียนกลับมาเปนครูอาชีวศึกษา โดยมีการใหทุนการศึกษาส าหรับผู เรียนอาชีวศึกษาในสาขา             
ขาดแคลนและสาขาที่เปนความตองการของประเทศ เป้าหมายคือ ๑) เพ่ือจูงใจให้เด็กสายสามัญมาเรียน     
สายอาชีพ ๒) เพ่ือให้ผู้เรียนกลับมาเป็นครูอาชีวศึกษา 
 กิจกรรม ๓ จูงใจผู้เรียนโดยใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เป้าหมายคือ จูงใจผู้เรียนสายอาชีพโดยใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยืม                
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กิจกรรม ๔  ปรับภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออาชีวศึกษา เป้าหมายคือ ภาพลักษณ์
และทัศนคติที่ดีต่ออาชีวศึกษา    
 กิจกรรม  ๕  ปรับหลักสู ตรและรู ปแบบการ เ รี ยนการสอนอาชี วศึกษาให้ มี                    
ความหลากหลาย และยืดหยุ่น ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่ อาชีวศึกษาเอกชนและรัฐ                   
อย่างเท่าเทียมในฐานะหน่วยผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศอย่าง             
มีคุณภาพและเพียงพอ ต่อความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสามารถ
เปิดหลักสูตรในสาขาที่ผู้เรียนมีความสนใจและผู้ประกอบการมีความต้องการ เป้าหมายคือ หลักสูตรและ
รูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น 
 

   เป้ามายที่ ๒ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือ
ผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ  
   กิจกรรม ๑  เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีหรือการฝกงานและระบบอ่ืนๆ                  
ที่เน้นการฝกปฏิบัติ เป้าหมายคือ ผูประกอบการรวมจัดกา อาชีวศึกษา ในระบบทวิภาคี การรับเด็กเขาไป
ฝึกงานหรือการจัดตั้งสถานประกอบการในโรงเรียน (เด็กฝกงานที่โรงเรียน)  
   กิจกรรม ๒  จัดตั้ง Training Center และ Mobility Training Center ในลักษณะ PPP 
(Public Private Partnership) เพ่ือใชเปนศูนยฝกอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ  ครูอาชีวศึกษาในสาขาช่างพ้ืนฐาน สาขาเกษตรกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการเกษตร และระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิบัติงานในแต่ละภูมิภาคที่สามารถ                  
ใชประโยชน์รวมกันไดและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เป้าหมายคือ มีศูนยฝกอบรมและพัฒนาทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน ส าหรับนักเรียน นักศึกษาพนักงานในสถานประกอบการ ครูอาชีวศึกษาในแตละภูมิภาค              
ที่สามารถใชประโยชนรวมกันได้ 
     กิจกรรม ๓  สงเสริมการจัดอาชีวศึกษานอก ระบบส าหรับกลุมแรงงานและกลมุคนพิการ 
เป้าหมายคือ เพ่ิมทักษะเดิมให ดียิ่งขึ้น (Up-skill) และการเสริมทักษะใหม (Reskill) ที่จ าเปนตอการ
เปลี่ยนแปลง ในอนาคตได้อยางตอเนื่องใหกลุ่มแรงงานและกลุมคนพิการ  
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   เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
   กิจกรรม ๑  สนับสนุนให้สถานศึกษา/นักศึกษาหารายได้ด วยตนเอง เป้าหมายคือ                 
มีหน่วยธุรกิจในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและครู รวมทั้งให ผู เรียนไดเรียนรู และฝกการเปน                  
ผูประกอบการ 
   กิจกรรม ๒  ปลูกฝงและสรางทักษะพ้ืนฐานในการเปนผูประกอบการใหแกผู เรียน
อาชีวศึกษา เป้าหมายคือ ผู เรียนอาชีวศึกษาได รับการปลูกฝ งและสร างทักษะพ้ืนฐานในการเปน                           
ผูประกอบการ 
   กิจกรรม ๓  จัดหาแหลงเงินทุนหรือแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสงเสริมการลงทุนใหแก่                  
ผูเรียนอาชีวศึกษา เป้าหมายคือ ผูเรียนที่มีความสามารถที่จะเปนผูประกอบการไดรับเงินทุน หรือเงินกู
ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสงเสริมการลงทุน 
 

  7) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๗  การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความ            
สามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายคือ ๑) บัณฑิต             
ในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมการผลิตสาขาท่ีประเทศ
ต้องการและลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ๒) สถาบันอุดมศึกษาของไทย
สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไปในอนาคตทั้งในด้านการพัฒนาคนการวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตลอดจนท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลก หรือเป็นสถาบัน                
ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล ๓) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า                    
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษาสามารถ              
เข้าเรียนในสาขาที่ตนถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐ                 
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการ
ระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาลภายในสถาบันอุดมศึกษาให้การจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอวาดวยการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป้าหมาย
คือ มข้ีอเสนอวาดวยการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   กิจกรรม ๒ พัฒนาระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริมความเปนอิสระ             
ทางวิชาการ ภายใตความรับผิดรับชอบด้านการงบประมาณและหลักธรรมาภิบาล เป้าหมายคือ ระบบใหม่ ใน
การก ากับดูแลสถาบันอดุมศึกษา และระบบอุดมศึกษาของประเทศที่สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาการภาย
ใตความรับผิดรับชอบดานการงบประมาณ และการจัดการที่ชัดเจนตลอดจนสอดคล้องกับ                หลัก
ธรรมาภิบาล 
   กิจกรรม ๓ พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ และ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เป้าหมายคือ มียุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง 
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
   กิจกรรม ๔ ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ 
สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบและกลไกของประเทศในการพัฒนางานด้านวิจัยและนวั ตกรรม 
เป้าหมายคือ สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เพ่ิมขีดความสามารถ              
ใน การแข่งขันให้แก่ประเทศ 
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   กิจกรรม ๕ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถานประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิตการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากรการใช้ 
ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ในการวิจัยให้แก่ องค์กรภาคเอกชน เป้าหมายคือ การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สื่อและ 
เทคโนโลยีและการวิจัยนวัตกรรม 
 
 2.2.5 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ                                         
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๑ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในก ารบริหารและจัดการศึกษา 
เป้าหมายคือ สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   กิจกรรม ๑ การจัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการบริหาร จัดการ              
ทั้ง ๔ ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหาร ทั่วไป จ านวน ๒ ฉบับ) เป้าหมายคือ สถานศึกษาได้รับ 
การกระจาย อ านาจในการบริหารจัดการ สถานศึกษาใน  ๔ ด้านตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ 
และท าให้การบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับส่วนกลางและสถานศึกษาน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติได้  

 2) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๒  พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เป้าหมายคือ  ๑) ผู้เรียนในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่                  
๒) มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ได้จากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การจัดการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  กิจกรรม ๑  ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบใหมีความคล่องตัวและเอ้ือตอการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียน  เป้าหมายคือ นโยบายและกฎระเบียบที่มี 
ความคล่องตัว และเอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารของโรงเรียน 
  กิจกรรม ๒  ยกระดับคุณภาพผูเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรม เป้าหมายคือ ผูเรียนในพ้ืนที่ 
นวัตกรรมการศึกษา (ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของ 
ชุมชนและพ้ืนที่) 
 3) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๓  การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมาย
คือ กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่ และอ านาจเพ่ือรองรับรูปแบบใหม่ที่แยก                      
ความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ 
(Supporter) และด้านการด า เนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่ง เน้นการกระจายอ านาจ                        
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หน้าที่และอ านาจสอดคล้องกับ
บทบัญญัตใินกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  กิจกรรม จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทหน้าที่  และอ านาจที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เป้าหมายคือ กระทรวงศึกษาธิการ มีการแบ่งหน้าที่และ 
อ านาจที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการก ากับ หน่วยงานการสนับสนุน และหน่วยงาน              
การปฏิบัติการ 
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 2.2.6 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 

  1) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๗.๑ : การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูด
วยดิจิทัลแหงชาติ (Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) แพลตฟอร
มการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (National Digital Learning Platform) หมายถึง ระบบ การคัดสรร พัฒนา 
เผยแพร ใชและประเมินคุณภาพสื่อและเทคโนโลยีทั้งในแบบออนไลน และออฟไลน เพ่ือตอบสนอง             
เปาหมายการยกระดับคุณภาพการเรียนและการสอน และเปนศูนยรวมผูรู ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถ   
เขาถึงไดในทุกที่ ทุกเวลา ดวยกลไกชุมชนการเรียนรูออนไลน์ โดยมีเป้าหมาย 1) เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัล
แพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรู แหงชาติ (National Digital Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับ
พัฒนาการในโลกตามแผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายจ าเพาะ ดังนี้ (๑) 
เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ที่มีอยูและจะมีการสรางขึ้นตอไป ทั้งในประเทศและ                   
ตางประเทศใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ทั้งเปนที่รวบรวมขอมูลสื่อการเรียนรูเดิม                  
ที่มีอยูแลว (๒) เปนกลไกในการรวบรวมคัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพใหอยูในรูปแบบที่สามารถ
ใชประโยชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและคัดเลือกสิ่งที่ตองการ ไดโดยงาย 
(๓) เปนเวทีที่มีการเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน น าไปสูการเปดโอกาสให ทุกคนเขามาเรียน               
ซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ า และน าแหลงขอมูลสื่อการเรียนรูใหมเขามาได และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ตลอด
จนเปนเวทีที่มีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) ตาง ๆ (๔) เพ่ือเรงรัดแกปญหาความเหลื่อมล้ าและสร
างเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งส าหรับผูที่อยู ในทองถิ่นหางไกล หรือ             
ผูดอยโอกาส หรือผูที่มีความจ าเปนพิเศษ อันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และโรงเรียน  (๕) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทใหเปนผูอ านวยการเรียนรู (facilitator)             
โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมายมหาศาล ใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของ  
ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ 
   กิจกรรม ๑  จัดท าข้อเสนอให้ กระทรวงศึกษาธิการมี มาตรการให้ทุกหน่วยงาน                 
น าสื่อดิจิทัลและนวตักรรมที่มีอยู่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ รายงานผลต่อ กอปศ.เป้าหมายคือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าสื่อดิจิทัลและนวตักรรมที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิรูปการเรี ยนรู้ด้วยดิจิทัล : 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ   
 กิจกรรม ๒ น าผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวลและด าเนินการ                
ผูกรวมและน ามาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล เป้าหมายคือ สื่อดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่มีอยู่ทั่วไปได้รับการประมวลและน ามาผูกรวม 
 กิจกรรม ๓ ขยายเครือข่าย แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลโดยการสร้างความ ร่วมมือ
ของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง (PPP) เป้าหมายคือ ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากร การเรียนรู้ และ
สื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูงผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ            
ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม รวมทั้งได้รับการชี้แนะ (Coaching) และแนะแนว (Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้ 
อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ จนสามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างยั่งยืน 
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  2) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for 
Education) มีเป้าหมายคือ มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม
การจัดท าข้อมูลรายบุคคลของผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่ วยงาน และ
กระบวนการที่เก่ียวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 
   กิจกรรม ๑ จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education) 
เป้าหมายคือ ระบบข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
   กิจกรรม 2 จัดท ากฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ประกาศ 
กฏหมายการบริหารขอมลูและสารสนเทศทางการศึกษา 
  3) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๓ การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)  
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาด            
รู้สื่อ (media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
การมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้ กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
โดยเป้าหมายคือ คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและระบบ
ดิจิทัลไดอ้ย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
   กิจกรรม ๑  การจัดท าขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดาน ดิจิทัลและการรูเท่า
ทันสื่อของประชาชน  เป้าหมายคือ มีขอเสนอวาดวยการเสริมสรางทักษะการรูดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของ
ประชาชน 
   กิจกรรม ๒ มีการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรู เทาทันสื่อ เป้าหมายคือ                 
มีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรเูทาทันสื่อ 
   กิจกรรม ๓ มีการประเมินสมรรถนะดานดิจิทัลและการรเูทาทันสื่อของคนไทย เป้าหมาย
คือ ประชาชนในวัยเรียนและผูสูงอายุมรีะดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่ออยูในระดบัดีมาก 
 

 ๒.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.2560-2564) 
   ๑) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม                 
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ๒) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตั วได้                   
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   ๓) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   3.1  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น และเป้าหมายที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
    3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 



57 
 

 
 

   ๔) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐               
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ประเด็นที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย    
   4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง  ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการ               
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครู    
มีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการ
บ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (๒) สร้างระบบความ
รับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการ
ประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบใน
สังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ประเด็นที่ 1  สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และ
ธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน า
แนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกันการกระท า
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ   
 

  6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 
    6.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า ประเด็นที่ 
4  พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
    6.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล   
    6.4  แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาผู้ประกอบการให้ เป็นผู้ประกอบการ              
ทางเทคโนโลยี  
    5.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
 2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) 
  2.4.1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รองรับวัตถุประสงค์ ๑               
เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วัตถุประสงค์ ๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์
รองรับนโยบายที่ 1-16 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต
มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
  ๔) ตัวชี้วัด  ๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  ๒) ระดับการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป 
ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  ๕) กลยุทธ์  
   (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล 
หมู่บ้าน จังหวัดภาค และ ประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
   (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ คน ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและ               
มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่  ๆ                
ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง  ๆ อันเกิดจากภัยคุกคาม       
ทุกรูปแบบ  
   (๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความม่ันคง ให้แก่
ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคง               
ที่ต้องประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เก้ือกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบ
และนอกระบบสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
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   (๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วม             
ในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหา             
ด้านความมั่นคง เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ                
ความสงบสุขของสังคม และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง  เ พ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก                     
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน (Inclusive and Sustainable 
Growth) 
  2.4.2 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รองรับวัตถุประสงค์ ๑                
เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วัตถุประสงค์ ๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรองรับนโยบาย            
ที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน                
อย่างสมพระเกียรติ 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ระดับความส าเร็จในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ (๒) ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นไปอย่างรอบคอบและ               
ไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (๓) ระดับความส าเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๕) กลยุทธ์  
   (๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก/มาตรการภาครัฐ ความร่วมมือในการถวาย 
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
   (๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   (๓) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้               
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่               
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ 
   (๔) สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การหมิ่นสถาบันฯ ควบคู่ไปกับการติดตามเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์เพ่ือให้การใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งมิติการป้องกัน ปราบปราม และ              
การด าเนินงานเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
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  2.4.3 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและนโยบายที่ ๘ : 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๒) กลไก
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 
  ๕) กลยุทธ์ (๒) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้
ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (๓) ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 

  2.4.4 การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
  ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9  เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย  (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
  ๕) กลยุทธ์ ๑) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม  (๒) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ               
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  (๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
(๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต 
 

  2.4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
  ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  15 การป้องกันและแก้ไขปัญหา              
ความมั่นคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ระเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม           
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้าน              
ไซเบอร์ที่สอดคล้องกับหลักสากล  (๒) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
  ๕) กลยุทธ์  
   (๑) พัฒนาขีดความสามารถท้ังองค์กรภาครัฐ ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน และต ารวจ และ
ภาคส่วนต่าง ๆภายในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนรองรับสังคม
ดิจิทัล 
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   (๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
   (๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ 
ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
    (๔) ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้าง                
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    (๕) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
    (๖) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้มคีวามรู้ความช านาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 

 2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติยึดหลักการ เป้าหมายและ แนวคิดต่อไปนี้ คือ หลักการจัดการศึกษา ประกอบด้วย                 
๑) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)  2)  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education)  ๓) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม                 
(All for Education) และยึดเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals :  SDGs 2030)                  
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ ๒๐ ปี 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  พันธกิจ 
    ๑) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา 
และเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
   ๒) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้  คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้                     
ในศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ๓) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้และ 
สังคมคุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง  
   ๔) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ
ของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม ๔.๐  
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  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

 
 

  ยุทธศาสตร์  ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ พิเศษ                  
(พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม            
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
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    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคน        
ทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต             
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ แ ละสื ่อ              
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความ       
เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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 2.6  นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม            
(พ.ศ.2561-2580) 
 

  วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”  
   ดิจทิัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)  หมายถึง ยุคประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล              
ทุนมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง           
มัง่คัง่และยั่งยืน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
   1. เป้าหมายที่ ๒ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อ
ดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    1.1 ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 
    1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
สาธารณะ  โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ตัวชี้วัด ๑) ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็น
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประเภทหนึ่ง  ๒) อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ใน
ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๔๐ อันดับแรก 
   2. เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
    2.1 ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ              
มีความตระหนักความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์                
(Digital Literacy)  
    2.2 ประเทศไทยมีก าลังคนด้านดิจิทัลทีม่ีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล และก าลังคนในประเทศให้มีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงาน  
    ตัวชี้วัด  ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิด ประโยชน์และสร้างสรรค์  
   3. เป้าหมายที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    กระบวนทัศน์การปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการให้บริการของทางภาครัฐ
เปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ               
มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล  
    ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดล าดับของ UN e-Government 
Rankings  อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ ๑. โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  
      ๑.๓ ร้อยละ ๙๕ ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอร์ูเน็ตเข้าถึง ด้วยความเร็ว 
ไมต่่ ากว่า ๓๐ Mbps 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ ๑. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     ข้อที่ 2  สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและ              
ภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกโดยเพ่ิมสัดส่วนของธุรกิจ
SMEs และวิสาหกจิชุมชนในการขายสินคา้ ออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ ๒ ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)  
     ข้อที่ ๓ ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ            
ผ่านระบบดิจิทัล  
      ๓.๑ ประชาชนทุกวัยทัว่ประเทศ สามารถเข้าถึงบริการการเรียนรู้ระบบเปิด                
ส าหรับมหาชน (MOOC) ได้ตามความต้องการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และแม่นย า 
      1.1 ลดการใช้ส าเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service)  
     ข้อที่ 2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เ พ่ือส่ ง เสริมความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ข้อที่ 3 มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐการจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณา
การไม่ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในสาขา ที่ขาดแคลนหรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล    
     ข้อที่ 3 บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 3 มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการ
ท าธุรกรรม  
         

3. แผนระดับที่ 3  

 3.1 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561 -2564) 

 จากสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 -
2564) มีรายละเอียดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้            
  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
 

  พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล 
   2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
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 ตัวชีวั้ดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  

  2. ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 

  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ (4) 
  7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

  8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
  11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี  
  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี 
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
     ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด วิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียนสูงขึ้น 
   3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
   4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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   3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต 
สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
   5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู
ครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน
หลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
   4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
   5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
   2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน 
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ      
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
 



70 
 

 
 

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
   2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
   3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
   4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
   5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
   6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร  /หน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 
   7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
   8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 
ถึงปริญญาตร ี
   9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับ 
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 

  กลยุทธ์ 
   1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
   2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
   5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย    
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี (8) 
   2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
   3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15- 17 ปี  
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   4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ 
บริการทางการศึกษา 
   5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
   6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ 
   1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ              
ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล               
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
   4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
   5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง
ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
   3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพเป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
   3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
   2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
   3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
   4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
   5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน 
   6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
  กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น              
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
   2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความ    
เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 

 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 
 

  หลักการ 
   1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนการศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ              
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
   2. บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความสอดคล้อง รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐระดับก่อนอนุบาล 
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   3. เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
สุขภาพและโภชนาการและจัดประสบการณ์เรียนรู้คิดเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
  ระดับอนุบาล 
   เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เส้นพัฒนาการทางสมอง ทักษะความคิดความจ า กระแสการควบคุมอารมณ์ ทักษะ
การรู้จักประมาณตนเอง 
  ระดับประถมศึกษา 
   มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   2. เรียนภาษาไทย เน็ตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
   3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น ภาษาแม่ เน้นเพื่อการสื่อสาร 
   4. เรียนรู้ด้ วยวิธีการ  Active Learning  เ พ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้                      
จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครู ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
   5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน coding 
   7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ coding 
   8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม  จิตสาธารณะ 

  ระดับมัธยมศึกษา 
   มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเด่น ดังนี้ 
   1.  จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)  
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี 3) 
   2.  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและมี
งานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
  ระดับอาชีวศึกษา 
   มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่
ชุมชนภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเด่น ดังนี้ 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. จัดการให้ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิตอลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างอาชีพ 
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
   2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
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  การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
   1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาสรวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ   
   2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย 
   3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทางระบบ เน้นการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการ 
   4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงหาแนวทางร่วมแก้ไขร่วมกัน 
   5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตาม
ความจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
   6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยจัดการศึกษา 
   7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…… โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้
เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
   8. ระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบโรงเรียน ให้พัฒนาสื่อสารอธิบาย
ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
   9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ ร าคาญจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี               
องค์ความรู้และทักษะในด้านปัญญาของผู้เรียน 
   10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด  น าเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรม 
   11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ในการ
ตรวจราชการ ติดตาม ประเมิงผลในระดับนโยบาย แล้วจะท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจุดประสงค์ให้การจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  หลักการ 
   1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต 
   2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่
ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 
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  ระดับก่อนอนุบาล 
                  เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
  ระดับอนุบาล 
                  เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ             
ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 
  ระดับประถมศึกษา 
                  มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่แตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้ 
   1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
   3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
   4.  เรี ยนรู้ ด้ วยวิธี การ  Active Learning เ พ่ือพัฒนากระบวนการคิด  การเรี ยนรู้                 
จากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนกับครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
   5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
   7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
   8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
  ระดับมัธยมศึกษา 
                  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
   2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
  ระดับอาชีวศึกษา 
                  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 
ภูมิภาค หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
   2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
   3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
   4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
  หากทางกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือ      
จากนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 
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 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาดังนี ้
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้                  
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มี คุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลัก
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อน
ทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียม           
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน 
ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวัง
ว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
ทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
  3.  ปรั บ รื้ อ และ เปลี่ ย นแปลงระบบการบริ ห า รจั ดการและ พัฒนาก า ลั ง คนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
      - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
      - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่  
      -  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  
      -  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ   
   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      -  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)  
      -  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล  
     -  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     -  พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความช านาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน  
     -  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  
      - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
  2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   -  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ  
   -  เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพ
ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   -  ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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   -  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  
   -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   -  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
   -  ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
   - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ             
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   -  ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
เป็นต้น  
     -  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
   -  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
   -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ  
   -  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
   -  จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
   -  ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็น
กรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณ
ไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) 
ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 
   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่
การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท า รายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  
   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 
   อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หาก
มีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน    
    

 3.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    

   วิสัยทัศน์ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้   

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 

    1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
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   ค่านิยม TEAMWINS 
     T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
     E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
     A = Accountability ความรับผิดชอบ  
     M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
     W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
     I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
     N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
     S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ 
 

    เป้าประสงค์รวม 
     1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
    2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
     4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
    

    ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวนระบบงานที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ : 
(กพร. สช. กศน.  
ส านักงาน ก.ค.ศ.) 

2. ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 86 : 
(ศปท.) 

3. จ านวนกฎหมายและกฎหมายระดับรอง (กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดท าและปรับปรุงแก้ไขรองรับ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. 

ไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ : 
(สน. สช. กศน.  

ส านักงาน ก.ค.ศ.) 
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 50 : 
(สช.) 

5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 45 ขึ้นไป : 
(กศน.) 

6. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมือง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  

ร้อยละ 3 : (สนย.) 

7. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนเป็น 9.9 ปี : (กศน.) 
8. จ านวนผู้เรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่เข้าถึงการศึกษาปฐมวัยต่อกลุ่มอายุเด็ก
ปฐมวัย 

 (สช.,ศทก.) 

9. ร้อยละของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 : 
(สอ. กศน. สช. สคบศ. 

ส านักงาน ก.ค.ศ.) 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

   เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนมีศักยภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความสามารถที่สนอง

ความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
5. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองผู้รับบริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

    กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
     กลยุทธ์ 
     1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมือง  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.2 ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     1.3 เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ที่
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่
และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่) 
    2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
    2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ 
    3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้ อหาสาระ สื่ อและนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้   
การวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม                 
จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง 
    3.3 พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถ 
อยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
    3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ส่ งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
    3.5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ 
    4.1 เ พ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
    4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 
    6.1 พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชน 
    6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค  และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา 
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
    6.3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยง            
ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา 
    6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
    6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    6.6 ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
    6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา             
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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 3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ   

   วิสัยทัศน์  
   “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง” 
   วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์  
    2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว 
และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
    4. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า     
ป่าต้นน้ า และปัญหาหมอกควัน  
 

   เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    1. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
    2. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
    3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
    4. สัดส่วนคนจนลดลง  
    5. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น  
    6. พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น  
    7. จ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) 
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และ
ก าแพงเพชร (3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ 
อุทัยธานี (4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/ กีฬา
เพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพ านักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทาง
ด าเนินการดังนี้  
              (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย              
ความสะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
              (2) สนั บ สนุ น  Community Based Tourism/Local Tourism เ พ่ื อ ก ร ะจ าย
ประโยชน์ จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ น ามาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
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              (3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค 
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริม
กิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี  
              (4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง
ทั้งระบบ ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง การสร้าง
ตลาดในรูปแบบ e-tourism  
              (5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” 
หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น
เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
         2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและ
สินค้าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้  
              (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริม
การน ามาใช้เชิงพาณิชย์ตามแนวคิดการสร้าง  Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการให้
ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและ             
ความงาม  
              (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุ รกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มี                  
ความหลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ               
มุ่งสู่การเป็น Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค  
             (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ  อาทิ สินค้า                
Life Style สินค้าหัตถกรรม และของที่ระลึกต่าง ๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน  
              (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ  ขยายเครือข่ายเพ่ือให้ เกิดพลัง                
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน      
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ            
แนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC                
และ AEC  
          2) พัฒนาเมืองส าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า 
บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่ง
หลายรูปแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเฉพาะ
เร่งรัดการด าเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของเมือง  พัฒนาเครื อข่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่มีประสิทธิภาพสู ง                                
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เพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนและพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์  แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอ                
เชียงของ) โดยพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีโดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดินการวางผังเมืองและส่งเสริมกิจกรรม
เศรษฐกิจที่เหมาะสม กับพ้ืนที่  
         3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฏระเบียบ
การด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูก
น ามาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่าย
กับธุรกิจท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้  
         4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่าง     
การเกื้อกูลกันบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน  ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น           
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง     
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
    แนวทางการพัฒนา  
         1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  และเกษตร
ปลอดภัยในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี  เฝ้าระวังผลกระทบจากการ            
ใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภค  
         2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
(1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน (2) การแปรรูปข้าว พืชไร่ 
พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร            
จากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน  
         3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาท ิใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล 
เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
         4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต     
แก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  
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         5) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร ในพ้ืนที่    
นอกเขตชลประทาน  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
    แนวทางการพัฒนา  
         1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยด าเนินการ
ในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
          2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  โดยการ           
มีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้  รวมทั้งแก้ปัญหา                
การขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
         3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ      
ของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ        
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
          4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท   
ในการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน  และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในพ้ืนที่  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์  เพ่ือให้
เป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท าลายพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า  
         2) พัฒนาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้าหลักของภาค  ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง     
วัง ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ  ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าต้นทุน  
         3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริม        
การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร  สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตร
ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน  
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  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบทบทวน พ.ศ.2564)  

 วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่

ประทับใจ  พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิ ตอย่ าง เท่ า เทียมและเสริมสร้ างมั่นคง  รวมทั้ ง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มา
เยือน” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

      ตารางสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดจังหวัดเพชรบูรณ์  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เกษตรปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าและผลิต
ภาพภาคการเกษตร  
2. เพ่ือสร้างมาตรฐาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ปลอดภัย / ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
3. เพื่อส่งเสริมรายได้ และ
ลดภาระหนี้เกษตรกร 

1. ส่งเสริม/พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย เพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพทางการเกษตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ า/
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพ่ิมช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย โดยเน้นตลาดน า
การผลิต 
5. ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 
6. ส่งเสริมรายได้ และลด
ภาระหนี้เกษตรกร 
 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
5 ต่อปี 
2. จ านวนเกษตรกรที่เข้า
กระบวนการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. มีการแนะน าตลาด
จ าหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร
ก่อนการผลิต 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างสรรค์
มูลค่าเพิ่ม 

1. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยว    
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยว ผ่าน
กิจกรรม และการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และของฝากของที่ระลึก  
3. การท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้รับการบริหาร
จัดการเป็นอย่างดี 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การดูแลความ
ปลอดภัย และปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดขาย
ของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวจากทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ของฝากของที่ระลึก ให้
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อ
เพ่ิมมูลค่า 

1. จ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของ
ฝากของที่ระลึก เพ่ิมข้ึน 
 
 

3. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้าง
ความม่ันคง
อย่างเท่าเทียม 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน และ มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบสวัสดิการทั้งด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
3. สังคมและชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา การ
สาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการ
สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
และเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม/จิตส านึกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1. อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึน (%) 
2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (ปี) 
3. สัดส่วนแรงงานในระบบ
ประกันสังคมต่อจ านวน
แรงงานทั้งหมดเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 1    ต่อปี 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น/มัธยมศึกษาตอน
ปลายเพิ่มขึ้น (%) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

5. สถานพยาบาลที่ได้รับ
รองมาตรฐานคุณภาพ HA 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8 ต่อปี 
6.ร้อยละภาษีท่ีท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
7. ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของหมู่บ้านที่
ถนนสายหลักใช้การได้
ตลอดปีเพ่ิมข้ึน 

4. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. เพื่อเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของฐานทรัพยากร
ป่าไม้ 
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สร้างความม่ันคงทาง
พลังงานผ่านการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ และการ
อนุรักษ์พลังงาน 
4. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ เพ่ือการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์พลังงาน 
5. การจัดการขยะและของ
เสีย เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 
2. ปริมาณขยะสะสมลดลง 
3. จ านวนของประชากรที่
ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติลดลง (ภัยแล้ง 
อุทกภัย )    
4. อัตราการใช้พลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภท
เพ่ิมข้ึน  
 

5. ยกระดับขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม 
และการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 

1. พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิตแรงงาน
การบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อ
ปี  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

3. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิม
สูงขึ้น 

2. ส่งเสริมการลงทุน และ
ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
3. เพิ่มและพัฒนา
ประสิทธิภาพการคมนาคม
ขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และ
โครงสร้างพื้นฐาน  
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ 

2. ผลิตภาพแรงงาน
เพ่ิมข้ึน 
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้าและการคมนาคม 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
4. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง 
ร้อยละ 5 ต่อปี 
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ส่วนที่ ๓ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) 
 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี                 
พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) ซึ่งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม 8/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2562 และครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของการประเมินสถานการณ์ ปัญหา 
และความจ าเป็นของสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบรูณ์ (ฉบับจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  
  3.๒ สาระส าคัญของสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบรูณ์ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) 
 
๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี             
พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ก าหนดให้ 1) รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2) รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  3) รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย  4) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนดัของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  และค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด 
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการจังหวัด ประกอบการมียุทธศาสตร์ชาติที่ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2-3 ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่ยัง
ประสบปัญหาและอุปสรรค์ในหลายประการในการพัฒนาผู้เรียน การศึกษาจึงเป็นเรื่องหนึ่งในประเด็นการปฏิรูป
ประเทศของรัฐบาล ที่จะพัฒนาให้คนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
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 จากการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ก าหนดให้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยที่จัดการศึกษา 
ด าเนินงานจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามบริบท และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และส าหรับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๓.๒ สาระส าคัญของสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์            
(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ) 

 ๓.๒.๑  วัตถุประสงค์ 
   1) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
และสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
   2) เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓.๒.๒   วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    1) วิสัยทัศน์ 
     “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21” 
 

      นิยามวิสัยทัศน์ 
          1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ : ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
มีทักษะ ที่จ าเป็น และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งคุณลักษณะที่
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” มีเจตคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  
      2. รักและภูมิใจในท้องถิ่น : การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ บริบทและ
ศักยภาพของจังหวัด ตามวิสัยทัศน์ “จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
โดยมีการเกษตรปลอดภัย พืชพ้ืนเมือง รวมถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย อารยธรรม
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ แหล่งอุทยานธรณี และธรรมชาติที่หลากหลาย อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของผู้มา
เยือน 

      3. ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 : ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมี
ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การเปลี่ยนบทบาทครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้  ตลอดชีวิต วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประกอบด้วย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)   

        3Rs ได้แก่  
      1. การอ่านออก (Reading)   
      2. เขียนได ้(Writing)  
      3. มีทักษะในการค านวณ (Arithmetics) 
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     8Cs ได้แก่  
      1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving)  
      2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
      3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 
Understanding)  
      4.  ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration 
Teamwork and Leadership)  
      5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication 
Information and Media Literacy) 
      6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) 
      7. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
      8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
    2) พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
 4. ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้าน
การศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 
 

    3) เป้าประสงค์รวม 
 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและ
พระราชด าริด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการ 
บูรณาการตามบริบทของจังหวัด 
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    4) ตัวช้ีวัดรวม  
 1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีด
ความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการ
ส่งเสริมมีงานท า)  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
 5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน า
ศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
 
     5) จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 
     2.  การจัดการศึกษาเ พ่ือการมีงานท า  ยกระดับความสามารถในการแข่ งขัน                    
และการพัฒนาจังหวัด 
     3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     4.  ผู้ เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก  : อ่านแล้ว                      
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ น าไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความส าคัญ
ของสิ่งที่อ่าน) 
     5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
     6. การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
     7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด  
     8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
     9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
 

    6) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการ 
มีส่วนร่วมในจังหวัด 
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    7) ค านิยาม 
     หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
     หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
     สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังกัดส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ า เภอ วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
     สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาหรือระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
     จังหวัด หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
  ๓.๒.๓ แนวทางการด าเนินการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ           
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
จัดการศึกษาความม่ันคงปลอดภัยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
    1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
มั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  
    3. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
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     แนวทางการจัดการศึกษา 
   1. เสริมสร้างความม่ันคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
      1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงรักในสถาบัน
หลักของชาติ หรือที่เก่ียวข้อง ในสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัด 
   1.2 ปลูกฝัง ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
   1.3 ส่งเสริมให้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในจังหวัด เป็นสมาชิก
จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ หรือ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของ จิตอาสา เราท าความดี               
ด้วยหัวใจ หรือร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน หรือตามที่ราชการก าหนด  พร้อมทั้งการขยายผลและ    
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าแนวทางสู่การจัดการศึกษา                  
ต่อผู้เรียน 
     1.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน ด้านความรักความสามัคคี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความมี
ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษา                
ทุกระดับ 
   1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาอื่น ที่ช่วยพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
   2. พัฒนาและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจร
ของผู้ เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  สู่สถานศึกษาในสังกัด ให้ทราบและเข้าใจแนวทางและใช้หลักสูตร                 
ตามความพร้อมของสถานศึกษา โดยในระยะเริ่มต้นให้มีสถานศึกษาน าร่องในการด าเนินการ   
   2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและสถานศึกษา ปลูกฝัง สร้างความ
ตระหนัก ความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา 
   2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด หรือสถานศึกษาทุกระดับ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน เช่น สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ 
หรือ ส านักงานขนส่งจังหวัด/สาขาในพ้ืนที่ โดยอาจด าเนินการร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ในพ้ืนที่ใกล้เคียง                   
ในคราวเดียวกัน เพ่ือสร้างความตระหนักความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนทุกระดับการศึกษา              
ในจังหวัด 
   2.4 ส่ง เสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด  หรือสถานศึกษาทุกระดับ                       
จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีการสร้างระบบและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  
   2.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง และด าเนินการก าหนดมาตรการ             
การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
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   3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
       3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงาน และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด     
       3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรม    
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด หรือ ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงาน
หรือชุมชนในพื้นท่ี  
   3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมขุ พร้อมด าเนินการตามแนวทางของโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 1 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของ
ผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 2 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
จัดการศึกษาหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
    1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 2 
    2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 2 
    3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า 2 
    4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 2 
 

     แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 2 
     1.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา 
จัดการเรียนการสอนเกษตรปลอดภัย หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร ภายใน
สถานศึกษา ตามความพร้อม ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
    1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรปลอดภัย สู่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง              
ตามความสนใจ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 จุดเน้นที่ 1 การสืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
2 จุดเน้นที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาจังหวดั 
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   1.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการเรียน          
การสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพ่ือพัฒนา                       
ภาคการเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต 
 

     2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 2 
         2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการ
รับรู้ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
         2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดให้มีจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด  แก่ผู้ เรียน                          
ตามความพร้อมและความถนัด  เช่น บอร์ดกิจกรรม หรือการบูรณาการในสาระวิชาพ้ืนฐานตามความ
เหมาะสม  เป็นต้น 

         2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน              
สู่นักเรียนและผู้ปกครองตามความสนใจ 
         2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม              
การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเพ่ือประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ     
การท่องเที่ยว 
      2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษา  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ หรือกิจกรรมอ่ืนตามความพร้อมและความเหมาะสม           
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่   
 

    3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด 2 
        3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในและ             
นอกระบบ วางรากฐานการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ ให้แก่ผู้เรียน ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
สินค้าและบริการ  และเปิดโอกาสให้น าเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การต่อยอด               
ในอนาคต  
        3.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมแนะแนว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัด เพ่ือวางรากฐานอาชีพแก่ผู้เรียน 
        3.3 สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิภาคี และ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
     3.4 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน                  
การพัฒนาคุณภาพ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ                   
ภาคสินค้าและบริการ ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน เอกชน สถาบันวิชาการ เช่น ศูนย์ทดสอบสินค้า                  
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2 จุดเน้นที่ 2 การจดัการศึกษาเพื่อการมงีานท า ยกระดับความสามารถในการแขง่ขนัการพัฒนาจังหวัด 
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      3.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณภาพให้สินค้า
และบริการ ในจังหวัด ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนองค์ความรู้ ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด                
สู่ระดับภาคและระดับประเทศ   
      3.6 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวบรวมผู้ เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต รวมทั้งสร้างผลงานที่เป็น
ประโยชน์ในการต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดหรือผู้ปกระกอบการ 
      3.7 ส่งเสริมให้มีการการจัดตั้งสถานศึกษาหรือห้องเรียน ในพ้ืนที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   4. การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
    4.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา             
ในจังหวัด ส่งเสริมการเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือการศึกษา               
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (EDTECH 
FUND) 
   4.2 สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพื้นฐาน  (Service Platform) ของการคิดค้นรูปแบบธุ รกิจ ใหม่  
(Disruptive Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการ ที่เป็นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์
จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดในเชิงพาณิชย์ 
   4.3 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด  บูรณาการ                  
ความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   4.4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการวิจัย พัฒนาทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    4.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมขยายผล
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ การขายสินค้า
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางและการน าความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 3 4 6 
    2. ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะ
ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 5 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต 
    1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 4 
    2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทุกระดับเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 6 

  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            
(O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6 

    4. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 
    5. ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือ
เพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
    6. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ          
ชาญฉลาด) 5   
    7 . ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจั งหวัดมีการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ 3   
    8. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
เพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน 3   
 
    แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ 4 
        1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์                 
ตามบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านหนังสือออกเขียน
หนังสือได้ 2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านหนังสือคล่อง เขียนหนังสือคล่อง 3) ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอ่านหนังสือแตกสามารถวิเคราะห์ได้ 4) ประชาชนอายุ 15 - 59 ปี อ่านหนังสือได้ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3  จุดเน้นที่ 3 พัฒนาครแูละส่งเสรมิการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
4  จุดเน้นที่ 4 การอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก 
5  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสรมิคุณลักษณะผู้เรียนตามเอกลกัษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพอ่ขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
6  จุดเน้นที่ 6 การเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 
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      1.2 การก ากับติดตามการด าเนินงานการพัฒนาการอ่านการเขียน ของสถานศึกษา               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
       1.3 ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยการสร้างขวัญและก าลังใจ ระดับหน่วยงาน  
ทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม  
 

     2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ทุกระดับ 6  
         2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม และวัฒนธรรม  
       2.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับสภาพแวดล้อม สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ตรงต่อเวลา ยอมรับความหลากหลาย รวมถึงการรักษาขนมธรรมเนียมอันดีงาม 
และการมีจิตสาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน    
       2.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ น าผู้เรียน หรือเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม                
ในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  
      2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  
       2.2.1 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนา
สถานศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานและชุมชน เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้าน
สุขภาพและโภชนาการ จัดประสบการณ์เรียนรู้ และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ทักษะ ทางสมอง ความคิดความจ า การควบคุมอารมณ์ การรู้จักและประเมินตนเอง  
       2.2.2 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาและอาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การวางแผนชีวิต 
การวางแผนทางการเงิน ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ     
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในหลักสูตรหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับมัธยมศึกษา 
       2.2.3 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะกับความสามารถเฉพาะบุคคล เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ              
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจและเหมาะสมของผู้สนใจ การใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการสร้าง
อาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัดและความสนใจของผู้เรียน  
       2.2.4 ส่งเสริมให้ ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย               
สร้างการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการด ารงชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามความเหมาะสม การวางแผนทางการเงิน เรียนรู้การใช้
ดิจิทัลในการสร้างและวางแผนอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6  จุดเน้นที่ 6 การเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 
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      2.3 ปรับกระบวนการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
       2.3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษ ที่ ๒๑ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้ งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้                                
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น
การลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้                  
ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
สร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  
       2.3.2 ส่งเสริมให้ครูปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
       2.3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ใช้การวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน 
       2.3.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา จัดระบบการศึกษาหรืออบรม
ผ่านระบบออนไลน์ จัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเทียบโอนประสบการณ์ ตามความพร้อม 
       2.3.5 สถานศึกษาทุกระดับ  พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรี ยนรู้                
สร้างนิสัยใผ่เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
       2.3.6 สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาศักยภาพโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ  
       2.3.7 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
แยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
      2.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง คัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งด้านดนตรี กีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนการวิจัย  
      2.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม  
      2.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ เป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ 
รู้ชนะ  รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของ
คนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสถานศึกษาทุกระดับ และมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพ่ือรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกีฬา ตามความเหมาะสม 
         2.7   จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ              ทาง
การศึกษา โดยการสร้างขวัญและก าลังใจระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม 
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    3. การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
        3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของครู พัฒนา                    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มสีมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ระบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  
         3.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด สร้างขวัญและก าลังใจ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้ 
      3.4 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาทักษะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
    4. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ 5 
      4.1 ส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนมี คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      4.2 จัดท าสื่อการสร้างการรับรู้ สู่คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) สู่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพื่อให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาถ่ายทอดแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ สู่ครูผู้สอน พร้อมด าเนินการสร้าง
คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  ตามแนวทางที่เหมาะสม    
      4.3 สร้างการรับรู้ ประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
      4.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติ              
พ่อขุนผาเมือง ประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบูรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น สารคดี สื่อมัลติมีเดีย             
เป็นต้น      

        5. การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาที่สาม ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 3 
        5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนา
บุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม 
        5.2 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรม Boot 
Camp ให้แก่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสังกัด 
        5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
สื่อสาร เช่น ป้ายหรือสื่อ ภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาอ่ืน ในจุดต่าง ๆ การเปิดเพลงหรือ เสียงสนทนา 
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ผ่านเสียงตามสายของสถานศึกษา      
     5.4  ส่ ง เสริมกิจกรรมให้ครูและผู้ เ รี ยน มีความกล้ า พูดภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3  จุดเน้นที่ 3 พัฒนาครแูละส่งเสรมิการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
5  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสรมิคุณลักษณะผู้เรียนตามเอกลกัษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพอ่ขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
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     5.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนา
บุคลากรด้านภาษาท่ี 3 และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่การจัดการเรียนรู้แบบมีเหตุผลต่อผู้เรียน 
     5.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สื่อสารภาษาอังกฤษ                         
ในหน่วยงานและวาระต่าง ๆ       
 
   6. การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   6.1 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ิมศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือสอดรับกับการท างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถใช้
บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   6.2 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง บูรณาการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นมาตรฐานใน
หลักสูตร การศึกษาทุกระดับตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ความสามารถในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
     6.3 หน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริม
การสร้างสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
หรือใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด ทีผู่้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจ
มีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์เพ่ือให้เกิดการต่อยอด การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา 
     6.4 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ 
ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้เป็น
เวทแีลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ สู่สังคมแห่งการ
แบง่ปนั 
     6.5 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดส าหรับ
มหาชน (Massive Open Online Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบ
โรงเรียนประถมและมัธยมหลักสูตร ด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้               
ข้ามสถาบันการศึกษาได้หลักสูตร ส าหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้
เพ่ิมเติมตลอดชีวิตตามความสนใจในระยะแรก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาตามความ
สนใจ  
   6.6 สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้ และปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะ
บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการ
ฝึกงาน (On the Job Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่
ต้องการในการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัแห่งอนาคต 
   6.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้กับครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงาน                      
อยู่ในสถานศึกษา 
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   6.8 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลิตบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษา 
สาขาเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
   6.9 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ 
ๆ โดยเฉพาะกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้รวมถึงการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 
   6.10 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา วางพ้ืนฐานแนวคิดการให้การศึกษาด้านทกัษะการคัดค านวณอย่างเป็นระบบ (Computational 
Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รองรับ
แผนพัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

    เป้าหมาย 
      ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 9   

 
 

    ตัวช้ีวัด 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้ประชากรได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาค จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
     1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 - 5 ปี เพิ่มข้ึน 9   
     2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6 - 14 ปี 9   
     3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร  
อายุ 15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น 9   
     4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น  
     5. ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพิ่มข้ึน  
     6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา 9   
        1.1 บูรณาการจัดท าแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการรับนักเรียนที่เหมาะสม
กับคุณภาพและศักยภาพของสถานศึกษา  9   
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนในพ้ืนทีบ่ริการ 9   
      1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา 
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ ตามความถนัด
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 9   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9  จุดเน้นที่ 9  การพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคลอ้งกับพื้นที่บริการ 
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      1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกันจัดท าแนวทางการรับนักเรียนจังหวัด การจัดชั้น
เรียนของโรงเรียนยอดนิยม หรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง 9   
      1.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง น าระบบระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนมาใช้ในการติดตามผู้เรียนออกกลางคัน        
      1.6 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ทุกแห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าตามความถนัด หรือประกอบอาชีพตาม                     
ความเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2   
      1.7 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าในจังหวัด ร่วมมือกับ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพ่ิมขึ้น และดึงดูดประชาชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น หรือสามารถเทียบโอน          
หน่วยกิจหรือประสบการณ์ท างานได้ 2   
         1.8 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย ส่งต่อและติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กที่มี               
ความต้องการพิเศษ ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับ สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

     2. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
      2.1 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันในทุกพ้ืนที่ เชื่อมโยง                
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
      2.2 สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      2.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ              
ผู้น าชุมชนเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในการลดความเลื่อมล้ า  
      2.5 สนับสนุนการดึงพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นก าลังในการพัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เพ่ือฝึกทักษะเป็นผู้น าคนรุ่นใหม่ในอนาคต 
      2.6 สถานศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจและยอมรับสังคมเรื่อง                   
เพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ 
   3. การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
       3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ด าเนินการให้สถานศึกษา            
ในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส าหรับการบริการทางการศึกษา และ
ศูนย์กลางการการเรียนรู้ของชุมชน 
   3.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ สร้างและส่งเสริมให้       
เปิดแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2  จุดเน้นที่ 2  การจัดการศกึษาเพื่อการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาจังหวัด 
 9  จุดเน้นที่ 9  การพฒันาระบบการรับนกัเรียนให้สอดคลอ้งกับพืน้ที่บรกิาร 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

    เป้าหมาย 
      หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริ         
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1   

 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาการจัด
การศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  และการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
    1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1   
    2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม 
สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1   
    3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม 
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
    1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 1   
       1.1  สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัชกาลที่ 10       
       1.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา บูรณาการ ในสาระวิชา
หรือกิจกรรม โดยตรงต่อผู้เรียน 
       1.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา น้อมน าหลักการทรงงาน มาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการ 
       1.1.3 สร้างทัศนคติ น้อมน าพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา              
สู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
     1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา เข้าร่วม โครงการ                              
1) สถานศึกษาพอเพียง (ทุกแห่ง) 2) โรงเรียนคุณธรรม (ทุกแห่ง)  3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (ตามความพร้อมของสถานศึกษา)    
     1.3 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ สานศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  จุดเน้นที่ 1  การสืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศกึษา ในหนว่ยงานและสถานศึกษา 
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      2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษา 
          2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง สร้างความตระหนัก
ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน  สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม                 
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
          2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง จัดท าแนวทาง
มาตรการและด าเนินการ ลดและคัดแยกขยะ การจัดการขยะเหลือใช้หรือส่งต่อท าลาย (ใช้น้อย ใช้ซ้ า                 
น ากลับมาใช้ใหม่) 
          2.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง  จัดการสิ่งแวดล้อม 
ในหน่วยงานและสถานศึกษา (การปรับภูมิทัศน์หรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในหน่วยงานและสถานศึกษา)  
          2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง มีส่วนในการลด                
การสร้างฝุ่นละออง หมอกควัน และมลภาวะต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่ชุมชน 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ                
ตามบริบทของจังหวัด 
 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้การบริหารจัดการด้านการศึกษา
โปร่งใสหลักธรรมาภิบาล คุ้มค่า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและ
หน่วยงานอื่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ  จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
    1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
    2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7   
    3. สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม 7  

     4. หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 7   
    5. หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ            
จัดการศึกษา 
    6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8      
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
    1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7   
        1.1 พัฒนากระบวนด าเนินงาน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเกลี่ยอัตราก าลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
        1.2 จัดท าระบบสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7  จุดเน้นที่ 7  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8  จุดเน้นที่ 8  การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็ 
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        1.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม            
ที่มีโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พบเพื่อนครแูละบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
        1.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา เปิดโอกาสรับฟังและ
แก้ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

    2. การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
     2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส  มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร หลากหลาย น านวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการ
บริหารงานและตัดสินใจ 
    2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในรูปแบบ
ดิจิทัลให้ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ 
    2.1.2 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม แก่บุคลากร
และสถานศึกษาในการด าเนินงานการจัดท าระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ   
    2.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    2.1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เอกสาร
ส าเนากระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภาครัฐ  
    2.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา เตรียมความพร้อมส าหรับการเพ่ิมขึ้นของ
ฐานข้อมูลดิจิทัล เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการ และจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
     2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
     2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา                      
น ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา สู่แผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
      2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8   
       2.4.1 ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
        2.4.2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคู่พัฒนา เป็นต้น   
        2.4.3  ส่งเสริมให้มีการใช้พ้ืนที่ของสถานศึกษาที่รวมหรือเลิกสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาหรือประโยชน์ต่อชุมชน 
       2.4.4 ส่งเสริมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด และยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสม  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8  จุดเน้นที่ 8  การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็ 
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     2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                 
ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเหมาะสม หรือตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
จังหวัดและพ้ืนที ่ 8    
     2.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ สร้างความตระหนักและค่านิยม
การปฏิบัติราชการแบบมืออาชีพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตบริการ ท างานเชิงรุก บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีวัฒนธรรมการท างานและค่านิยม เพ่ือประชาชนและส่วนรวม มีความยุติธรรม ยึดมั่น
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีค่านิยมละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ    
     2.7 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
และการประเมินตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
      2.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  ทั้งการแสดงความคิดเห็น                    
การวางแผนการศึกษา การด าเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนการปรับปรุง โดยวิธีการที่
หลากหลาย 
        2.9 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
จุดเน้น และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8  จุดเน้นที่ 8  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ 
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ตัวช้ีวัดแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565 ) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคง 

หน่วยงานและ
สถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรม
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงและ           
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
มั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

- - 100 100 100 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุก
รูปแบบ  

- - 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรม
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติด ในสถานศึกษา 

- - 100 100 100 

2.  การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ก าลังคนสร้างขีด 
ความสามารถใน
การตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัด 

หน่วยงานและ
สถานศึกษา มีการ
จัดการศึกษาและ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ขีดความสามารถ
ของผู้เรียน

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา            
เพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 

- - 50 60 70 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในจังหวัด สง่เสริมการจัดการศึกษา          
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 

- - 50 60 70 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัด 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพื่อส่งเสริมการมีงานท า 

- - 50 60 70 

4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสามัญศึกษา (2560 ; 22.54 :77.45) 

40 : 60 
 (32.55 : 67.45) 

41 : 59 
(33.47 : 66.53) 

42 : 58 43 : 57 44 : 56 

3. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและสงัคม
แห่งการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตาม
ศักยภาพแห่งการ
เรียนรู้ตามช่วงวัย 
เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร และ
คุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์   
(ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กลา้หาญ 
ชาญฉลาด)  

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั 
อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 

- - 100 100 100 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ทุกระดับเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
(ป.6/ ม.3/ม.6 : 36.43 /32.09/29.94) 
V-NET ปวช (39.93) ปวส.(36.36) 
N-NET (ป./ม.ต้น/ม.ปลาย) (46.48/39.69/32.88) 

เพิ่มข้ึน 
จากปีที่ผา่นมา 

O -NET 
(38.89 / 35.21 / 32.12) 

V-VET 
(39.51/39.02) 

N-NET 
(42/38/33) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
รายวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
(ไทย/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา 
ตามล าดับ)  * สังคมศึกษาสอบในชั้น ม.6 

ป.6. 
31.4/10.34/12.76/11.88 

 
ม.3 

37.35/2.43/4.18/2.79 
 

ม.6* 
40.14/3.0/3.3/3.8/3.0 

 

ป.6.  
57.19/52.42/15.79/14.22 

 
ม.3 

53.58/2.52/5.14/7.68 
 

ม.6* 
33.0/1.8/4.67/8.12/2.23 

 

เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 

2561 
 

เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 

2562 
 
 

เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 

2563 
 
 

4. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา           
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 

100 100 100 100 100 

5. ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือ
เพื่อเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

- - 100 100 100 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

6. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

- - 100 100 100 

7. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัดมีการพฒันาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่บุคลากรผา่นช่องทางตา่ง ๆ 

- - 100 100 100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาในจงัหวัด มีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
เพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน 

100 100 100 100 100 

4. สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

ผู้เรียนได้รับโอกาส
และความเสมอภาค
ในการเข้าถึง
การศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากร
อายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
74.57 

ร้อยละ 
73.73 

80 85 90 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั
ต่อประชากร อายุ 6-14 ปี  

ร้อยละ 
94.49  

ร้อยละ 
91.69 

100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย 
หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ 15-17 ปี 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
 71.33 

ร้อยละ 
 68.56 

70 75 80 

4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด            
ต่อประชากรวัยเรียนระดบัอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
 8.07 

ร้อยละ 
 12.99 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 

จากป ี2562 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3  

จากปี 2563 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 

จากป ี2564 
5. ร้อยละประชาชน อายุ 15-59 ปีได้รับ
การศึกษาเพิ่มข้ึน (กศน.) 

ร้อยละ 
 1.99 

ร้อยละ 
 1.91 

4.15 7.15 10.15 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 

- 91.05 90 95 100 

5. การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานและ
สถานศึกษา น้อม
น าศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบาย
และพระราชด าริ         
ด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้าน
การศึกษาสู่การปฏบิัติ  

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด สง่เสริมกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนคณุธรรม และ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

- - 100 100 100 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีการบรหิารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

- - 100 100 100 

6. การพัฒนาการ
บริหารเพื่อบูรณา
การจัดการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วม
ในจังหวัด 

หน่วยงานทางการศึกษา มี
การพัฒนาระบบการจัด
การศกึษาในลกัษณะ
การบูรณาการตามบริบท
ของจังหวดั 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับจังหวัด (Big Data) 

- มี มี มี มี 

2. ระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- มี มี มี มี 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีอัตราก าลัง
ข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

- - 60 65 70 

4. หน่วยงานทางการศึกษามีเร่ืองการร้องเรียน
ด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 
 

3 คด ี 2 คด ี 0 0 0 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

5. หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบรูณาการจัด
การศึกษา 

มี มี มี มี มี 

6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

มี มี มี มี มี 
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ส่วนที่ 4  
แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) มีแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็น
ต้น โดยได้มีการเสนอแผนงานโครงการผ่านการมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  
 
1. แผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์  
    (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ/

ปี 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

   แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
1 โครงการต้นกล้าจิตอาสา สืบสาน

ศาสตร์พระราชา พฒันาทักษะชวีิต 
496,900 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยสร้าง
วินัยตนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์   

482,900 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3 โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย ์

376,500 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

    แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้ติดสิ่งเสพติด 

4 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

187,550 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

    แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

5 โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์
สร้างสรรค์คนด ี

362,400 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด    

   แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
6 โครงการมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์

นักเรียนนักศึกษาครบวงจรจงัหวัด
เพชรบูรณ์  

3,285,600 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

7 ความต้องการของประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ ์

76,800 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ/

ปี 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหตุ 

8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาดา้นเกษตร
ปลอดภัย 

200,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

9 ส่งเสริมการการจัดการศึกษาดา้นการ
ท่องเที่ยว 

839,600 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

10  โครงการ สร้างหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ ์

180,680 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

11 โครงการส่งเสริมการพัฒนาจงัหวัด
เพชรบูรณ์สู่ครูรุ่นใหม่ Phetchabun 
Smart Teachers 

1,833,600 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

12 โครงการยกระดับผูบ้ริหารสถานศึกษาสู่
การพัฒนาขีดความสามารถจังหวัด
เพชรบูรณ์ School Director  
Enchance for Phetchabun Smart 
City. 

1,600,600 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

13 โครงการอ่านออกเขียนได้ดีเยี่ยมให้โล่
สถานศึกษา สร้างรากฐานการพฒันา
ก าลังคนในศตวรรษที่ 21  

281,350 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

14 โครงการพัฒนารูปแบบการสง่เสริม
สถานศึกษาน าร่อง เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1-2 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

474,550 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

15 การอบรมปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพในการสร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน “การรู้เรื่องการอ่าน(Reading 
Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ – ๓ ใน
สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จงัหวัดเพชรบูรณ ์

335,600 ส านักงาน 
พระพุทธ 
ศาสนา
แห่งชาต ิ

ส านักงาน 
พระพุทธ 
ศาสนา 
จังหวัด

เพชรบูรณ ์

  

16  ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส  

50,000 สพฐ. โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ที่ 57 

  

17 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส ทางการศึกษา 

50,000 สพฐ. โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ที่ 57 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ/

ปี 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

    แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
18  โครงการ บูรณาการความร่วมมือเพิ่ม

อัตราการเข้าเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลายและอาชีวศึกษา 

901,300 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

19 โครงการแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

385,500 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

20 โครงการสถานศึกษาปลอดขยะเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

565,160 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ดูแลสถานที่และสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน   

140,800 สอศ.ศธ วิทยาลัยเกษตรและ
เทตโนโลยีเพชรบูรณ ์

แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

22 โครงการพัฒนาโครงการส านึกรักษ์
ธรรมชาต ิ  

539,500 สอศ.ศธ วิทยาลัยเกษตรและ
เทตโนโลยีเพชรบูรณ ์

แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

   แผนงานบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

23 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรม
ปลาพลวงหิน (แก่งบางระจัน) ต าบล
หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สู่ชุมชนอย่างยั่งยนื 

971,500 จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทตโนโลยีเพชรบูรณ ์

  

24  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พนัธุกรรม
หอยก้นตัด (แก่งบางระจนั) ต าบล
หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ สู่ชุมชนอย่างยั่งยนื 

635,000 จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทตโนโลยีเพชรบูรณ ์

  

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

25 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การปฏิบัติ
ราชการเชิงรุกในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร ์ 

141,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ์ แผนงานบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  รวมเงินงบประมาณ 15,394,390       
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๒. ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 15,394,390 ล้านบาท  

ล้านบาท 
 

แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วงเงินรวม 

 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้  
อ่ืน ๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

๑. ยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง 

รวม 5 โครงการ 1,906,250 1,906,250 0 0 0 0 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู ้

      

โครงการต้นกล้าจิตอาสา สืบสานศาสตร์
พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต 

496,900 496,900 0 0 0 0 

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยสร้างวินยัตน
เยาวชนจงัหวัดเพชรบูรณ ์  

482,900 482,900 0 0 0 0 

โครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์

376,500 376,500 0 0 0 0 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดผูต้ิดสิ่งเสพติด 

      

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

187,550 187,550 0 0 0 0 

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัย 

      

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 
 
 
 

362,400 362,400 0 0 0 0 
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แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วงเงินรวม 

 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้  
อ่ืน ๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ก าลังคน สร้างขีด
ความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด   

รวม 4 โครงการ  4,402,000 4,402,000 0 0 0 0 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ 

      

โครงการมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียน
นักศึกษาครบวงจรจังหวัดเพชรบูรณ์  

3,285,600 3,285,600 0 0 0 0 

ความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ ์

76,800 76,800 0 0 0 0 

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเกษตร
ปลอดภัย 

200,000 200,000 0 0 0 0 

โครงการส่งเสริมการการจัดการศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยว 

839,600 839,600 0 0 0 0 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

รวม 8 โครงการ  4,806,380 4,806,380 0 0 0 0 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ 

      

 โครงการ สร้างหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะ
ลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

180,680 180,680 
0 0 0 0 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาจงัหวัดเพชรบูรณ์สู่
ครูรุ่นใหม่ Phetchabun Smart Teachers 

1,833,600 1,833,600 0 0 0 0 
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แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วงเงินรวม 

 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้  
อ่ืน ๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

 โครงการยกระดับผูบ้ริหารสถานศึกษาสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ 
School Director Enchance for 
Phetchabun Smart City. 

1,600,600 1,600,600 0 0 0 0 

โครงการอ่านออกเขียนได้ดีเยี่ยมให้โล่
สถานศึกษา สร้างรากฐานการพฒันาก าลังคน
ในศตวรรษที่ 21  

281,350 281,350 0 0 0 0 

โครงการพัฒนารูปแบบการสง่เสริมสถานศึกษา
น าร่อง เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1-2 จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

474,550 474,550 0 0 0 0 

โครงการการอบรมปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพในการสร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
“การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๑ – ๓ ในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

335,600 335,600 0 0 0 0 

โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส  

50,000 50,000 0 0 0 0 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส ทางการศึกษา 

50,000 50,000 0 0 0 0 



122 
 

  

 
แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วงเงินรวม 

 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้  
อ่ืน ๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

รวม 4 โครงการ 1,286,800 1,286,800 0 0 0 0 

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ 

      

 โครงการ บูรณาการความร่วมมือเพิ่มอัตราการ
เข้าเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา 

901,300 901,300 
0 0 0 0 

โครงการแก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

385,500 385,500 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

รวม 5 โครงการ 2,851,960 2,851,960 0 0 0 0 

แผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม 

      

โครงการสถานศึกษาปลอดขยะเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ ์

565,160 565,160 0 0 0 0 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ดูแล
สถานที่และสิง่แวดล้อมของโรงเรียน   

140,800 140,800 0 0 0 0 

โครงการพัฒนาโครงการส านึกรักษ์ธรรมชาติ 539,500 539,500 0 0 0 0 

แผนงานบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด       
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมปลา   
พลวงหิน (แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สู่ชุมชนอย่างยั่งยนื 

971,500 971,500 0 0 0 0 
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แผนปฏิบัติการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วงเงินรวม 

 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้  
อ่ืน ๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พนัธุกรรมหอยก้น
ตัด (แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ สู่ชุมชนอย่างยั่งยนื 

635,000 635,000 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาการบริหารเพื่อ
บูรณาการจัดการศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมในจังหวัด 

รวม 1 โครงการ 141,000 
 

141,000 
 

0 0 0 0 

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การปฏิบัติราชการ 
เชิงรุกในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

141,000 
 

141,000 
 

0 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น  รวม 25 โครงการ 15,394,390 15,394,390 0 0 0 0 
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการต้นกล้าจิตอาสา สืบ
สานศาสตร์พระราชา พัฒนา
ทักษะชีวิต
  1.1 กิจกรรมหลัก กิจกรรมต้น
กล้าจิตอาสา สืบสานศาสตร์
พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต

1. ขยายผลศาสตร์
พระราชาและพระบรมรา
โชบาย (จิตอาสา เราท า
ความดีด้วยหัวใจ) ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช
การท่ี 10 สู่เยาวชน
2. เพ่ือสร้างเยาวชน
แกนน าต้นกล้าจิตอาสา 
สืบสานศาสตร์พระราชา
 พัฒนาทักษะชีวิต แก่
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
3. เพ่ือเยาวชนแกนน า
ต้นกล้าจิตอาสาฯ มี
คุณลักษณะท่ีดี หลุดพ้น
พฤติกรรมเสียง ในทุก
ด้าน ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน พร้อมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน

1. ศาสตร์พระราชา
ของในหลวงรัชการท่ี 9
 และ การแสดงออก
จิตอาสา ของในหลวง
รัชการท่ี 10 ขยายผล
สู่พ้ืนท่ีชุมชน และ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้
พระบารมีแผ่ไพศาล 
สร้างเจตคติท่ีดีต่อชุมชน
2. สถานศึกษาและ
ชุมชน  เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพ่ิม
มากข้ึน

สถานศึกษา ทุก
สังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์

 1. ร้อยละ 100 ของ
อ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์  มีต้นกล้าจิต
อาสา สืบสานศาสตร์
พระราชา พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
2.  ต้นกล้าจิตอาสา สืบ
สานศาสตร์พระราชา 
พัฒนาทักษะชีวิต อ าเภอ
ละ ไม่น้อยกว่า 15 คน 

496,900 496,900 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

2. โครงการ เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตนเยาวชน
จังหวัดเพชรบูรณ์                   
 2.1 กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง
ความปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

1. เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนแกนน าจังหวัด
เพชรบูรณ์
2. เพ่ือสร้างฐานความรู้
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 แก่ผู้เรียนทุกระดับทุกคน

1. เพ่ือลดปัญหา
อุบัติเหตุทางบกของ
นักเรียน-นักศึกษา
2. สร้างความรู้ความ
ปลอดภัยการใช้รถใช้
ถนนกับนักเรียน-
นักศึกษา ทุกคน

สถานศึกษา ทุก
สังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์

1. ร้อยละ 100 ของ
อ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีเยาวชนแกน
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัด ได้รับฐานความรู้
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

482,900 482,900 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1

3. โครงการโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
   3.1 กิจกรรมหลัก อบรมให้
ความรู้เร่ืองการป้องกันและ  
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แก่ เด็ก
และเยาวชน  นักเรียน นักศึกษา
    3.2 กิจกรรมหลัก มอบเกียรติ
บัตร และรางวัลส าหรับการ
ประกวดคลิปวีดีโอ

1.เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กลุ่มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาตระหนักใน
ความส าคัญของปัญหา
การค้ามนุษย์ 
2.เด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา
สามารถป้องกันตนเอง 
กลุ่มเพ่ือน ตลอดจน
ชุมชนของตนให้รอดพ้น
จากขบวนการค้ามนุษย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการฯ
ตระหนักใน
ความส าคัญของปัญหา
การค้ามนุษย์ และ
สามารถป้องกันตนเอง
 กลุ่มเพ่ือน ตลอดจน
ชุมชนของตนให้รอด
พ้นจากขบวนการค้า
มนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา
ในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน
 800 คน

จังหวัดเพชรบูรณ์ เด็กและเยาวชน นักเรียน
 นักศึกษาในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์เข้าร่วม
โครงการฯร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย

376,500 376,500 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้ติดส่ิงเสพติด
4. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
  4.1 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
  4.2 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการแก้ปัญหา
ยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา 
   4.3 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการด าเนินการ
สถานศึกษาสีขาว
ในสถานศึกษาเอกชน
   4.4 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ
สถานศึกษาสีขาว
   4.5 นิทรรศการวันยาเสพติดโลก
   4.6 ประกวดภาพยนต์ต่อต้าน
ยาเสพติด

1  เพ่ือขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2  เพ่ือสร้างเครือข่าย
การด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา
3  เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
NISPA และ CATAS 
4  เพ่ือติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

1 เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านยา
เสพติดจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด
เข้าร่วมเครือข่าย
2 เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาภายใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
ภูมิคุ้มกัน

บุคลากรส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 ครู และนักเรียน 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดจาก
หน่วยงานทางการศึกษา 
มากกว่าร้อยละ 95 
จ านวน 600 คน (ฐาน
จากจ านวนสถานศึกษา) 
มีความรู้ ความสามารถ 
และอยู่ในเครือข่าย
ด าเนินการ 
2 เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีได้รับ
ภูมิคุ้มกัน มากกว่าร้อย
ละ 95  จ านวน 
65,000 คน(ฐานจาก
จ านวนนักเรียนท่ีได้รับ
ภูมิคุ้มกัน ระบบ NISPA 
ปี 2562)

187,550 187,550 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
5. ค่ายครอบครัวสัมพันธ์
สร้างสรรค์คนดี
  กิจกรรมหลัก ค่ายครอบครัว
สัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี

1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ี
ของสมาชิกในครอบครัว
2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตระหนักเห็น
ความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัวและมีเจตคติท่ี
ดีในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับครอบครัว  
3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะในการ
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
กันในครอบครัว

สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
สมาชิกในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจมี
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเองได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 ก่อให้เกิดความสุข 
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว ส่งผลให้
นักเรียน นักศึกษา 
และพ่อ แม่ หรือ
ผู้ปกครอง มี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมท่ีดีและเป็น
พลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น พ่อ แม่ 
หรือผู้ปกครอง 
จ านวน ๖๐ คน

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

362,400 362,400 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการ มหกรรมสินค้า
ผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษาครบ
วงจรจังหวัดเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี 1
  8.1 กิจกรรมหลัก มหกรรม
สินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์  (จ้างเหมาจัด
กิจกรรม)

เพ่ือเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ทุกระดับทุก
สังกัด ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์/สินค้า 
นวัตกรรม ของนักเรียน 
นักศึกษา ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ สามารถต่อ
ยอดในเชิงธุรกิจได้

 ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ
บริการรวมถึง
นวัตกรรมของนักเรียน
นักศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่
สู่ประชาชนภายนอก
และผู้ประกอบการอัน
เป็นการสร้าง
ความสามารถ
ความสามารถในการ
แข่งขันของจังหวัด

สถานศึกษา ทุก
สังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์

1. สถานศึกษาไม่น้อย
กว่า 50 แห่งในจังหวัด 
เข้าร่วมมหกรรมสินค้า
ผลิตภัณฑ์นักเรียน
นักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
2. มีบูทจ าหน่ายสินค้า
นักเรียนนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 100 บูท

3,285,600 3,285,600 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 2 2

2. โครงการความต้องการของ
ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
การรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์
    2.1 กิจกรรมหลัก ศึกษาวิจัย
วามต้องการของประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์

1 เพ่ือศึกษาความตอง
การของประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ในการรับ
บริการ ทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ 5 ดาน คือ ด
านโปรแกรมวิชาท่ีเรียน ด
านหลักสูตรการศึกษา
อาชีพ ดานอบรมระยะส้ัน
 ดานเวลาท่ีเรียน และด
านสถานท่ีเรียน 
2 เพ่ือเปรียบเทียบความต
องการของประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ในการ
รับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ จ าแนกตาม
คุณลักษณะของผูตอบ
แบบสอบถาม คือเพศ 
อายุระดับการศึกษาและ
รายไดของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้เอกสารผลงานทาง
วิชาการ ความตองการ
ของประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ์
ในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ 5 ด
าน คือ ดานโปรแกรม
วิชาท่ีเรียน ดานหลัก
สูตรการศึกษาอาชีพ ด
านอบรมระยะส้ัน ดาน
เวลาท่ีเรียนและดานส
ถานท่ีเรียน

ประชาชนท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป
 ท่ีอาศัยในจังหวัด
เพชรบูรณ์

พ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบูรณ์ ท้ัง 11
 อ าเภอ

มีรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่

76,800 76,800 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัย
   3.1 กิจกรรมหลัก จัดจ้างออก
แบบจัดท าส่ือการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัย

1 เพ่ือสร้างการรับรู้ด้าน
การเกษตรปลอดภัยสู่
หน่วยงาน สถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน 
2 เพ่ือพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านเกษตรปลอดภัย ให้
ครูและผู้เรียนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอน
ด้านเกษตรปลอดภัย เกิด
การเรียนรู้และเข้าใจใน
เน้ือหาสาระด้านเกษตร
ปลอดภัยได้ดีข้ึน

มีส่ือ/คู่มือการศึกษา
ด้านเกษตรปลอดภัย 
จ านวน 1 เร่ือง

นักเรียน นักศึกษา
 และประชาชน 
ในหน่วยงานทาง
การศึกษา 
สถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการ
ศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับส่ือ/
คู่มือการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัย 
เพ่ือน าไปใช้จัดการศึกษา
ในสถานศึกษาของตนเอง
ได้

200,000 200,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 2 2

4. โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านการท่องเท่ียว
   4.1 กิจกรรมหลัก อบรมให้
ความรู้ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
และการท่องเท่ียวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
   4.2 กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือ
การท่องเท่ียวจังหวัดเพชรบูรณ์

1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ครู ใน
เขตจังหวัดเพชรบูรณ์
2.เพ่ือจัดท าคู่มือการ
ท่องเท่ียวจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1.พัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ครูในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 220 คน
2 มีคู่มือการท่องเท่ียว
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 1,000 เล่ม

นักเรียน นักศึกษา
 และครูในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์   1.นักเรียน นักศึกษา 
ครูในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์เข้าร่วม
โครงการฯร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
    2.มีคู่มือการ
ท่องเท่ียวจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ีถูกต้อง 
จ านวน 1,000 เล่ม

839,600 839,600 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการ สร้างหลักสูตร
เสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผา
เมืองส าหรับผู้เรียน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์
  1.1 กิจกรรมหลัก การประชุม
เชิงปฏิบัติการสร้างหลักสูตร
เสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผา
เมืองส าหรับผู้เรียน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

เพ่ือสร้างหลักสูตร
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับ
ผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์

มีหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุน
ผาเมืองส าหรับผู้เรียน
ในจังหวัด
เพชรบูรณ์   และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง  

ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย  ระดับ
ประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา
และระดับ
อาชีวศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์
 และ
อ าเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์

มีหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผา
เมืองส าหรับผู้เรียนใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์

180,680 180,680 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครูรุ่นใหม่ 
Phetchabun Smart Teachers
   2.1 กิจกรรมหลัก อบรมเชิง
ปฏิบัติการตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมครูบรรจุใหม่ 
Phetchabun Smart Teachers

1. เพ่ือสร้างบุคลากรท่ี
เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาและปลูกฝ่ังแนว
ทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แก่ผู้เรียน 
2. เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ 
Phetchabun Smart 
Teachers ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีแบบบูรณาการ

ครูผู้ช่วยท่ีบรรจุใหม่  
บุคลากรท่ีเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนา
และปลูกฝ่ังแนว
ทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แก่ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด

ครูผู้ช่วยท่ีบรรจุ
ใหม่  
ทุกสังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

ร้อยละ 100 ของครู
ผู้ช่วยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครู
ผู้ช่วยรุ่นใหม่ 
Phetchabun Smart 
Teachers

1,833,600 1,833,600 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

3. โครงการยกระดับผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่การพัฒนาขีด
ความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ 
School Director Enchance for
 Phetchabun Smart City.
   3.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนา
ขีดความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์
 School Director Enchance 
for Phetchabun Smart City.
งบประมาณ 2,000,000   บาท

1. เพ่ือสร้างบุคลากรท่ี
เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาและปลูกฝ่ัง
แนวทาง การพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ แก่
ครูผู้สอน และผู้เรียน 
2. เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ภาวะความเป็นผู้น า และ
 ให้ปฏิบัติหน้าท่ีแบบ
บูรณาการร่วมกัน

ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นบุคลากรท่ีเป็น
ก าลังส าคัญในการ
พัฒนาและ          
ปลูกฝ่ังแนวทางการ
พัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แก่ครูผู้สอน
 และผู้เรียน มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด 
สามารถขับเคล่ือนแนว
ทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ทุก
สังกัด

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

 ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์

1,600,600 1,600,600 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

4. โครงการ อ่านออกเขียนได้ดี
เย่ียมให้โล่สถานศึกษา สร้าง
รากฐานการพัฒนาก าลังคนใน
ศตวรรษท่ี 21 
  4.1 กิจกรรมหลัก กิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับโล่
รางวัลระดับดีเย่ียม 100%

1. เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายการอ่านออก
เขียนได้ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และจังหวัดเพชรบูรณ์ อัน
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
คนในศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ให้แก่โรงเรียนท่ี
ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินกิจกรรมการอ่าน
ออกเขียนได้

เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคนใน
จังหวัดอ่านออกเขียน
ได้ ครบถ้วน 100 %

สถานศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษาทุก
แห่ง ทุกสังกัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

โรงเรียน จ านวน 100 
แห่ง ผ่านการประเมิน
การอ่านการเขียนระดับดี
เย่ียม

281,350 281,350 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

5. โครงการพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมสถานศึกษาน าร่อง เพ่ือ
พัฒนาความสามารถการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนช้ัน ป.1-2 
จังหวัดเพชรบูรณ์
   5.1 กิจกรรม 1 ก าหนด
แนวทางและรูปแบบ
   5.2 กิจกรรม 2 คัดเลือก
โรงเรียนน าร่อง 
   5.3 กิจกรรม 3 ช้ีแจงโรงเรียน
น าร่อง
   5.4 กิจกรรม 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
   5.5 กิจกรรม 5 พัฒนารูปแบบ
 และนวัตกรรมการอ่านออกเขียน
ได้ 
   5.6 กิจกรรม 6 นิเทศ ติดตาม
   5.7 กิจกรรม 7 ประเมินผล
   5.8 กิจกรรม 8 แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และถอดบทเรียน
   5.9 กิจกรรม 9  สรุปผล

1.  เพ่ือส่งเสริม
สถานศึกษาน าร่องให้มี
รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
ระดับช้ัน ป.1-2 อ่าน
ออก-เขียนได้
2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนใน
โรงเรียนน าร่อง สามารถ
พัฒนานักเรียนให้อ่าน
ออกเขียนได้และส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามระดับช้ัน

1. เชิงปริมาณ 
โรงเรียนน าร่องใน
จังหวัดเพชรบูรณ์
จ านวน  5   แห่ง มี
รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนระดับช้ัน ป. 1
 และ ป.2 อ่านออก-
เขียนได้ อย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 
รูปแบบ/แนวทาง   
2.เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนน าร่องอ่าน
ออกเขียนได้  จ านวน 
5 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็น
โรงเรียนน าร่องการ
อ่านออกเขียนได้ 100
 %

โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน
 5 แห่ง

โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์

1. นักเรียนปฐมวัย อายุ 
4-6 ปี อ่านภาพ สัญลักษณ์
 และเขียนค าได้เหมาะสม
ตามวัยทุกคน 
2. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-2 อ่าน
ออก เขียนได้ ถูกต้อง
เหมาะสมตาม
ระดับช้ันทุกคน 
3. ครูผู้สอนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 
แผน  
4.ครูผู้สอนจัดท าส่ือ/
นวัตกรรม อย่างน้อย 1 
อย่าง 
5. สถานศึกษาจัดท า
รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
ระดับช้ัน ป.1-2 อ่านออก
เขียนได้ อย่างน้อย 1 
รูปแบบ

474,550 474,550 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

6.  การอบรมปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพในการสร้าง
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน “การ
รู้เร่ืองการอ่าน(Reading 
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ PISA” ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ในสังกัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

1. เพ่ือพัฒนาครูในสังกัด
สร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้รู้
เร่ืองการอ่าน
๒. เพ่ือประเมินการรู้
เร่ืองการอ่านตามแนว
ทางการประเมินผล
นานาชาติ PISA 
3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลผล
การประเมินการการอ่าน
 ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ PISA 
 4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลผล
การประเมินการการอ่าน 
 ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียน
น าไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนา
นักเรียน

ครูและผู้มีส่วนร่วม
เก่ียวข้องทางการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน ๔๓
 รูป/คน ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาในการ
สร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เป็น
ผู้รู้เร่ืองการอ่าน

ครูและผู้มีส่วนร่วม
เก่ียวข้องทาง
การศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน
 ๔๓ รูป/คน ผู้เข้า
การอบรมสัมมนา

อ าเภอเมืองเพชร
บูรณื

๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ใน
สังกัดโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รู้
เร่ืองการอ่านเพ่ิมข้ึน (ร้อย
ละ ๘๐)
๒ ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(ร้อยละ ๘๐)

335,600 335,600 3
ส านักงาน

พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

สนง.
พระพุทธ
ศาสนา
จังหวัด

เพชรบูรณ์

3 3



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

7. ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้พิการและ
เด็กด้อยโอกาส 
   7.1 กิจกรรมหลัก เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ระยะเวลา 
60 ช่ัวโมง 
   7.2 กิจกรรมหลัก English 
Day 
   7.3 ประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ

1  เพ่ือพัฒนาครูสอน
ภาษาอังกฤษให้สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้มี
คุณภาพมากข้ึน
2  เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารได้ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน
3  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของกลุ่มสารนะการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้สูงข้ึน

จัดกิจกรรมเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
ระยะเวลา 60 ช่ัวโมง 
กลุ่มเป้าหมาย  3 
โรงเรียน , กิจกรรม 
English Day

นักเรียน 
สถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

นักเรียน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินใน ระดับน่า
พอใจ อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

50,000 50,000 1
สพฐ.ศธ.

โรงเรียนราช
ประชานุ

เคราะห์ท่ี 57

3 3



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

8. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ทาง
การศึกษา
  8.1 กิอจกรรมหลัก ติวเพ่ือ
เตรียมความพร้อม ช้ัน ป.6 , ม. 3
 และ ม. 6 หลังเลิกเรียน
  8.2 -กิจกรรมหลัก ค่าย 
English camp
  8.3 กิจกรรมหลัก ค่ายเสริม
ทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ
  8.4 กิจกรรมหลัก ป้ายนิเทศให้
ความรู้

๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสังกัดให้มี
คุณภาพ
๒ เพ่ือเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและหรือ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษา
ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท้ัง ๕ กลุ่มสาระไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5
๓ เพ่ือนิเทศก ากับ
ติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

จัดท านวัตกรรม/
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ๕ กลุ่มสาระ

สถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่งสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนท้ัง ๕ กลุ่ม
สาระได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

50,000 50,000 1
สพฐ.ศธ.

โรงเรียนราช
ประชานุ

เคราะห์ท่ี 57

3 3

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการ บูรณาการความ
ร่วมมือเพ่ิมอัตราการเข้าเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา
   1.1 กิจกรรมหลัก บูรณาการ
ความร่วมมือเพ่ิมอัตราการเข้า
เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา
    1.1.1 กิจกรรมย่อย1 การ
พัฒนาครูแนะแนวของจังหวัด
เพชรบูรณ์
    1.1.2 กิจกรรมย่อย 2 การ
แนะแนวเชิงรุก

1 เพ่ือขยายกลุมเปา
หมายผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
การเขาศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2 เพ่ือขยายกลุมเปา
หมายผูเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
การเขาศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  
3 เพ่ือเปนทางเลือก
ส าหรับผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในการเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  

เพ่ือเพ่ิมอัตราส่วนการ
เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า/หรือสูง
กว่า ในจังหวัดต่อกลุ่ม
ประชากรวัยเรียน
ในช่วงอายุน้ันให้เพ่ิมข้ึน

สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกแห่งใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 250 แห่ง

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สัดส่วนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2
2 สัดส่วนผู้เรียนระดับ
ระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2
3 สัดส่วนผู้เรียนระดับ
ระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2

901,300 901,300 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส สามารถ
ประกอบอาชีพ  และช่วยเหลือ
ตัวเองได้
  2.1 กิจกรรมหลัก ขับเคล่ือน
สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
  2.2 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏิบัติการช้ีแจงการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูประบบติดตามสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้เด็ก
ด้อยโอกาส
   2.3 กิจกรรมหลัก รูปแบบ/
แนวทาง สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทาง
   2.4 การด าเนินสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้เด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพและช่วยเหลือ
ตัวเองได้
   2.5 ก ากับติดตาม และสรุปผล

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถ
ประกอบอาชีพและ
ช่วยเหลือตัวเองได้

1. ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์มีข้อมูลเด็ก
ด้อยโอกาส  เด็กออก
กลางคัน 
และเด็กตกหล่น ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่น ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และ
ผู้ด้อยโอกาสสามารถ
ประกอบอาชีพและ
ช่วยเหลือตัวเองได้

เด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น 
ในระบบและนอก
ระบบการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน
ทางการศึกษา
และสถานศึกษา 
ในจังหวัด
เพชรบูรณ์

นักเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ีมีความ
ต้องการให้ได้รับความ
ช่วยเหลือ จ านวน 150 
คนได้รับการพัฒนา ร้อย
ละ 100

385,500 385,500 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 4 4

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม
1. โครงการ สถานศึกษาปลอด
ขยะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เพชรบูรณ์
   1.1 กิจกรรมหลัก สถานศึกษา
ปลอดขยะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
งบประมาณ  525,600   บาท

1. เพ่ือส่งเสริม
สถานศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัดเป็นสถานศึกษา
ปลอดขยะเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและมี
นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการขยะอย่างเหมาะสม
2. เพ่ือขับเคล่ือน
โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะและชุมชน
ปลอดขยะกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานศึกษาท่ี
ด าเนินการเป็น
สถานศึกษาปลอดขยะใน
ระดับจังหวัด

1.  สถานศึกษาใน
จังหวัดเป็น
สถานศึกษาปลอดขยะ
 มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพ
2. มีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการขยะ ท่ี
สามารถถ่ายทอดและ
ขยายผลสู่ครัวเรือน 
ชุมชนท้องถ่ิน

สถานศึกษา ทุก
สังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

จ านวน 11 
อ าเภอจังหวัด
เพชรบูรณ์

1.  ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ีเข้าร่วม
โครงการเป็นสถานศึกษา
ปลอดขยะเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ระดับจังหวัด
2. ร้อยละ 100 ของ
อ าเภอมีสถานศึกษา
ต้นแบบปลอดขยะเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ระดับจังหวัด 

565,160 565,160 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 5 5

2. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน   
    2.1 กิจกรรมหลักอบรมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน

เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
จัดการส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนให้คนงาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ด้านสถานท่ีของโรงเรียน

พัฒนาทักษะผู้ดูแล
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ให้ถูกต้อง
ตามหลักสากล

คนงานหรือ
เจ้าหน้าท่ี  ท่ี
รับผิดชอบด้าน
สถานท่ีของ
โรงเรียนในเขต
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต  1 
 2  และเขต  3  
ผ่านการอบรมไม่
น้อยกว่า  60  คน

วิทยาลัยเกษตร
และเทตโนโลยี
เพชรบูรณ์
อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์

จ านวนผู้เข้าอบรมไม่
น้อยกว่า  60 คน

140,800 140,800 1
สอศ. ศธ.

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทตโนโลยี
เพชรบูรณ์

5 5

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

3. โครงการพัฒนาส านึกรักษ์
ธรรมชาติ   
    3.1 กิจกรรมหลักอบรมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกรักษ์
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแก่นักเรียน
นักศึกษา บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ  และ
ประชาชนโดยท่ัวไป

พัฒนาพ้ืนท่ีจ านวน  
๕๕  ไร่  ป่าอนุรักษ์
ของวิทยาลัยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร  ทุกสังกัด
 นักเรียนนักศึกษา
 และประชาชน
ท่ัวไป

วิทยาลัยเกษตร
และเทตโนโลยี
เพชรบูรณ์
อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์

จ านวนผู้เข้าอบรมไม่
น้อยกว่า  300 คน

539,500 539,500 1
สอศ. ศธ.

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทตโนโลยี
เพชรบูรณ์

5 5

แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมปลาพลวงหิน (แก่ง
บางระจัน) ต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน
    1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริม
การอนุรักษ์พันธุกรรมปลาพลวง
หิน 
     กิจกรรมย่อย 1  จัดเตรียม
ประสานงาบชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
    กิจกรรมย่อย 2  เก็บข้อมูลจาก
แหล่งน้ า/ลูกปลา/ศึกษาชนิดของปลา
พลวง
   กิจกรรมย่อย 3 ศึกษาชีววิทยาปลา
   กิจกรรมย่อย 4 รวบรวมพ่อแม่ปลา/
เล้ียงปรับสภาพ/ศึกษาการเพาะ
ขยายพันธ์ุ
    กิจกรรมย่อย 5 นักศึกษาฝึกงาน
ปฏิบัติท้ังภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ
   กิจกรรมย่อย 6 สรุปผล

1. เพ่ือศึกษาชนิดของ
ปลาพลวงท่ีพบในแก่ง
บางระจัน บ้านหนองแม่
นา
2. เพ่ือศึกษาการเพาะ
ขยายพันธ์ุปลาพลวงหิน 
และแพร่กระจายลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ
3. เพ่ือศึกษาชีววิทยา 
และช่วงระยะเวลาการ
ขยายพันธ์ุของปลาพลวง
หินท่ีพบในแก่งบางระจัน
ในล าน้ าเข็ก
4. เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ท่ีค้นพบแก่
นักศึกษาและชุมชนเพ่ือ
การอนุรักษ์อย่างย่ังยืน

มีแหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่องค์ความรู้
เร่ืองปลาพลวง ให้กับ
นักศึกษา นักท่องเท่ียว
และชุมชนท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 1 แหล่ง

กลุ่มชุมชนคนรักษ์
ป่าหนองแม่นา ต.
หนองแม่นา อ.เขา
ค้อ จ.เพชรบูรณ์

ต.หนองแม่นา อ.
เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์

1. มีเอกสารรวบรวม
ความรู้เก่ียวกับชนิดของ
ปลาพลวงฯ 
2. มีเอกสารรวบรวม
ความรู้เก่ียวกับปลาพลวง
 ชีววิทยา และช่วง
ระยะเวลาการขยายพันธ์ุ
ของปลาพลวง
3. แหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่องค์ความรู้เร่ือง
ปลาพลวง ให้กับ
นักศึกษาและชุมชน
เพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์อย่างย่ังยืนแก่
ชุมชน

971,500 971,500 1
สอศ. ศธ.

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทตโนโลยี
เพชรบูรณ์

5 5



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

2. โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมหอยก้นตัด (แก่ง
บางระจัน) 
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเช่ือมโยง
การ  ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สู่
ชุมชนอย่างย่ังยืน
      2.1 กิจกรรมหลัก...การเก็บ
และรวบรวมหอยก้นตัด, ให้ความรู้
 และเผยแพร่องค์ความรู้

1) เพ่ือรวบรวมชนิด
หอยก้นตัดท่ีส ารวจพบใน
เขตล าน้ าเข็ก (แก่ง
บางระจัน) ต าบลหนอง
แม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพ่ือศึกษาชีววิทยา 
และช่วงระยะเวลาการ
ขยายพันธ์ุของหอยก้นตัด
 ท่ีพบในเขตล าน้ าเข็ก 
(แก่งบางระจัน) ต าบล
หนองแม่นา อ าเภอ  เขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
3) เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ท่ีค้นพบแก่
นักศึกษาและชุมชนเพ่ือ
การอนุรักษ์

1)  มีข้อมูลสารสนเทศ
ให้ความรู้เก่ียวกับชนิด
 ของหอยน้ าจืดท่ีพบ
ในเขตล าน้ าเข็ก (แก่ง
บางระจัน)  จ านวน 1 
แหล่ง
2)  มีเอกสารรวบรวม
ความรู้เก่ียวกับหอยก้น
ตัด ชีววิทยา และช่วง
ระยะเวลาการ
ขยายพันธ์ุของหอยก้น
ตัดท่ีพบในเขตล าน้ า
เข็ก (แก่งบางระจัน) 
จ านวน 500 ฉบับ
 3)  มีแหล่งเรียนรู้ 
และเผยแพร่องค์ความรู้
เร่ืองหอยก้นตัด ให้กับ
นักศึกษาและชุมชน
เพ่ือการอนุรักษ์

กลุ่มชุมชนคนรักษ์
ป่าหนองแม่นา ต.
หนองแม่นา อ.เขา
ค้อ จ.เพชรบูรณ์

ต.หนองแม่นา อ.
เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์

1) มีข้อมูลสารสนเทศให้
ความรู้เก่ียวกับชนิด ของ
หอยน้ าจืดท่ีพบในเขตล า
น้ าเข็ก จ านวน 1 แหล่ง
2) มีเอกสารรวบรวม
ความรู้เก่ียวกับหอยก้น
ตัด ชีววิทยา และช่วง
ระยะเวลาการขยายพันธ์ุ
ของหอยก้นตัดท่ีพบใน
เขตล าน้ าเข็ก (แก่ง
บางระจัน) ต าบลหนอง
แม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน
 500 ฉบับ
3) มีแหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่องค์ความรู้เร่ือง
หอยก้นตัด ให้กับ
นักศึกษาและชุมชน
เพ่ือการอนุรักษ์

635,500 635,000 1
สอศ. ศธ.

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทตโนโลยี
เพชรบูรณ์

5 5

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 6 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2564 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการ ปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์การปฏิบัติราชการเชิงรุกใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
   1.1 กิจกรรมหลัก พัมนา
บุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษา
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การ
ปฏิบัติราชการเชิงรุกในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
ในการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรทาง
การศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด และหน่วยงานอ่ืน
 ท่ีปฏิบัติภารกิจด้านการ
จัดการศึกษาในจังหวัด

เพ่ือพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงาน
ทางการศึกษาใน
จังหวัด จ านวน 120 
คน  มีทัศนคติการ
ปฏิบัติราชการการ
ท างานเชิงรุกใน
ลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพสู่
ประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการและ
ประชาชนสูงสุด

บุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา รวม
 120 คน

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์

บุคลากรทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ ผ่าน
การพัฒนา ร้อยละ 80

141,000 141,000 1
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 6 6

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
• ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 
• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือ

ความมั่นคงของชาติ 
• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์

พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

1. ชื่อโครงการ ต้นกล้าจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต 
 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

ด้วยพระราโชบายด้านการศึกษา ๔ ประการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย -
วรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ ๑. มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง ๒ . มีพ้ืนฐานที่ชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม ๓ . มีงานท า มีอาชีพที่สุจริต ๔ . เป็นพลเมืองดี กอปรกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทยและห่างไกลยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่
ท าให้ผู้เรียนเกิดมโนส านึก รู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างจริงจัง ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของบุคคล สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อมตามสภาพและความสุข 
ความปลอดภัยในสังคม 
           กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมหลักที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เรียนต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ



และส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักสูตร ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลูกเสือ กฎกระทรวง ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาบุคลากรในด้านการเสียสละ สร้างความ
สามัคคี การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม สามารถฝึกฝนให้คนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติได้  
          เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านพัฒนาทักษะชีวิตให้ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราโชบายด้านการศึกษา ๔ 
ประการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ในการด าเนินการจัด
การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
3. วัตถุประสงค์  

1. ขยายผลศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย (จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ) ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 สู่เยาวชน 
 2. เพ่ือสร้างเยาวชนแกนน าต้นกล้าจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิตแก่สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
 3. เพ่ือเยาวชนแกนน าต้นกล้าจิตอาสาฯ มีคุณลักษณะที่ดี หลุดพ้นพฤติกรรมเสียง ในทุกด้าน ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เยาวชนแกนน าต้นกล้าจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ จ านวน 

176 คน 
 2. วิทยากร ครูผู้ควบคุม และคณะท างาน  จ านวน  55  คน 
     4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชการที่ 9 และ การแสดงออกทางจิตอาสา ของในหลวง      รัชการที่ 
10 ขยายผลสู่พ้ืนที่ชุมชน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้พระบารมีแผ่ไพศาล สร้างเจตคติที่ดีต่อ
ชุมชน 
 2. สถานศึกษาและชุมชน  เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ิมมากข้ึน 
 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  

นักเรียน/นักศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต
1,2,3, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 , ส านักงานการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, โรงเรียน
เอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 



6. ตวัชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

  1. ร้อยละ 100 ของอ าเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์  มีต้นกล้าจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา 
พัฒนาทักษะชีวิต 
  2.  ต้นกล้าจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต อ าเภอละ ไม่น้อยกว่า 15 คน 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

  นักเรียน มีความจงรักภักดีต่อสภาบันหลักของชาติ  
 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1  แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมคณะท างาน ระดับจังหวัด 
  2  จัดกิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต 3 วัน 2 คืน 
  3  ติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด 
  4  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 05 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 
10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. งบประมาณ 496,900 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 
งบด าเนินงาน 496,900 
กิจกรรม แต่งตั้งคณะท างาน และจัดประชุมคณะท างาน  

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 30คน  X 1 ครั้ง  ) = 3,600บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 30คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 2,100บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,000บาท   

กิจกรรม จัดกิจกรรมต้นกล้าจิตอาสาฯ (3 วัน)  

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 323,400 บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 6 มื้อ X 231คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 48,510บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,500บาท   



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 16,170 บาท   

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคคลภายนอก) ( 1,200 บาท  X 8 ชม. X 3คน  
X 1 ครั้ง  ) = 28,800บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 3,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 3,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 16,170 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 16,170บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 34,650 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 34,650บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 15,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 15,000บาท   

กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงาน  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 3,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 3,000บาท   

งบลงทุน 0 
งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 496,900 
 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      ความเสี่ยง :  

นักเรียน นักศึกษา มาจากสถานศึกษาหลากหลายแห่ง อาจเกิดการไม่เข้าใจกัน 
      การบริหารความเสี่ยง :  

ควรให้ครูแต่ละสถานศึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
13. หน่วยงานรับผิดชอบ  

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. ศาสตร์พระราชา และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถขยายผลไปถึงสถานศึกษาและ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 2. สามารถขยายผลคุณลักษณะและแนวคิด ถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในสถานศึกษาของผู้ผ่านการอบรม 
 3. สถานศึกษา ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นางปุญญดา ชาวงค์ศรี 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 โทรศัพท์  056029938 โทรสาร 056029939 
 โทรศัพทเ์คลื่อนที่  0907458536 E-mail : ballsiambba@hotmail.com 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของ
ชาติ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความปลอดภัยสร้างวินัยตนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจ านวนมาก เดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเองในรูปแบบต่างๆ ทั้งเดินเท้า ขับขี่
รถ โดยสารรถประจ าทาง ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกันทั้งสิ้น และที่มีความนิยมมากและเป็น
สาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูงก็คือ ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปยังสถานศึกษา ซึ่งบางคนมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการขับขี่ ประมาท ชอบความเสี่ยง คิดว่าตัวเองเก่ง 
ชอบขับขี่เร็วด้วยความคึกคะนองตามวัย ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นอันตราย เพ่ือนยุ เมาแล้วขับ ไม่เคารพกฎจราจร ขาด
จิตส านึกในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนร่วมทาง พฤติกรรมเหล่ านี้ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยก าลังศึกษา มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ในช่วง
อายุอื่น ประกอบกับรัฐบาลได้ก าหนดให้ ปี 2554 – 2563 เป็นปี “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” โดยมี
เป้าหมายลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563  
ดังนั้น กลุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่ควรมุ่งเน้นด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญคือ เด็กและ
เยาวชน ซึ่งจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตส านึกความปลอดภัยให้เหมาะสมกับวัย และสร้างความ
ตระหนักเรื่องความปลอดภัยจากการขับขี่และความปลอดภัยเรื่องวินัยจราจรให้กับนักเรียน 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียน จึงเห็น
ควรจัดท าโครงการพัฒนาวินัยจราจร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจากการ
ขับข่ีและความปลอดภัยเรื่องวินัยจราจรให้กับนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 



3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างความปลอดภัยสร้างวินัยตนเยาวชนแกนน าจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 2. เพ่ือสร้างฐานความรู้เสริมสร้างความปลอดภัยสร้างวินัยตนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์  แก่ผู้เรียนทุก
ระดับทุกคน 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  400 คน ได้รับการพัฒนาเป็นแกนน าเสริมสร้างความปลอดภัย
สร้างวินัยตนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน ทุกระดับได้รับความรู้ทักษะความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน 
 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุทางบกของนักเรียน-นักศึกษา 
 2. สร้างความรู้ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนกับนักเรียน-นักศึกษา ทุกคน 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (อายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป)  จ านวน  100 คน/ครั้ง 4 ครั้ง 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

  1. ร้อยละ 100 ของอ าเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเยาวชนแกนเสริมสร้างความปลอดภัยสร้าง
วินัยตนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด ได้รับฐานความรู้เสริมสร้างความปลอดภัย
สร้างวินัยตนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

  สถิติอุบัติเหตุด้านจราจรของนักเรียนในจังหวัดลดลง  
7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ระดับจังหวัด 
  2. ประสานความร่วมมือระหว่าส านักงานสนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สถานีต ารวจภูธรจังหวัด
เพชรบูรณ์ ภาคเอกชนผู้จัดจ าหน่วยรถจักรยานยนต์ และภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนวิทยากร และทรัพยากรการ
พัฒนา 
  3. จัดหาสถานที่ท่ีมีความเหมาะสมในการด าเนินงาน 
  4. รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา 
  5. ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร 
  6. ส านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ด าเนินการสอบเพ่ือออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
ให้แก่นักเรียน 
  7. ผลิตสื่อความรู้ส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยตนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 



  8. มอบสื่อความรู้ส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยตนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ทุก
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  9. สรุปผลการอบรมและรายงานผล 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 05 มกราคม 2564 - 30 สิงหาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 482,900 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 482,900 

กิจกรรม เสริมสร้างความปลอดภัยสร้างวินัยตนเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 38,400 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 10,000 บาท  X 4 ครั้ง  ) = 40,000บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 4 มื้อ X 110คน  X 4 ครั้ง  ) 
= 61,600บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 176,000 บาท   

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 29,400 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 100,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 100,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 6,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 6,500บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 4 ครั้ง ) = 
16,000 บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 15,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 15,000บาท   

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 482,900 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 

ความเสี่ยง :  
1. ระยะทางระหว่างโรงเรียนกับสถานที่จัดอบรมมีระยะทางไกล ส่งผลให้โรงเรียนไม่สะดวกในการน า

นักเรียนเข้ารับการอบรม 
  2. ช่วงวันอบรมนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมอาจติดภารกิจเร่งด่วน 
 

 
 
 



การบริหารความเสี่ยง :  
   1.  ควรจัดอบรมเป็นจุด ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่จะเข้าอบรม 

   2. การจัดกิจกรรมในช่วงเวลาปิดภาคเรียน 
 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. นักเรียน-นักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เกิดความตระหนักเรื่องกฎหมาย ความปลอดภัยจากการขับขี่และ
ความปลอดภัยเรื่องวินัยจราจร และการป้องกันตนเอง 
 2. จ านวนอุบัติเหตุในจังหวัดเพชรบูรณ์ของนักเรียนนักศึกษาลดลง 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 โทรศพัท์  056029938 โทรสาร 056029939 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0818084774 E-mail : luknam_s@hotmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นความมั่นคง 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านสังคม* 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของ
ชาติ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

การค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ส าคัญในระดับสากล และถือเป็นการละเมิด     สิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง มีความรุนแรง มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
หรือกล่าวได้ว่าปัญหาการค้ามนุษย์อยู่ในช่วงขยายตัว เพราะปัจจัยที่ก่อปัญหาเปลี่ยนไป กล่าวคือ     ผู้ค้ามนุษย์ได้
จัดตั้งเป็นองค์กรอาชญากรรม มีเครือข่ายโยงใยกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสาเหตุ   มาจากกระแส
โลกาภิวัตน์ที่ท าให้เกิดโลกไร้พรมแดน เกิดความเจริญก้าวหน้าของเส้นทางคมนาคม            และเทคโนโลยี 
ในขณะที่สังคมไทยเกิดความเหลื่อมล้ าของรายได้ ประชาชนที่ยากจน ขาดโอกาสเข้าถึงระบบทางการศึกษา การ
ท างาน การสร้างรายได้ ไม่สามารถเข้าถึงบริการสังคมต่างๆ จึงเกิดการแสวงหาคุณภาพชีวิตและโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นช่องว่างให้สถานประกอบการต้องการแรงงานราคาถูก ท าให้เกิด
การหลอกลวง เพ่ือแสวงประโยชน์จากผู้ที่ต้องการหางานท า ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานในสถานประกอบการ
กิจการประมง การบังคับให้เด็กและหญิงขายบริการทางเพศ ขอทาน การค้าอวัยวะ ฯลฯ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงท า
ให้มีคนตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์และตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพ่ิมมากขึ้น 
 จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพ้ืนที่ที่อาจมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ เนื่องจากสภาพ       ภูมิ
ประเทศเป็นต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ของการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ประกอบกับเด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
ถึงแม้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่มีความรุนแรงเด่นชัด แต่ก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที ่
 



 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ จึงได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  
1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ      ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 2 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การ
สร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 730 คน 
 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ  ผ่านการพัฒนา 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

1. ประสานสถานศึกษาเพ่ือมอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ 
 2. ประสานส่วนราชการเพ่ือขอใสถานที่ในการจัดอบรม และเชิญเป็นวิทยากร 
 3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 
 4.  ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 5. ด าเนินการอบรมพัฒนา 
 6. สรุปและรายงาน 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 



9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 05 มกราคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 376,500 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 376,500 

กิจกรรม อบรมเพื่อสร้างเครื่อข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 7,200 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 18,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 18,000บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 6,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 6,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 2,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 2,000บาท   

 - วัสดุโครงการ ( วัสดุและเอกสารคนละ 150 บาท จ านวน 830 คน )( 
109,200 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 109,200บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 830คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 58,100บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 166,000 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 10,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 10,000บาท   

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 376,500 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 

ความเสี่ยง :  
โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและบุคคลากรทางการศึกษา ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมดในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
การบริหารความเสี่ยง :  

ประสานส่วนราชการภาครัฐ เอกชนเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือสร้างเครือข่าย   การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์

 
 
 
 
 



13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถถ่ายทอดความรู้แกนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การสร้าง
เครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 โทรศัพท ์ 056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0818084774 E-mail : luknam_s@hotmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นความมั่นคง 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการป้องกันและปราบปราม* 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  5 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงของ
ชาติ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการจัดการศึกษา
เพือ่ความมั่นคง 

 

1. ชื่อโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

รัฐบาลก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และมอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยา
เสพติดก าหนดมาตรการป้องกันนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และในวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับ ยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้คืนสู่สังคมได้อย่างปกติ 
 ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายให้ผู้บริหารองค์กร
หลัก หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขท่ีประกอบด้วย 
๕ มาตรการ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา 
มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ที่ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ออก เพ่ือให้เกิดระบบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน   
 ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนนั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือจะหา
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดด าเนินการท าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด            
ในสถานศึกษา ขึ้น 
 



3. วัตถุประสงค์  
1  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 2  เพ่ือสร้างเครือขา่ยการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3  เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล NISPA และ CATAS 
 4  เพ่ือติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมเครือข่าย 
 2 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับภูมิคุ้มกัน 
 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดได้รับการอบรมให้มีความรู้
ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 2. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ได้รับภูมิคุ้มกัน สามารถหลีกเลี่ยงและ รู้จักโทษภัยของยาเสพติด 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครู และนักเรียน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

  1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากหน่วยงานทางการศึกษา มากกว่าร้อยละ 95   
จ านวน 600 คน (ฐานจากจ านวนสถานศึกษา) มีความรู้ ความสามารถ และอยู่ในเครือข่ายด าเนินการ 
  2. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ได้รับภูมิคุ้มกัน มากกว่าร้อยละ 95  จ านวน 65,000 คน
(ฐานจากจ านวนนักเรียนที่ได้รับภูมิคุ้มกัน ระบบ NISPA ปี 2562) 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ปัญหายาเสพติดในหน่วยงานและสถานศึกษาลดลง 
 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1. แต่งตัง้คณะท างาน/ประชุมคณะท างาน 
  2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  3. ขยายผลการด าเนินงานตามสังกัดสู่สถานศึกษา 
  4. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงาน 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 01 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กันยายน 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
 



11. งบประมาณ 187,550 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 187,550 

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษา  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 20คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 1,400บาท  

1,400 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดของเด็ก และ
เยาวชนในสถานศึกษา  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 650คน  X 1 ครั้ง  ) = 78,000บาท  

78,000 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 650คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 45,500บาท  

45,500 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 4,800 บาท  4,800 

 - วัสดุโครงการ (  )( 3,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 3,500บาท  3,500 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินการสถานศึกษาสีขาว ใน
สถานศึกษาเอกชน 

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 60คน  X 1 ครั้ง  ) = 7,200บาท  

7,200 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 60คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 4,200บาท  

4,200 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 4,200 บาท  4,200 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 3,600 บาท  3,600 

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสถานศึกษาสีขาว  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 1 มื้อ X 30คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 1,050บาท  

1,050 

กิจกรรม จัดนิทรรศการวันยาเสพติดโลก  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 60คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 4,200บาท  

4,200 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 60คน  X 1 ครั้ง  ) = 7,200บาท  

7,200 

 - วัสดุโครงการ (  )( 2,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 2,000บาท  2,000 



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรม กิจกรรมประกวดภาพยนต์ต่อต้านยาเสพติด  

 - วัสดุโครงการ (  )( 3,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 3,000บาท  3,000 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 3 ครั้ง ) = 3,150 บาท  3,150 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 15คน  X 3 ครั้ง  ) 
= 3,150บาท  

3,150 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 15คน  X 3 ครั้ง  ) = 5,400บาท  

5,400 

 - วัสดุโครงการ (  )( 6,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 6,000บาท  6,000 

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 187,550 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      ความเสี่ยง :  

การด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งมีหน่วยงานต้นสังกัดที่มีความแตกต่างกันในบริบทของแต่
ละหน่วยงาน ท าให้เกิดการด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดที่แตกต่างกันตามช่วงอายุและการแสดงออกของ
กลุ่มเสี่ยงเด็กและเยาวชนในแต่ละภาคส่วน 

      การบริหารความเสี่ยง :  
ด าเนินการโดยบูรณาการจากแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัดเข้าให้การช่วยเหลือ เช่น ศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์ ต ารวจ ทหาร 
บุคลากรและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดได้รับการอบรบให้มีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและมีเครือข่ายให้ความร่วมมือ ตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
 2. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้รับภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 โทรศัพท์  056029938 โทรสาร 056029659 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0818084774 E-mail : luknam_s@hotmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต   

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใหม้คีุณภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ ค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 
 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

 ปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลท าให้
ครอบครัวอ่อนแอ ขาดความเข้มแข็ง เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น ขาดการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน  ขาด
ทักษะชีวิตและการสร้างภูมิคุ้มกัน ขาดการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้อง หรือการตั้งเป้าหมายในชีวิตเป็นพลเมือง  ที่ดี ซึ่ง
เกิดผลกระทบกับเด็กและเยาวชนโดยตรง ท าให้ครอบครัวเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกัน ปัญหาการศึกษาที่ตกต่ า 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ปัจจัยพื้นฐานครอบครัว
ยากจน และปัญหาท้องในวัยเรียน รวมถึงการแสดงออกหรือการกระท าในรูปแบบต่างๆ ที่สังคมไม่ต้องการตามมา 
สาระข้างต้นที่กล่าวมานั้นจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับเป้าหมายร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ข้อ 1 เป้าหมายความมั่นคง 1.3 สังคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึก
ก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูป
การศึกษา ข้อ 1 หลักสู ตรและกระบวนการเรียนรู้และยั งสอดคล้องกับแผนพัฒ นาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ .ศ . 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยมีผลผลิต /ผลลัพธ์เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรม จริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
 



 ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงาน
ทางการศึกษามีเป้าหมายส าคัญตามภารกิจ คือ มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความประพฤติที่เหมาะสม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันการเอาตัวรอดในสภาพสังคมปัจจุบันได้ดี จึงได้มอบหมายให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ด าเนินโครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี  เพ่ือเสริมสร้าง
สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น เกิดความรัก ความเข้าใจ มีสัมพันธภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิต
และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม 
 

3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 

  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักเห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัวและมีเจตคติที่ดีในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว         
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  มีค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  4.2.1 ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ความ
เข้าใจมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ก่อให้เกิดความสุข ความอบอุ่นใน 
  4.2.2 ครอบครัว ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา และพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง จ านวน ๖๐ คน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

  มีค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี จ านวน 1 ครั้ง 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ: ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1. ประสานงานสถานศึกษาที่จะน านักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
  2. ประสานและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3.  จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  4. ด าเนินงานตามโครงการ 



  5. ประกวดหนังสือวีดีโอสร้างสรรค์ ครอบครัวสุขสันต์ 
  6. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 01 เมษายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. งบประมาณ 362,400 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 362,400 

กิจกรรม ค่ายครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี  

 - ค่าท่ีพัก ต่ ากว่าระดับ 9 ( 750 บาท  X 2 วัน X 80คน  X 1 ครั้ง  ) = 
120,000บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 112,000 บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 6 มื้อ X 80คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 16,800บาท  

 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 57,600 บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 1 ครั้ง ) = 
32,000 บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( เกียรติบัตร 25 บาท 80 คน  )( 2,000 บาท  X 1 ครั้ง  
) = 2,000บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( วันละ 3000 บาท 3 วัน  )( 9,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) 
= 9,000บาท  

 

 - วัสดุโครงการ ( วัสดุในการฝึกอบรม )( 13,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
13,000บาท  

 

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 362,400 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 

ความเสี่ยง :  
ไม่มี 

การบริหารความเสี่ยง :  
ไม่มี 
 



 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีบนพ้ืนฐานของเหตุผลที่มีร่วมกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในครอบครัว ส่งผลให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  สิบเอกอิทธิศักดิ์  เอี่ยมเย็น 
 ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 โทรศัพท์  056029938  โทรสาร 056029939 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0093 864 3968 E-mail : tanyawut@hotmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นเศรษฐกจิฐานราก 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  3 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคน การวิจัย 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

1. ชื่อโครงการ มหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษาครบวงจรจังหวัดเพชรบูรณ์  

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความแข็งทางเศรษฐกิจและการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาภาคเหนือและทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว
ธุรกิจต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงด้วยภูมิปัญหาและนวัตกรรม  ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม แผนงานส่งเสริมอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบริหารจัดการผู้สูงอายุ และการศึกษา  และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา 
(พ .ศ .2561-2564) จังหวัดเพชรบูรณ์  ยุทธศาสตร์ที่  2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีด
ความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับ
มีขีดความสามารถในการแข่งขัน อันเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาจังหวัดในอนาคต 
  หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาหลายแห่ง ได้สนองนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการ
มี  งานท า และการสร้างผลิตภัณฑ์อาชีพของผู้เรียนในสังกัด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนในพ้ืนที่ชุมชน 
ท้องถิ่น แต่การด าเนินงานดังกล่าว ยังกระจายตัวในวงแคบ ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการยังไม่ทราบถึงขีด
ความสามารถของผู้เรียนและสถานศึกษา  
 



  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีแนวคิดในการน าเสนอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียน นักศึกษา ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ประจักษ์แก่สาธารณะ และให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ผลิตภัณฑ์
ของนักเรียนนักศึกษา สามารถติดต่อในเชิงธุรกิจได้ จึงจัดท าโครงการมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนองแนวทางและส่งเสริมขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างโอกาสให้สถานศึกษา ทุกระดับทุกสังกัด ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ /สินค้า นวัตกรรม ของ

นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ 
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จัดกิจกรรมบูทจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่า 100 บูท 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

โรงเรียนได้โอกาสแนะน าและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษา แก่ประชาชนทั่วไปและต่อยอดใน
เชิงธุรกิจ 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

สถานศึกษาไม่น้อยกว่า 50 แห่งในจังหวัด เข้าร่วมมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
             -  
7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

1. ประชุมหน่วยงาน คณะท างานฯ 
 2. ประชุมหน่วยงาน สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 3. ด าเนินการจัดมหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 4. ติดตาม และประเมินผล 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 01 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 มิถุนายน 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ (หอโบราณคดีเพชรบูรณ์
อินทราชัย หรือ สนามศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ พุทธอุทยานเพชปุระ หรือสถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสม) 
 
 
 



11. งบประมาณ 3,285,600 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 3,285,600 

กิจกรรม มหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษาครบวงจรจังหวัดเพชรบูรณ์   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 40คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 2,800บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 40คน  X 1 ครั้ง  ) = 4,800บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 200คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 14,000บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 200คน  X 1 ครั้ง  ) = 24,000บาท  

 

 - ค่าจ้างบริษัทเอกชนจัดงาน (  )( 3,000,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
3,000,000บาท  

 

 - ค่าจ้างบริษัทเอกชนจัดงาน (  )( 70,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 70,000
บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 50,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 50,000บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 3 ครั้ง ) = 
120,000 บาท  

 

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 3,285,600 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

ภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ คือการจัดการศึกษาและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการ การจัดมหกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ในการส่งเสริมจากภารกิจหลัก จึงยังขาดประสบการณ์ 

 การบริหารความเสี่ยง :  
ต้องได้รับค าแนะน าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ส านักงานจังหวัด ส านักงานพาณิชย์

จังหวัด และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 
 
 
 
 



13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และส่วนราชการอ่ืนในจังหวัด 
 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. จังหวัดเพชรบูรณ์  มีสินค้า ผลิตภัณฑ์ การบริการ และนวัตกรรม   ของนักเรียนนักศึกษา ได้
ประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายแก่ประชาชน อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ การบริการ และนวัตกรรม ของนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับผู้ประกอบการที่
สนใจ 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นายพสกร ทวีทรัพย์ 
 ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0862019979 E-mail : ballsiambba@hotmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

1. ชื่อโครงการ การศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัย ชุมชนเพชรบูรณ์ 
 ลักษณะโครงการ  ¨โครงการต่อเนื่อง  Rโครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และรัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
วินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
  วิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกการจัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาวิจัย ให้บริการทาง
วิชาการ ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและ
ชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบ
อาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศโดยจัดการศึกษาตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
แผนพัฒนาและเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดเป็นส าคัญ  ซึ่งการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จึงเป็นโอกาสของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีจะมีสถาบันการศึกษาทางเลือกท่ีจัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา ให้บริการทางวิชาการโดย
การฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นและชุมชน   



  แผนการขอจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เสนอให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณานั้นยังไม่ครอบคลุมข้อมูลความต้องการของพื้นที่ (demand) และการ
ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ (supply) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของพ้ืนที่ โดย
อาจวิเคราะห์จากอาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมหลัก และการลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
เป็นต้น และขาดข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
พ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการ
รับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 
 

3. วัตถุประสงค์  
1 เพ่ือศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการ ทางการศึกษาจากวิทยาลัย

ชุมชนเพชรบูรณ์ 5 ด้าน คือ ด้านโปรแกรมวิชาที่เรียน ด้านหลักสูตรการศึกษาอาชีพ ด้านอบรมระยะสั้น ด้านเวลา
ที่เรียน และด้านสถานที่เรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษา 
 จากวิท ยาลั ยชุ มชน เพชรบู รณ์  จํ าแนกตามคุณ ลั กษณ ะของผู ตอบแบบสอบถาม คื อ เพศ 
อายุระดับการศึกษาและรายไดของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ไดเ้อกสารผลงานทางวิชาการความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการ
ทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ให้
ตรงตามความต้องการของประชาชน 

 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ (จากกลุ่มตัวอย่าง) 
 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

ร้อยละของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 
 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 
 
 
 

 



7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ในความต้องการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ จากเอกสาร วารสาร 
ต ารา บทความ และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ก าหนดพื้นที่วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดกรอบการ
รับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 5 ด้าน คือ ด้านโปรแกรมวิชาที่เรียน ด้านหลักสูตร
การศึกษาอาชีพ ด้านอบรมระยะสั้น ด้านเวลาที่เรียน และด้านสถานที่เรียน มาสร้างเครื่องมือและกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 
  3. น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยภาคสนาม ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างตาม
กรอบการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ วิเคราะห์และสังเคราะห์มาแล้วมีเนื้อหาครอบคลุม
ทุกประเด็นที่ต้องการทราบ พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
  4. ทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยน าเครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้นและปรับปรุงตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปท าการทดสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้  ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะได้ท าการทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงมากท่ีสุดกล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดสอบนั้นต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติและพยายามกระจายการทดสอบให้ครอบคลุมตัวอย่างที่มีภูมิหลังทางชีวสังคมและเศรษฐกิจต่างกัน 
  5. น าเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการทดสอบแล้วความน่าเชื่อถือแล้วไปเก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบไว้แล้ว ในขั้นตอนนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกนักวิจัยเครือข่าย 
ซึ่งมีความคุ้นเคยในเรื่องพ้ืนที่เป็นอย่างดี  เป็นนักวิจัยหลักในภาคสนาม โดยมีการประชุมร่วมกันเพ่ือท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ตั้งแต่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ รวมทั้ง
วิธีการสอบถามและสัมภาษณ์ 
  6. น าข้อมูลการวิจัยที่ได้จากการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์จัดเป็นหมวดหมู่ สรุปประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม และความต้องการใน
การรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ 
  7. จัดประชุมสรุปผลการวิจัย และความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับ
บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ และน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม มาปรับปรุงรายงาน
การวิจัย 
  8. จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 05 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
 
 
 
 



11. งบประมาณ 76,800 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 76,800 

กิจกรรม การศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการรับ
บริการทางการศึกษาจากวิทยาลัย ชุมชนเพชรบูรณ์ 

 

 - ค่าจ้างบริษัทเอกชนจัดงาน (  )( 20,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 20,000
บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - ค่าจ้างบริษัทเอกชนจัดงาน (  )( 40,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 40,000
บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 20คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 1,400บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 20คน  X 1 ครั้ง  ) = 2,400บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 3,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 3,000บาท   

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 76,800 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  
 ในการท าแผนจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ที่ผ่าน มายังไมไดมีการศึกษาความตองการที่แทจริงของชุมชนอย
างจริงจังซึ่งการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนเป็นการศึกษาที่ลงลึกทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ความต้องการของชุมชน
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับวิทยาลัยชุมชน 
 
 การบริหารความเสี่ยง :  

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูร์สามารถน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาหลักสูตร เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์และจัดการเรียนการสอน ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน จึงมีความจ าเป็น ต้องศึกษาความ
ต้องการของชุมชน 

 
 
 
 



13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน ามาใช้ใน
การวางแผนจัดการศึกษาได้ตรงกับความต้องการของชุมชน ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ 
 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ น าข้อมูลจากผลการวิจัยมาพัฒนา หลักสูตร เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองต้อความต้องการของชุมชน 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0818084774 E-mail : luknam_s@hotmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการเกษตร 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคน การวิจัย 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

ปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
พืชผัก แต่เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่มากเกินความจ าเป็น มีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสุขอนามัยของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลผลิตพืชผักปลอดภัยในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขาดแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เกษตรกรบางส่วนมีความต้องการที่จะผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย แต่ยังขาดความรู้และทักษะในการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร คือ การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเป็นการสนองตอบยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ของ
จังหวัด ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเน้นเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และมุ่งเน้นให้เกษตรกรปลูกผัก
ปลอดภัย นอกจากท าให้ราคาผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง 3 เท่าแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าอีกด้วย และ
ปัจจุบันพืชผักท่ีบริโภคภายในประเทศกว่า 40% ผลิตจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนกระจายไปสู่ผู้บริโภคท่ัวประเทศ  
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เล็งเห็นความส าคัญทางการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย รวมถึง
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพนั้น จ าเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน เนื่องจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้นโยบายของจังหวัดบรรลุผลส าเร็จ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย ขึ้น 
 



3. วัตถุประสงค์  
1 เพ่ือสร้างการรับรู้ด้านการเกษตรปลอดภัยสู่หน่วยงาน สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

ผู้เรียน 
 2 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย ให้ครูและผู้เรียนใช้
สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตรปลอดภัย เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ด้านเกษตรปลอดภัยได้ดีข้ึน 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 มีสื่อ/คู่มือการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย จ านวน 1 เรื่อง 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย ที่พร้อมอ านวยความสะดวกให้
ครู บุคลากร และผู้เรียน ใช้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
 2. ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และ
ทักษะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานจัดการศึกษา  
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับสื่อ/คู่มือการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย เพ่ือน าไปใช้จัดการศึกษาใน
สถานศึกษาของตนเองได ้
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 -  
7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1. ตั้งคณะท างานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย 
  2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสินค้าเกษตรผลอดภัย 
  3. จัดจ้างออกแบบจัดท าสื่อการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย 
  4. ส่งมอบสื่อการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัยให้แก่สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอน 
  5. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 01 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
 
 



11. งบประมาณ 200,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 200,000 

กิจกรรม การจัดท าสื่อการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัย  

 - ค่าจ้างบริษัทเอกชนจัดงาน (  )( 50,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 50,000
บาท  

 

 - ค่าจ้างบริษัทเอกชนจัดงาน (  )( 100,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
100,000บาท  

 

กิจกรรม ประกวดคริบวีดีโอส่งเสริมการศึกษาเกษตรปลอดภัย  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 10คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 700บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 10คน  X 1 ครั้ง  ) = 1,200บาท  

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 700 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( 1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 10000 บาท  
2. รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ 1 จ านวน 2 รางวัลๆ ละ 5000 บาท  3. รางวัล
รองชนะเลิศ ล าดับที่ 1 จ านวน 5 รางวัลๆ ละ 2000 บาท )( 30,000 บาท  X 1 
ครั้ง  ) = 30,000บาท  

 

 - วัสดุโครงการ ( โล่รางวัล จ านวน 8 ชิ้น ๆ ละ 1500 )( 12,000 บาท  
X 1 ครั้ง  ) = 12,000บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 400 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 400บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 200,000 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 

ความเสี่ยง :  
พัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย จะมีพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และความสนใจแตกต่างกัน 

การบริหารความเสี่ยง :  
ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาด้านเกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมกับ

พัฒนาการสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของผู้เรียน โดยมีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้สติปัญญาของผู้เรียนใน
แต่ละช่วงวัย 

 
 
 



13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. ครูสามารถน าสื่อการสอนน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างการ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 3 .ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข  และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีจิตนการและเกิดการ
กระท าอย่างมีความหมาย 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056026938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0818084774 E-mail : luknam_s@hotmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการท่องเที่ยว 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  9 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคน การวิจัย 
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งที่ราบลุ่มแม่น้ า ที่ราบสูง และภูเขา ก่อให้เกิด

ความแตกต่างทางธรณีวิทยาที่หลากหลาย ปรากฏเป็นน้ าตก ถ้ า แม่น้ า การทับถมของตะกอนดิน หิน ทราย ซาก
พืชและซากสัตว์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกันไป และถ้ามองในภาพรวมของ
ประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรากฏว่ามีประชากรที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐาน   ในจังหวัด
เพชรบูรณ์และอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้เกิดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายตามมาด้วย ประกอบกับจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือ
สร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม ท าให้ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติซึ่งมีอยู่เดิมและสร้างขึ้นมาใหม่ จากการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ท าให้ในรอบปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว ทั่งชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย เข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 2,000,000 คน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
เพชรบูรณ์  หลายแห่งก าลังจะลบเลือนไป และบางส่วนได้แปรเปลี่ยนหายไป จากสาเหตุนี้ เองส่งผลให้
ผู้ประกอบการณ์ธุรกิจท่องเที่ยว และเด็ก เยาวชน ประชาชน ขาดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ท้องถิ่นที่ถูกต้อง  จึงท าให้นักท่องเที่ยวขาดองค์ความรู้ที่แท้จริง และเกิดผลเสียทาง
ทัศนคติจากนักท่องเที่ยวที่จะเป็นตัวแทนเผยแพร่ความงดงามทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
เพชรบูรณ์ต่อไปได ้
 



         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริม อนุรักษ์
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านการท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ ปฏิบัติตัวให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อย่างถูกต้อง 
 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ แก่ นักเรียน นักศึกษา 

ครู ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพ่ือจัดท าคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียน นักศึกษา ครูในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 220 คน 
 2. จัดท าคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1,000 เล่ม 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.นักเรียน นักศึกษา ครูในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
 2.มีคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีถูกต้อง 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
นักเรียน นักศึกษา และครูในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

       1. นักเรียน นักศึกษา ครูในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการฯร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
        2. มีคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีถูกต้อง จ านวน 1,000 เล่ม 
 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  -  
7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1.ประสานกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  2. ประสานสถานศึกษาเพ่ือส่ง นักเรียน นักศึกษา ครูเข้าร่วมโครงการฯ 
  3.ประสานส่วนราชการเพ่ือขอใสถานที่ในการจัดอบรม และเชิญเป็นวิทยากร 
  4.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 
  5.ด าเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  6.ด าเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ 
   6.1.จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการ



ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   6.2.จัดท าคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   6.3 ประกวดประกวดวีดีโอ-หนังสั้น ส่งเสริมการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
จังหวัดเพชรบูรณ์          
  7.สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 01 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 839,600 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 839,600 

กิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 7,200 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 8,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 8,000บาท   

 - ค่าท่ีพัก ต่ ากว่าระดับ 9 ( 750 บาท  X 1 วัน X 240คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 180,000บาท  

 

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 1 ครั้ง ) = 
96,000 บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 4 มื้อ X 240คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 33,600บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 96,000 บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 2,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 2,000บาท   

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 16,800 บาท   

กิจกรรม จัดท าคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( เอกสารจ านวน 1000 เล่ม ๆ เล่มละ 350 บาท  )( 
350,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 350,000บาท  

 

กิจกรรม ประกวดประกวดวีดีโอ-หนังสั้น ส่งเสริมการศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( 1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัลๆ ละ 10000 บาท   
2. รางวัลรองชนะเลิศ ล าดับที่ 1 จ านวน 2 รางวัลๆ ละ 5000 บาท   3. รางวัล
รองชนะเลิศ ล าดับที่ 1 จ านวน 5 รางวัลๆ ละ 2000 บาท )( 30,000 บาท  X 1 
ครั้ง  ) = 30,000บาท  

 



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( จ านวน 8โล่ ๆ ละ 1500 )( 12,000 บาท  X 1 ครั้ง  
) = 12,000บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 400 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 400บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 10คน  X 1 ครั้ง  ) = 1,200บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 10คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 700บาท  

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 700 บาท   

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 839,600 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

  โครงการดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การบริหารความเสี่ยง :  

  ประสานสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
13. หน่วยงานรับผิดชอบ  

กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังกวัดเพชรบูรณ์ 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1.นักเรียน นักศึกษา ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 70 ตระหนักในความส าคัญของการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2.มีคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีถูกต้อง 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0818084774 E-mail : luknam_s@hotmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต   

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพ 

 

1. ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียน ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กล่าวไว้ใน
มาตราที่ ๒๓, ๒๔ และ ๒๖ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุปได้ว่าต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆเช่นความรู้เกี่ยวกับตนเองทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยต้อง
ผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาและให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาภารกิจส าคัญของการศึกษาคือการฝึกอบรมเด็กให้พัฒนาปัญญาให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลายมีทัศนคติที่ถูกต้องปฏิบัติและจัดการสิ่งทั้งหลายตามที่ควร
จะเป็นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตนคือความมีชีวิตอยู่อย่างส าเร็จผลดีที่สุดมีจิตใจเป็นอิสระมีสุขภาพจิตสมบูรณ์และเกิด
ประโยชน์ผู้อ่ืนคือสามารถช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่คนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในจังหวัด  ได้สังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมพลังสมอง ที่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดย
แบ่งเป็นระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ตามกรอบ
คุณลักษณะด้านความเสียสละ ความกล้าหาญ และความชาญฉลาด ดังนั้นเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนคุณลักษณะดังกล่าว
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจ าเป็นต้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

หลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
      4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

หลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีประสิทธิภาพและ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวม

ทั้งสิ้น ๓๗ คน 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

มีหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียนในจังหวัด 
 เพชรบูรณ์ 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 05 มกราคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 180,680 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 180,680 

กิจกรรม สร้างหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับผู้เรียน ในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ค่าห้องประชุม 4 วันๆละ 3000 บาท  )( 9,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
9,000บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 8 มื้อ X 37คน  X 1 ครั้ง  ) = 10,360บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 8 มื้อ X 37คน  X 1 
ครั้ง  ) = 35,520บาท  

 

 - ค่าท่ีพัก ต่ ากว่าระดับ 9 ( 750 บาท  X 4 วัน X 37คน  X 1 ครั้ง  ) = 111,000บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 1 ครั้ง ) = 14,800 บาท   



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 180,680 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 

ความเสี่ยง :  
ไม่มี 

การบริหารความเสี่ยง :  
ไม่มี 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง (เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  ดร.เอกชัย จันทา 
 ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0869289279 E-mail : ponekk71@gmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต   

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครูรุ่นใหม่ Phetchabun Smart Teachers 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 ที่  6 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทึกมนุษย์  
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อัน
เป็นรากฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งในด้านการเกษตรปลอดภัย การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม  นั้น การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ
ในการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดและประเทศชาติ  ซึ่งผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่จะสร้างสรรค์ให้
ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ คือ ครูผู้สอน  
และ เนื่องจากผู้ที่เป็นครู จ าเป็นต้องมีวินั ย คุณธรรมและจิตส านึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้ 
ส าหรับข้าราชการครูผู้ช่วย เป็นกลไกและเป็นพลังส าคัญในกระบวนการทางการศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนา
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป พร้อมปลูกฝัง
ทิศทางในการพัฒนาจังหวัดแก่ผู้เรียน นั้น 
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ Phetchabun Smart Teachers ขึ้น โดยครูผู้ช่วยในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่บรรจุใหม่ประจ านั้นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
อาทิ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  สมรรถนะ
วิชาชีพ รวมทั้ง   เจตคติต่อวิชาชีพครู สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ ตลอดจนความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการใน



วิชาชีพครูและองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่จ าเป็นต่อวิชาชีพ ซึ่งจะท าให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่มีศักยภาพพร้อม
ที่จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมต่อการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถในการ
พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การเกษตร เป็นต้น 
 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาและปลูกฝั่งแนวทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ แก่

ผู้เรียน 
 2. เพ่ือสร้างเครือข่าย ครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ Phetchabun Smart Teachers ให้ปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการ 
 3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ บุคลิกภาพเป็นต้นแบบของอาชีพที่สมเกียรติของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ทุกคน ได้รับการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ Phetchabun Smart 
Teachers 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่  บุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาและปลูกฝั่งแนวทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แก่ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน 

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ 
Phetchabun Smart Teachers 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
  -  
7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูบรรจุใหม่ Phetchabun Smart Teachers 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 05 มกราคม 2564 - 30 สิงหาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
 
 
 
 
 



11. งบประมาณ 1,833,600 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 1,833,600 

กิจกรรม การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครูรุ่นใหม่ Phetchabun Smart Teachers  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 36,000 บาท   

 - ค่าท่ีพัก ต่ ากว่าระดับ 9 ( 750 บาท  X 2 วัน X 500คน  X 1 ครั้ง  ) = 
750,000บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 30คน  X 3 ครั้ง  ) = 6,300
บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 30คน  
X 3 ครั้ง  ) = 10,800บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 6 มื้อ X 500คน  X 1 ครั้ง  ) = 
105,000บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 600,000 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( - ค่าห้องประชุมคณะท างานวันละ 1,000 บาท* 3วัน    -  ค่าห้อง
อบรมเชิงปฏิบัติการวันละ 5,000 บาท*3 วัน   )( 18,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 18,000
บาท  

 

 - วัสดุโครงการ ( วัสดุคนละ 500 บาท* 500 คน )( 250,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
250,000บาท  

 

 - วสัดุโครงการ ( เข็มกลัดเครื่องหมาย ชิ้นละ 100 บาท จ านวน 575 ชิ้น )( 
57,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 57,500บาท  

 

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 0 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

  การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ให้ทัศนคติของครูผู้ช่วยที่มาจากหลากหลายแห่ง มี
แนวคิดท่ีไม่ตรงกัน 

 การบริหารความเสี่ยง :  
  การพัฒนาในทุกปีงบประมาณ และการติดตามประเมินผลเพื่อความยั่งยืน 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 



14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา มีต้นแบบครูรุ่นใหม่ เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการศึกษา
และพัฒนาจังหวัด 
 2. ทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จะถูกถ่ายทอดจากครูสู่ผู้เรียน 
 3. คุณภาพทางการศึกษาในจังหวัดสูงขึ้น 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นายธานี ชาตินันท์ 
 ต าแหน่ง  ผุ้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0815328774 E-mail : thanee@gmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู้  
• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต   

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนาขีดความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ School Director 
Enchance for Phetchabun Smart City. 
 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 ที่  6 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทึกมนุษย์  
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อัน
เป็นรากฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งในด้านการเกษตรปลอดภัย การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม นั้น การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ
ในการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดและประเทศชาติ  ซึ่งผู้ที่มีความส าคัญที่สุดที่จะสร้างสรรค์ให้
ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ พร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลง และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา เนื่องจาก ผู้ที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้น าในการบริหาร ยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นผู้น าด้านการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการ เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับชุมชน  เป็น
ผู้น าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย  โดยร่วมกันท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์ เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพ  โดยให้
ทุกคน  มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท าและรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นผู้น าในการ
จัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน และจ าเป็ นต้องมี วินัย คุณธรรมและ



จิตส านึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมได้ เป็นกลไกและเป็นพลังส าคัญในกระบวนการทางการศึกษา เพ่ือ
สร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ต่อไป พร้อมปลูกฝังทิศทางในการพัฒนาจังหวัดแก่ผู้เรียน นั้น 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว   จึงได้จัดท าโครงการ 
“ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนาขีดความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ School Director Enchance for 
Phetchabun Smart City.” ขึ้น โดยให้ผู้บริหารในจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น ๆ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
ความเป็นผู้น าในการบริหารองค์กร และพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้    
 1. ผู้น าการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สู่บุคลากรและชุมชน 
 2. ผู้น าการถ่ายทอดและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบครบวงจร อาทิ 
         - ด้านการเกษตรปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์  
          - ด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์  
          - ด้านความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเพชรบูรณ์  
          - ด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพชรบูรณ์  
          - ด้านสังคมของจังหวัดเพชรบูรณ์   
 3. เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 4. เป็นผู้น าในการบริหาร ยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 5. เป็นผู้น าด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 6. เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการ 
 7. เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
 8. เป็นผู้น าในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย  โดยร่วมกันท างานเป็นทีม และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขัน 
 9. เป็นผู้น าในการจัดการศึกษา เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในการสร้างสรรค์ 
 10. เป็นผู้น าในการบริหารคุณภาพ  โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือท าและรับผิดชอบ
ร่วมกัน เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 11. เป็นผู้สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 11. เป็นผู้น าในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
 ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารพร้อมที่จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมต่อการพัฒนา
และสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้งด้านการท่องเที่ยว การเกษตร เป็นต้น 
 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาและปลูกฝั่งแนวทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ แก่

ครูผู้สอน และผู้เรียน 
 2. เพ่ือสร้างเครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะความเป็นผู้น า และ ให้ปฏิบัติหน้าที่แบบบูรณาการ
รว่มกัน 
 



4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน ได้ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ปลูกฝั่งแนวทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ แก่ครูผู้สอน และผู้เรียน มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด สามารถขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 

และกระทรวงอ่ืนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

ร้อยละ 90 ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 -  
7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  2. ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนาขีดความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ School 
Director Enchance for Phetchabun Smart City 
  3. การติดตามและประเมินผล 
8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 05 มกราคม 2564 - 30 สิงหาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 1,600,600 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ 
(บาท) 

งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 1,600,600 

กิจกรรม ยกระดับผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนาขีดความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ School 
Director Enchance for Phetchabun Smart City. 

 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 18,000 บาท   

 - ค่าท่ีพัก ต่ ากว่าระดับ 9 ( 750 บาท  X 2 วัน X 500คน  X 1 ครั้ง  ) = 750,000บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 30คน  X 3 ครั้ง  ) = 6,300บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 30คน  X 3  



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ 
(บาท) 

ครั้ง  ) = 10,800บาท  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 6 มื้อ X 500คน  X 1 ครั้ง  ) = 105,000
บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 600,000 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (    - ค่าห้องประชุมคณะท างานวันละ 1,000 บาท* 3วัน    -  ค่าห้อง
อบรมเชิงปฏิบัติการวันละ 5,000 บาท*3วัน   )( 18,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 18,000บาท  

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 35,000 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( เกียรติบัตร  500 คน ๆละ 15 บาท )( 7,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
7,500บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( เครื่องหมายที่ระลึก 500  ชิ้นๆละ  100 บาท (50,000) )( 50,000 
บาท  X 1 ครั้ง  ) = 50,000บาท  

 

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 1,600,600 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

  การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ให้ทัศนคติของผู้บริหารที่มาจากหลากหลายแห่ง มี
แนวคิดท่ีไม่ตรงกัน 

 การบริหารความเสี่ยง :  
  การพัฒนาในทุกปีงบประมาณ และการติดตามประเมินผลเพื่อความยั่งยืน 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการศึกษาและการ
พัฒนาจังหวัด 
 2. ทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ จะถูกถ่ายทอดจากผู้บริหาร สู่ครูผู้สอน และสู่ผู้เรียน 
 3. คุณภาพทางการศึกษาในจังหวัดสูงขึ้น 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นายธานี ชาตินันท์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0815328774 E-mail : thanee@gmail.com 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต   

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ อ่านออกเขียนได้ดีเยี่ยมให้โล่สถานศึกษา สร้างรากฐานการพัฒนาก าลังคนในศตวรรษที่ 21  
 ลักษณะโครงการ  ¨โครงการต่อเนื่อง  Rโครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ 6 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทึกมนุษย์  
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อัน
เป็นรากฐานในการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งในด้านการเกษตรปลอดภัย การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม  นั้น การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญ
ในการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดและประเทศชาติ ที่ต้องเริมพัฒนาตั้งแต่ในวันเด็ก เป็นพ้ืนฐานใน
การเรียนรู้ที่เพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต 
 แต่การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดยังมีนักเรียนที่มาสามารถ
อ่านออกเขียนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น หรือไม่อาจเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ โดย
มีโรงเรียนที่ได้รับการประเมินและยังไม่มีการประเมินโดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัด ให้มีการพัฒนา 
ตอบสนองความต้องการของจังหวัด จึงมีแนวคิดในการจัดท าโครงการ “อ่านออกเขียนได้ดีเยี่ยมให้โล่” เพ่ือมอบ
ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียนในโรงเรียนสามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ระดับดีเยี่ยมครบร้อยละ
ร้อย ที่ผ่านการประเมินระดับหน่วยงานต้นสังกัดมาแล้ว และมีความประสงค์เข้ารับการประเมินพิจารณา รับโล่



รางวัลในระดับจังหวัด ปีละไม่เกิน 100 โรงเรียน ทั้งนี้จะมีพิธีมอบโล่รางวัล ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัด หรือพิธีการที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจทางบวก ตามทฤษฏีการ
สร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้ สามารถสมัครเข้ารบการประเมินได้ในทุกช่วงเวลาที่โรงเรียนมีความพร้อม 
 

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ของกระทรวงศึกษาธิการ และ

จังหวัดเพชรบูรณ์ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ให้แก่โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ 
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 100 แห่ง 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ครบทุกคน 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

โรงเรียน จ านวน 100 แห่ง ผ่านการประเมินการอ่านการเขียนระดับดีเยี่ยม 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

1 ประชุมคณะท างานจากหน่วยงานทางการศึกษา 
 2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและพิจารณาผล 
 3 จัดท าเครื่องมือการประเมินและพิจารณาผล 
 4 ประชาสัมพันธ์การรับการประเมินและพิจารณาผล 
 5 และพิจารณาผลสถานศึกษาประเมินการอ่านการเขียน 
 6 มอบโล่รางวัลระดับจังหวัดหรือกระทรวงศึกษาธิการ (แล้วแต่กรณี) 
 7 สรุปและประเมินผล 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 05 มกราคม 2564 - 30 สิงหาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 281,350 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

 

 



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 281,350 

กิจกรรม อ่านออกเขียนได้ดีเยี่ยมให้โล่สถานศึกษา สร้างรากฐานการพัฒนาก าลังคนในศตวรรษ
ที่ 21 

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 35คน  X 1 ครั้ง  ) = 2,450บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 35คน  X 
1 ครั้ง  ) = 4,200บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 15คน  X 2 ครั้ง  ) = 2,100บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 15คน  X 
2 ครั้ง  ) = 3,600บาท  

 

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 10 ครั้ง ) = 60,000 บาท   

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่ ากว่าระดับ 9 (240 บาท  X 1 ครั้ง ) = 54,000 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  โล่รางวัลจ านวน 100 โล่ๆละ 1,500 บาท )( 150,000 บาท  X 1 
ครั้ง  ) = 150,000บาท  

 

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 281,350 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

  ไม่มี 

 การบริหารความเสี่ยง :  
  ไม่มี 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ครบร้อยละ 100 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นายพสกร ทวีทรัพย์ 
 ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0862019979 E-mail : ballsiambba@hotmail.com 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการพัฒนาการเรยีนรู้  
• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต   

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสถานศึกษาน าร่อง เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1-2 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 โดยส านักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ก าหนด กรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
และประเทศชาติ 2.การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 3.การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4.การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5.การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 2 คนทุกช่วง
วัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ตามศักยภาพ  โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน 
                ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเป็น
หน่วยงานหลักในการประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับ
จังหวัด  โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสถานศึกษาน าร่อง เพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1-2 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน



ทุกระดับชั้นให้อ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการ
พัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย  การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถพฤติกรรม
และค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  การอ่านจึงมี
ความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง   ๒  ประการ  คือ  ประการแรก  ส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน  กล่าวคือ   การอ่าน
เป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  ประการที่สอง  มีความส าคัญต่อการเรียนเพราะ
การอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนการสอนและมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จอันส่งผลต่อ
การเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาหากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดี
ด้วย 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาน าร่องให้มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น ป . 1-2 
อ่านออก-เขียนได ้
 2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนน าร่อง สามารถพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้และสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามระดับชั้น 
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

โรงเรียนน าร่องในจังหวัดเพชรบูรณ์จ านวน  5   แห่ง มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
ระดับชั้น ป. 1 และ ป.2 อ่านออก-เขียนได้ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 รูปแบบ/แนวทาง 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

โรงเรียนน าร่องอ่านออกเขียนได้  จ านวน 5 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนน าร่องการอ่าน
ออกเขียนได้ 100 % 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 5 แห่ง 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1) ด้านนักเรียน 
  1.1 นักเรียนปฐมวัย อายุ 4-6 ปี อ่านภาพ สัญลักษณ์ และเขียนค าได้เหมาะสมตามวัยทุกคน 
  1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 อ่านออก เขียนได้ ถูกต้องเหมาะสมตาม 
 ระดับชั้นทุกคน 
 2) ด้านครูผู้สอน 
  2.1 ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ตามระดับชั้นที่รับผิดชอบ
อย่างน้อย 1 แผน 
  2.2 ครูผู้สอนจัดท าสื่อ/นวัตกรรม อย่างน้อย 1 อย่าง 
 3) ด้านสถานศึกษา 
            สถานศึกษาจัดท ารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น ป .1-2 อ่านออกเขียนได้ 
อย่างน้อย 1 รูปแบบ 
 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

  นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100  



 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1 ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางและรูปแบบการด าเนินงานโรงเรียนน าร่อง 
  2 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนน าร่อง จ านวน 5 โรงเรียน 
  3 ประชุมชี้แจงโรงเรียนน าร่อง 
  4 อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนน าร่องเพ่ือก าหนดแนวทางและรูปแบบการพัฒนา 
  5 โรงเรียนน าร่อง ด าเนินการพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ 
  6 นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนน าร่อง จ านวน 4 ครั้ง/โรงเรียน/ภาคเรียน 
  7 ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 30 ตุลาคม 2563 - 01 ตุลาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 474,550 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 474,550 

กิจกรรม ค่าใช้จ่ายประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางและรูปแบบการ
ด าเนินงานโรงเรียนน าร่อง 

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 1,750 บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 4 มื้อ X 15คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 2,100บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 2 
มื้อ X 15คน  X 1 ครั้ง  ) = 3,600บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

กิจกรรม ค่าใช้จ่ายประชุมคัดเลือกโรงเรียนน าร่อง จ านวน 5 โรงเรียน  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,500บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( 20 เล่ม เล่ม ละ 100 บาท  )( 2,000 บาท  X 1 ครั้ง  
) = 2,000บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 20คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 1,400บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 20คน  X 1 ครั้ง  ) = 2,400บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท  
 

 



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงโรงเรียนน าร่อง  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,500บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( - ค่าจ้างท าเอกสารคู่มือการประชุมชี้แจงโรงเรียน
น าร่อง จ านวน 100   เล่ม ๆ ละ 100  บาท )( 10,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
10,000บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 100คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 7,000บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 20,000 บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนน าร่องเพื่อก าหนดแนวทางและรูปแบบ
การพัฒนา จ านวน 2 วัน 

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,500บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( - ค่าจ้างท าเอกสารคู่มือการด าเนินงานและพัฒนา
นวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ จ านวน 100   เล่ม ๆ ละ 120  บาท =  12,000  
บาท )( 12,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 12,000บาท  

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 4 มื้อ X 120คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 16,800บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 48,000 บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 20,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 20,000บาท   

กิจกรรม โรงเรียนน าร่อง ด าเนินการพัฒนารูปแบบ และนวัตกรรมการอ่านออก
เขียนได้  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( สนับสนุนงบประมาณด าเนินการส าหรับโรงเรียนน าร่อง 
5 แห่ง ๆ ละ 20,000 บาท )( 100,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 100,000บาท  

 

กิจกรรม นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนน าร่อง จ านวน 5 ครั้ง/
โรงเรียน/ภาคเรียน 

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่ ากว่าระดับ 9 (240 บาท  X 5 ครั้ง ) = 30,000 บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 25 ครั้ง ) = 
50,000 บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

กิจกรรม ค่าใช้จ่ายประเมินผลการด าเนินงาน  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเอกสารประกอบการประชุม
ฯ จ านวน 15 เล่ม ๆ ละ 100  บาท   =  1,500  บาท )( 1,500 บาท  X 1 ครั้ง  
) = 1,500บาท  

 



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 4 มื้อ X 15คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 2,100บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 2 
มื้อ X 15คน  X 1 ครั้ง  ) = 3,600บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ค่าจัดท าเอกสารคู่มือประเมินผลการด าเนินงาน จ านวน 
25 เล่ม ๆ ละ 100 บาท  =  2,500  บาท )( 2,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
2,500บาท  

 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่ ากว่าระดับ 9 (240 บาท  X 10 ครั้ง ) = 12,000 บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 10 ครั้ง ) = 
20,000 บาท  

 

กิจกรรม กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน  

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,500บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 120คน  X 1 ครั้ง  ) 
= 8,400บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 
มื้อ X 120คน  X 1 ครั้ง  ) = 14,400บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( - ค่าจัดท าโล่รางวัล จ านวน 5 อัน ๆ ละ 2,000  
บาท = 10,000 บาท )( 10,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 10,000บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( สนับสนุนการจัดนิทรรศการส าหรับโรงเรียน 5 แห่ง ๆ 
ละ 5,000 บาท = 25,000 บาท )( 25,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 25,000บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 10,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 10,000บาท   

กิจกรรม ค่าจ้างท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงาน   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ค่าจ้างท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 
10 เล่ม ๆ ละ 200 บาท =  2,000  บาท )( 2,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
2,000บาท  

 

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 474,550 

 
 
 
 
 
 



12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

ครูผู้สอน สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ไม่ครบ 100 % 
ทุกระดับชั้น 

 การบริหารความเสี่ยง :  
นิเทศให้ค าชี้แนะ ช่วยเหลือ และติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้คู่มือในการนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงาน 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1 นักเรียน ตระหนัก เห็นคุณค่า และให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาไทย 
 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
สถานศึกษาน าร่องเพ่ิมข้ึน 
 3 มีสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นายสมชาย มีก าลัง 
 ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศพัท์เคลื่อนที่  0888162099 E-mail : kru.kai1529@gmail.com 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

๑. ชื่อโครงการ  การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน “การรู้ เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให้
ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ ความ
เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ และสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 
  การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) เป็นทักษะหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเรียนรู้ และ
การพัฒนาชีวิตสู่ความส าเร็จ การอ่านอย่างคล่องแคล่ว และเข้าใจความหมายจะน ามาซึ่งความรู้และส่งเสริมให้เกิด
การคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอด 
สื่อสารความรู้ ความคิดให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ หากผู้เรียนบกพร่องหรือ
ขาดความสามารถในการอ่านจะส่งผลให้การเรียนรู้ ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบความยากล าบากในการ
ด ารงชีวิต จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารให้แก่ประชาชนตั้งแต่วัยเยาว์เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น
เมื่อเติบใหญ่ และน าไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นในช่วงระยะเวลา ๙ ปี ของการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
และ ๑๒ ปีของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเด็กและเยาวชน จึงเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญต่อการวางรากฐานให้
นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้มั่นคง ซึ่งการรู้หนังสือหรือการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
และสื่อสารได้ เป็นเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญอันดับแรก ๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน ทั้งนี้การพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน นอกจากครูจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และกระบวนการ พัฒนาความสามารถ
ในการอ่านของนักเรียน ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วครูยังต้องเข้าใจถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งความแตกต่างทางสติปัญญาและความแตกต่างทางพ้ืนฐานครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ควรค านึงถึงการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน 
  ด้วยเหตุนี้ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการ
พัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) เพ่ือติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน และมุ่งให้ข้อมูลในระดับนโยบายโดยประเมินนักเรียนกลุ่มอายุ ๑๕ ปี ซึ่งสากลถือว่าเป็นวัยการศึกษาภาค
บังคับ การประเมินนักเรียนนานาชาติของ PISA เป็นการประเมินความสามารถของนักเรียนในด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้เป็นผู้รู้
เรื่องการอ่าน ซึ่งนับเป็นรากฐานส าคัญให้มีความเข้มแข็ง ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลมีข้อมูลในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา จึงได้จัดท าโครงการการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน “การรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
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ศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาใช้เลือกหรือพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนา
นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นผู้รู้เรื่องการอ่าน ส าหรับใช้ในการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาครูในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้รู้เรื่องการอ่าน 

๒. เพ่ือประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

๓. เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
 ๔. เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนานักเรียน 
๔. เป้าหมายของโครงการ 
 ๑. เชิงปริมาณ 
  ตัวชี้วัด : ครูและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๔๓ รูป/คน ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้รู้เรื่องการอ่าน 

๒. เชิงคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง ๔ แห่ง มีแผนการ

ด าเนินงานทางการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในยุทธศาสตร์ที่ 
๔ คือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อนโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) และมีข้อมูลผลการประเมินการรู้เรื่อง
การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ – ๓ ส าหรับผู้ที่ เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนานักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 
๕. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๑. เชิงปริมาณ 
     ๑.๑ ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รู้เรื่องการอ่านเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๘๐) 
     ๑.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ร้อยละ ๘๐) 
 ๒. เชิงคุณภาพ 
     - นักเรียนชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ในสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นผู้รู้เรื่องการอ่านทุกคน 
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๖. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ ผังขั้นตอน 
กฎระเบียบ และความคุ้ม

ค่าท่ีค านึงถึง 
ระยะเวลา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑ ขั้นเตรียมการก่อนการฝึกอบรม/
สัมมนา 
- จัดท าแผนปฏิบัติการอมรม/
สัมมนา 
- จัดเตรียมความพร้อมก่อนการ
ด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา 

- นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดย
มีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้ความส าคัญ
กับการจัดการศึกษาที่มี
ระบบ เพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนไปสู่ความเป็น
พลเมือง ที่สมบูรณ์ และ
สามารถด ารงชีวิตในสังคม
อย่างปกติสุข 
- แผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๓-
๒๕๖๕)จังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวทางพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้าง
โอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

๓ วัน - หน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานที่
ไม่ใช่หน่วยงานของ
รัฐ 
- โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

๒ ขั้นระหว่างด าเนินการฝึกอบรม/
สัมมนา 
- เปิดรับการลงทะเบียนและแจก
เอกสาร 
- พิธีเปิดการฝึกอบรม/สัมมนา 
- ด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนาตาม
ก าหนดการ 
- ดูแลความเรียบร้อยระหว่างการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
- ปิดการฝึกอบรม 

๓ ขั้นหลังด าเนินการฝึกอบรม/
สัมมนา 
- การจัดท ารายงานผลการฝึกอม
รม/สัมมนา 
- การสรุปค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา 
- การจัดส่งวุฒิบัตร/แจ้งผลการ
ฝึกอบรม/สัมมนา 
- การติดตามประเมินผล 

๗. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
  - โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน  ๔  โรงเรียน 
  - ครูและผู้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์  
             จ านวน ๔๓ รูป/คน ผู้เข้าการอบรมสัมมนา 
๘. พื้นที่เป้าหมาย 
 ครูผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๙. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระหว่างการด าเนินงาน (ตุลาคม – กันยายน ในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติโครงการ) 
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๑๐. งบประมาณ 
 แหล่งงบประมาณ  จากกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนเงินงบประมาณ ๓๓๕,๖๐๐ บาท 
 แยกเป็น 
  - ค่าตอบแทน ๓๒๕,๖๐๐ บาท 
  - ค่าใช้สอย   - บาท 
  - ค่าวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
๑. ค่าอาหารจ านวน ๕๐ คน จ านวน ๓ วัน ๑๑๐,๐๐๐ √   
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๓ วัน ๖ มื้อ ๑๕,๐๐๐ √   
๓. ค่าเช่าที่พัก จ านวน ๒ คืน  ๗๕,๐๐๐ √   
๔. ค่าวิทยากร 
- วันที่หนึ่ง ๒๖,๔๐๐ บาท 
- วันที่สอง ๓๑,๘๐๐ บาท 
- วันที่สาม ๑๑,๔๐๐ บาท 

๖๙,๖๐๐ √   

๕. ค่าพาหนะผู้เข้ารับการอบรม เหมาจ่าย กม.ละ ๔ บาท  
จ านวน ๕๐ คน 

๒๕,๐๐๐ √   

๖. ค่าพาหนะวิทยากร เหมาจ่าย ๒๔,๐๐๐ √   
๗. กระเป๋า จ านวน ๕๐ ใบ ๕,๐๐๐   √ 
๘. ค่าพิธีเปิด-ปิด ๒,๐๐๐ √   
๙. ค่าประกาศนียบัตร ๒,๐๐๐   √ 
๑๐. ค่าใช้และตกแต่งสถานที่ ๕,๐๐๐ √   
๑๑. ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ๓,๐๐๐   √ 

 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
๑๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
 ความเสี่ยง * การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 การบริหารความเสี่ยง * ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
    * การจัดท างบประมาณ 
    * การก าหนดเวลาของกระบวนการการจัดอบรม 
๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการจัดท าข้อสอบและสามารถจัดท าข้อสอบตามแนวข้อสอบ
แบบ PISA และประยุกต์ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ร่างก าหนดการ 
วันแรก  เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบียน 
  เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. - พิธีเปิด 
  เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๕ น. - พัก ดื่มน้ า/รับประทานอาหารว่าง 
  เวลา ๑๐.๑๕ น. – ๑๒.๐๐ น. - วิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
      ระดับมัธยมศึกษา ให้แทรกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการ
      อ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ตามแนว PISA ในทุก
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือรายวิชาที่เหมาะสม โดยใช้บท
      อ่านและแบบฝึกหัดที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการ
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
  เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. - วิทยากรบรรยาย  (ต่อ) 
  เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. - พัก ดื่มน้ า/รับประทานอาหารว่าง 
  เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. - การระดมสมอง (Brainstorming)  การสร้างบทอ่านและ
      การสร้างแบบฝึกการอ่านให้ครูสามารถใช้บทอ่านและแบบ
      ฝึกไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็น 
  เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. - (ต่อ) การระดมสมอง (Brainstorming)  การสร้างบทอ่าน
      และการสร้างแบบฝึกการอ่านให้ครูสามารถใช้บทอ่านและ
      แบบฝึกไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วันที่สอง เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบียน 
  เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. - วิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดกิจกรรมเสริมสร้างเพ่ือ
      ส่งเสริมศักยภาพในการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ให้
      สอดคล้อง กับสภาพของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา 
      เช่น กิจกรรมก่อนเข้าเรียน หลักเลิกเรียนกิจกรรมชุมชน
      ประมาณสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง” 
  เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๕ น. - พัก ดื่มน้ า/รับประทานอาหารว่าง 
  เวลา ๑๐.๑๕ น. – ๑๒.๐๐ น. - วิทยากรบรรยาย (ต่อ) 
  เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. - วิทยากรบรรยาย  -ต่อ- 
  เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. - พัก ดื่มน้ า/รับประทานอาหารว่าง 
  เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. - การระดมสมอง (Brainstorming)  การสร้างและการ
      พัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่านและ
      การเขียนภาษาไทย 
  เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็น 
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  เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. - (ต่อ) การระดมสมอง (Brainstorming) การสร้างและการ
      พัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่านและ
      การเขียนภาษาไทย 
วันที่สาม เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบียน 

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. - วิทยากรบรรยายเรื่อง “สถานศึกษาเพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบ
เขียนตอบที่สถานการณ์ซึ่งมีความยาว และความซับซ้อนที่
เหมาะสมกับช่วงวัยในการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน 
ประมาณร้อยละ ๓๐ และให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบในการ
วัดและประเมินผลปลายปี/ปลายภาค   

                                          ประมาณร้อยละ ๒๐ หรือตามความเหมาะสมในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  หรือรายวิชา 

  เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๕ น. - พัก ดื่มน้ า/รับประทานอาหารว่าง 
  เวลา ๑๐.๑๕ น. – ๑๒.๐๐ น. - วิทยากรบรรยาย (ต่อ) 
  เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. - การระดมสมอง (Brainstorming)  การจัดท าแผนปฏิบัติ/
      มาตรการในการจัดท าข้อสอบ (PISA) ไปใช้เป็นข้อสอบ
      กลาง ปลายปี ปลายภาค 
  เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. - พัก ดื่มน้ า/รับประทานอาหารว่าง 
  เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. - การระดมสมอง (Brainstorming)  การสร้างและการ
      พัฒนาแบบทดสอบวัดระดับความสามารถในการอ่านและ
      การเขียนภาษาไทย 
  เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. - พิธีปิด  
 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส  

2. หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาประเทศ   สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มี

ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ   เพ่ือแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง
กระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาท
ส าคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร จน
กลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international language)  ภาษาอังกฤษจัดเป็นสื่อส าคัญ
น าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  ประกอบกับการ
เตรียมตัวพลเมืองของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประคมอาเซียน (ASEAN)  ยิ่งมีความจ าเป็นต้องเร่งรัดและ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
          ดังนั้น จึงเป็นความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานตามบทบาทของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตลอดจน
การส่งเสริม  สนับสนุน การจัดด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น      
 

3. วัตถุประสงค์  
      3.1  เพ่ือพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพมากขึ้น 
      3.2  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
      3.3  เพ่ือยกระดับคุณภาพของกลุ่มสารนะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
      4.๑ เชิงปริมาณ 
 4.1.1  จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ระยะเวลา 60 
ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย  3 โรงเรียน  
 -กิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

   -กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
   -กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
   -กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
   -กิจกรรมวันส าคัญ เช่นวันคริสต์มาส วันอาเซียน การอวยพรเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

             4.1.๒ จัดกิจกรรม English Day โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน  ใช้เวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง) 
             4.1.๓  ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ระยะเวลา 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย  12 คน (เครือข่ายละ 4 คน) 
 



      4.๒ เชิงคุณภาพ 
            4.2.1  นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์การประเมินใน  
                     ระดับน่าพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
            4.2.2  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เป็นที่น่าพอใจทุกคน      
            4.2.3  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
    5.๑ เชิงปริมาณ 
 5.1.1  จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ระยะเวลา 60 
ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย  3 โรงเรียน  
 -กิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

   -กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
   -กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
   -กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
   -กิจกรรมวันส าคัญ เช่นวันคริสต์มาส วันอาเซียน การอวยพรเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 

             5.1.๒ จัดกิจกรรม English Day โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน  ใช้เวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง) 
             5.1.๓  ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ระยะเวลา 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย    12 คน (เครือข่ายละ 4 คน) 
    5.๒ เชิงคุณภาพ 
            5.2.1  นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์การประเมินใน  
                     ระดับน่าพอใจ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
            5.2.2  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เป็นที่น่าพอใจทุกคน      
            5.2.3  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๖.๑. ประชุมคณะกรรมการ ก าหนดโครงการ 
๖.๒. ขออนุมัติโครงการ 
๖.๓. ประชุมชี้แจงโครงการ/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
๖.๔. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
๖.๕. ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
       - กิจกรรมค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
        - กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 
      - กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
      - กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
      - กิจกรรมวันส าคัญ เช่นวันคริสต์มาส วันอาเซียน การอวยพร 



        เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ 
๖.๖. ประเมินผลโครงการ 

  ๖.๗. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

นักเรียน สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

8. พื้นที่เป้าหมาย 

สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 

   ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 256๓ 

10. งบประมาณ             

       จ านวนเงิน  ๕0,000.- บาท 
 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : …บริบทผู้เรียนที่ไม่พร้อมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ…………. 
 การบริหารความเสี่ยง : ……เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมในการพัฒนาผู้เรียน………….. 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             13.1  นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านเกณฑ์การประเมินใน  
 13.2  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เป็นที่น่าพอใจทุกคน      
             13.3  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ(ที่ ๒) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

1. ชื่อโครงการ..ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

                    ทางการศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑  จะต้องมีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน๓ประเด็นหลักคือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งนี้ได้กาหนดกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบไว้ ๔ ประการคือการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาแนวใหม่ปี๒๕๕๕รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย
ด้านการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายมีความสนุก
กับการเรียนรู้และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบที่หลากหลายมีความสนุกกับการเรียนรู้และมี
โอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ประกอบสภาพปัญหาของประเทศด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
O-NET, NT, LAS ต่ าในวิชาหลักได้แก่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมศึกษาฯและภาษาอังกฤษ 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT/O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีที่ ๖ 
และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใน ๕ กลุ่มสาระหลักของสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระ 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการเรียน 
ของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. ใน ๕ วิชาหลัก  
จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส                    
ทางการศกึษา 
 

3. วัตถุประสงค์  
 3.๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ 
 3.๒ เพ่ือเพ่ือสร้างนวัตกรรมและหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๕ กลุ่มสาระไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 3.๓ เพ่ือนิเทศก ากับติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



4. เป้าหมายของโครงการ  
 4.๑ เชิงปริมาณ 
                   4.1.1 จัดท านวัตกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕ 
กลุ่มสาระ 
                   4.1.2 นิเทศก ากับติดตาม ประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ครบทุกโรงเรียน (๑๐๐%) 
 
           4.๒ เชิงคุณภาพ 
                  4.2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๕ 
กลุ่มสาระได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
                  4.2.2 นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นทั้ง 5 สาระ มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  4.2.3 การนิเทศติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.๑ เชิงปริมาณ 
                   5.1.1 จัดท านวัตกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕ 
กลุ่มสาระ 
                   5.1.2 นิเทศก ากับติดตาม ประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ครบทุกโรงเรียน (๑๐๐%) 
           5.๒ เชิงคุณภาพ 
                  5.2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๕ 
กลุ่มสาระได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
                  5.2.2 นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นทั้ง 5 สาระ มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  5.2.3 การนิเทศติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
6.1. ประชุมคณะกรรมการ ก าหนดโครงการ 
6.2. ขออนุมัติโครงการ 
6.3. ประชุมชี้แจงโครงการ/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
6.4. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
6.5. ด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการ 
   -กิจกรรมติวเพ่ือเตรียมความพร้อม ชั้น ป.6 , ม. 3 และ ม. 6 หลังเลิกเรียน 
   -กิจกรรมเข้าค่าย English camp 
   -กิจกรรมเข้าค่ายเสริมทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย     
    วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
   -กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
6.6. ประเมินผลโครงการ 

  6.7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  



7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

นักเรียนชั้นชั้น ป.6 , ม. 3 และ ม. 6 สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

8. พื้นที่เป้าหมาย 

สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) 

   ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 256๓ 

10. งบประมาณ             

       จ านวนเงิน  ๕๐,000.- บาท 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : …...บริบทผู้เรียนที่ไม่พร้อมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ…………. 
 การบริหารความเสี่ยง : ……เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมในการพัฒนาผู้เรียน………….. 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                  13.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๕ 
กลุ่มสาระได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
                  13.2 นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นทั้ง 5 สาระ มีประสิทธิภาพในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  13.3 การนิเทศติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  1 
ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

1. ชื่อโครงการ บูรณาการความร่วมมือเพ่ิมอัตราการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีขีดความ สามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก จึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. 2558 - 2564) มีแผนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ให้
ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความส าคัญ
อย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความช านาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหาตามต ารา (Content) ซึ่งองค์การ
ยูเนสโกได้แนะน าว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐาน คือ ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือการท างาน คือ ทักษะพ้ืนฐานในการท างานของทุกอาชีพ 
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร และทักษะ
เฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบื้องต้นของอาชีพ ที่สนใจ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเน้นให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญ และเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพ่ือให้ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจ ความ
สนใจ ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพื่อวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ ตลาดแรงงานได้อย่าง
มีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเตรียมคนให้มีทักษะและศักยภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการท างาน (ขยัน 
อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการท างาน หรือศึกษาต่อ 
 



             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการความร่วมมือเพ่ิมอัตราการ
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ซึ่งการด าเนินดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษามีการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้เรียนมีทางเลือกท่ีหลากหลาย
ตามความถนัด และความสนใจในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า สามารถประกอบอาชีพได้ สร้างรายได้ ให้กับ
ตนเอง ชุมชน และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและจะท าให้การจัดการศึกษาของประเทศไทยเป็นการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริง 
 

3. วัตถุประสงค์  
1 เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
 2 เพ่ือขยายกลุ้มเป้ าหมายผู้ เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 3 เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เพ่ือเพ่ิมอัตราส่วนการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/หรือสูงกว่า ในจังหวัดต่อกลุ่ม
ประชากรวัยเรียนในช่วงอายุนั้นให้เพ่ิมข้ึน 
 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ผู้เรียน และผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 250 แห่ง 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

  1 สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 
  2 สัดส่วนผู้เรียนระดับระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
  3 สัดส่วนผู้เรียนระดับระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
  

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

   1. การพัฒนาครูแนะแนวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. การแนะแนวเชิงรุก 
 



8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 01 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 901,300 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 901,300 

กิจกรรม การพัฒนาครูแนะแนวของจังหวัดเพชรบูรณ์/ค่าใช้จ่ายประชุมวางแผนร่วมกับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 68คน  X 1 ครั้ง  ) = 4,760บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 68คน  X 1 
ครั้ง  ) = 8,160บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 2,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 2,500บาท   

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 4,900 บาท   

กิจกรรม การพัฒนาครูแนะแนวของจังหวัดเพชรบูรณ์/ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนวของ
สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 300คน  X 1 ครั้ง  ) = 21,000บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 300คน  X 1 
ครั้ง  ) = 36,000บาท  

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 21,000 บาท   

กิจกรรม การพัฒนาครูแนะแนวของจังหวัดเพชรบูรณ์/ประชุมพัฒนาครูแนะแนวระดับชั้น ม.3 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สศศ. กศน. และ อปท.  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 300คน  X 1 ครั้ง  ) = 21,000บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 60,000 บาท   

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 21,000 บาท   

กิจกรรม การพัฒนาครูแนะแนวของจังหวัดเพชรบูรณ์/ประชุมพัฒนาครูแนะแนวระดับชั้น ม.6 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. สศศ. กศน. และ อปท.  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 120คน  X 1 ครั้ง  ) = 8,400บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 24,000 บาท   



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 8,400 บาท   

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อการแนะแนววางแผนร่วมกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทั้ง 14 แห่ง และอุดมศึกษาทั้ง 5 แห่ง จ านวน 50 คน 

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 2,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 2,500บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 50คน  X 1 ครั้ง  ) = 3,500บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 50คน  X 1 
ครั้ง  ) = 6,000บาท  

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 3,500 บาท   

 - วัสดุโครงการ ( ค่าสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แห่งละ 10,000 บาท จ านวน 19 แห่ง
 จ านวน  190,000 บาท )( 190,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 190,000บาท  

 

กิจกรรม ปฏิบัติการแนะแนวเชิงรุกในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 250 ครั้ง ) = 100,000 บาท   

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่ ากว่าระดับ 9 (240 บาท  X 1 ครั้ง ) = 175,680 บาท   

กิจกรรม จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน  

 - วัสดุโครงการ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 300คน  X 1 ครั้ง  ) = 21,000บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 300คน  X 1 
ครั้ง  ) = 36,000บาท  

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 21,000 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 100 ชุด ๆ ละ 150 บาท จ านวน  
15,000  บาท )( 15,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 15,000บาท  

 

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 6,000 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ค่าจ้างท าเอกสารสรุปรายงานผลโครงการฯ 50 ชุด ๆ ละ 200  บาท  
จ านวน  10,000  บาท )( 10,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 10,000บาท  

 

 - วัสดุโครงการ (  )( 50,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 50,000บาท   

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 901,300 

 
 
 
 



12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

  : ไม่มี 

 การบริหารความเสี่ยง :  
  : ไม่มี 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1 ผู้เรียน และผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอาชีวศึกษา 
 2 เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วผู้ เรียนสามารถเข้ารับการศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาตามความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ 
 3 เมื่อจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้วผู้เรียนทุกคนมีงานท า สามารถประกอบ
อาชีพ หรือเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นางสาวธนัชพร อ่อนอิงนอน 
 ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0878399267 E-mail : um1920@windowslive.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  2 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส สามารถประกอบอาชีพ  
และช่วยเหลือตัวเองได้ 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายใน
การดึงพลังจากทุกภาคส่วนมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจและในสังคม  ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมายในการลดความแตกต่างด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือโอกาสและความเสมอภาคให้ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ยังปัจจุบัน
ยังมีเด็กด้อยโอกาสที่ยังปัญหาในทางสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้ได้รับการเข้าถึงสวัสดิการทาง
สังคมและการศึกษาที่เหมาะสม 
                เนื่องด้วยสถานการณ์เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีจ้านวนมาก และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ สาเหตุส่วนใหญ่ของเด็กคือความยากจนไม่สามารถเข้าเรียน ใน
โรงเรียนได้ตามปกติ เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจัดท้าโครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส สามารถประกอบอาชีพและ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 



4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ข้อมูลนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ท่ีมีความต้องการให้ได้รับความช่วยเหลือ จ้านวน 150 คน 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน 
 และเด็กตกหล่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ในระบบและนอกระบบการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีความต้องการให้ได้รับความช่วยเหลือ จ้านวน 150 คน ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ 100 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ เพ่ือก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานโครงการ 
 2 ประชุมชี แจงการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูประบบติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามเด็กได้ตามแผนที่ในระบบฯ 
 3 ศึกษา วิเคราะห์ และประชุมก้าหนด(ร่าง) รูปแบบ/แนวทาง การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ 
 4 การด้าเนินสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
และช่วยเหลือตัวเองได้ ตามรูปแบบ/แนวทางท่ีก้าหนด 
 5 ก้ากับ ติดตาม โครงการการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ 
 6 สรุปผลการด้าเนินงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส้าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 01 ตุลาคม 2563 - 20 กันยายน 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
 
 
 
 



11. งบประมาณ 385,500 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 385,500 

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
ทางการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้  เพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและความต้องการตามโครงการ  ระดับจังหวัด จ านวน 40 คน 

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื อ X 40คน  X 1 ครั ง  ) = 2,800บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื อละ) ( 120 บาท  X 1 มื อ X 40คน  X 
1 ครั ง  ) = 4,800บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั ง  ) = 5,000บาท   

 - วสัดุโครงการ (  )( 2,000 บาท  X 1 ครั ง  ) = 2,000บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,500 บาท  X 1 ครั ง  ) = 1,500บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 1 ครั ง ) = 16,000 บาท   

 - ค่าเบี ยเลี ยง ต่้ากว่าระดับ 9 (240 บาท  X 1 ครั ง ) = 9,600 บาท   

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูประบบติดตามสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเอง
ได้ และ วิธีการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 80 คน 

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื อ X 80คน  X 1 ครั ง  ) = 5,600บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื อละ) ( 120 บาท  X 1 มื อ X 80คน  X 
1 ครั ง  ) = 9,600บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 18,000 บาท  X 1 ครั ง  ) = 18,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 9,800 บาท  X 1 ครั ง  ) = 9,800บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,000 บาท  X 1 ครั ง  ) = 1,000บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 1 ครั ง ) = 32,000 บาท   

กิจกรรม การด าเนินสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ ตามรูปแบบ/แนวทางที่ก าหนด 

 

 - ค่าเบี ยเลี ยง ต่้ากว่าระดับ 9 (240 บาท  X 1 ครั ง ) = 36,000 บาท   

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 99,000 บาท   

 - วัสดุโครงการ ( ค่าวัสดุฝึกอาชีพ อาชีพๆ )( 5,000 บาท  X 11 ครั ง  ) = 55,000
บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,000 บาท  X 11 ครั ง  ) = 11,000บาท   



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรม ก ากับ ติดตาม สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ 

 

 - ค่าเบี ยเลี ยง ต่้ากว่าระดับ 9 (240 บาท  X 11 ครั ง ) = 13,200 บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 11 ครั ง ) = 22,000 บาท   

กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ 

 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื อ X 40คน  X 1 ครั ง  ) = 2,800บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื อละ) ( 120 บาท  X 1 มื อ X 40คน  X 
1 ครั ง  ) = 4,800บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั ง  ) = 5,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 2,000 บาท  X 1 ครั ง  ) = 2,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 1,000 บาท  X 1 ครั ง  ) = 1,000บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 1 ครั ง ) = 16,000 บาท   

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 385,500 
 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

 เด็กมีความความต้องด้านอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ 

 การบริหารความเสี่ยง :  
ควรมีการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็กในต้าบลได้เรียนรู้และสามารถฝึกประสบการอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  

ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและช่วยเหลือตัวเองได้ 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นางพัชรีย์ อ่อนอิงนอน 
 ต้าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช้านาญการพิเศษ 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0580516530 E-mail : patcharee_oon@hotmail.com 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการเติบโตอย่างยั่งยืน 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม* 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  4 
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตรเ์สริมสร้างคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. ชื่อโครงการ สถานศึกษาปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

  ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 12) ที่ 2 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความ
มั่นคงของคนและชุมชน และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของผู้เรียน อันเป็น
รากฐานของประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้ถุงพลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ปริมาณเพ่ิมมากขึ้นจ านวน
มากกว่า 45,000 ล้านใบต่อปี ซึ่งถุงพลาสติก 1 ใบ ใช้เวลาในการย่อยสลายในธรรมชาตินานมากกว่า 450 ปี 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบโครงการ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมี “มาตรการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมหลัก 
  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  ครั้งที่  6/2561 ในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่ภาคใต้(กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมพรจังหวัดชุมพร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบ
นโยบายการลดการใช้พลาสติก โดยให้หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือมายังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทุกแห่งให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” 



  ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้พลาสติกในหน่วยงาน สถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของนักเรียนและชุมชน จึง
ได้จัดท าโครงการสถานศึกษาปลอดขยะขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์  
1 เพ่ือกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัด

แยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
 2 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใช้แทนถุงพลาสติก 
 3 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและชุมชน 
 4 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีด าเนินการเป็นสถานศึกษาปลอดขยะ 
 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่งเป็นปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.  สถานศึกษาในจังหวัดเป็นสถานศึกษาปลอดขยะ มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. มีนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ ที่สามารถถ่ายทอดและขยายผลสู่ครัวเรือน ชุมชนท้องถิ่น 
 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
สถานศึกษา จ านวน 11 อ าเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานศึกษาปลอดขยะฯ 
 2) ร้อยละ 100 ของอ าเภอมีสถานศึกษาต้นแบบปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

1  แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมคณะท างาน 
 2  การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
 3  การคัดเลือกสถานศึกษาปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
 4  สรุปผลการด าเนินงาน 
 



8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 01 ตุลาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 565,160 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 565,160 

กิจกรรม แต่งตั้งคณะท างาน และจัดประชุมคณะท างาน  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 30คน  X 1 ครั้ง  ) = 2,100บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 30คน  X 
1 ครั้ง  ) = 3,600บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,000บาท   

กิจกรรม ประชุมฯ ผู้บริหาร+ครูผู้รับผิดชอบ  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 170คน  X 1 ครั้ง  ) = 11,900
บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 170คน  
X 1 ครั้ง  ) = 20,400บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 5,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 1,200 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,200บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 10,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 10,000บาท   

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 11,900 บาท   

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 3,600 บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 1 ครั้ง ) = 2,400 บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 2 ครั้ง ) = 4,000 บาท   

กิจกรรม นิเทศ ก ากับ ติดตาม   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 18คน  X 1 ครั้ง  ) = 1,260บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 18คน  X 
1 ครั้ง  ) = 2,160บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,000บาท   

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 1,260 บาท   

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่ ากว่าระดับ 9 (240 บาท  X 1 ครั้ง ) = 43,200 บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 9 ครั้ง ) = 21,600 บาท   



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก รร.เอกชน เหลือ 2 แห่ง  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 18คน  X 1 ครั้ง  ) = 1,260บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 18คน  X 
1 ครั้ง  ) = 2,160บาท  

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 1,260 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,000บาท   

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่มผลงาน 14 แห่ง  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 10คน  X 1 ครั้ง  ) = 700บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 10คน  X 
1 ครั้ง  ) = 1,200บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,000บาท   

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 700 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( ค่าตอบแทนกรรมการ(5คน*600บาท*14วัน) )( 42,000 บาท  X 1 
ครั้ง  ) = 42,000บาท  

 

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 14 ครั้ง ) = 28,000 บาท   

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่ ากว่าระดับ 9 (240 บาท  X 1 ครั้ง ) = 16,800 บาท   

กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินและจัดล าดับ  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 10คน  X 1 ครั้ง  ) = 700บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 10คน  X 
1 ครั้ง  ) = 1,200บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 1,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 1,000บาท   

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 700 บาท   

กิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/มอบป้าย โล่  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 700คน  X 1 ครั้ง  ) = 49,000
บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 700คน  
X 1 ครั้ง  ) = 84,000บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 19,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 19,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 3,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 3,000บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 20,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 20,000บาท   

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 49,000 บาท   



หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 1,800 บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 1 ครั้ง ) = 1,200 บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ในจังหวัด) (400 บาท  X 2 ครั้ง ) = 6,400 บาท   

 - วัสดุโครงการ ( (21อัน*1,500บาท) )( 31,500 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 31,500บาท   

 - วัสดุโครงการ ( ค่าป้ายสถานศึกษา 14 อันๆละ 3000 )( 42,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) 
= 42,000บาท  

 

 - วัสดุโครงการ ( ค่ากรอบเกียรติบัตร(50อัน*100บาท) )( 5,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 
5,000บาท  

 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( -ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปรายงาน(20เล่ม*300บาท) )( 6,000 
บาท  X 1 ครั้ง  ) = 6,000บาท  

 

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 565,160 

 
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

  ความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 การบริหารความเสี่ยง :  
  ควรมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1 ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน มีจิตส านึกและมีแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการน าขยะไป
ใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
 2 สถานศึกษามีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใช้บริหารจัดการขยะ ส าหรับใช้ในสถานศึกษา ครัวเรือน ชุมชน
และท้องถิ่น 
 3. การสร้างความสัมพันธ์อันดีระกว่าสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ปริมาณขยะในชุมชนและครัวเรือนลดน้อยลง 
 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นายสมบูรณ์ จันทา 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0907473902 E-mail : nartjantha@gmail.com 
 

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด     การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

2. หลักการและเหตุผล  
 ในสถานศึกษาทุกแห่ง  จ าเป็นจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ เพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีจะเอ้ือประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะมี
ส่วนอย่างยิ่งต่อการสร้างบรรยากาศที่สดชื่น  ร่มเย็น  เป็นอิสระและเป็นสุข  ดังจะเห็นได้จากการทีโ่รงเรียนมัก
มีการปลูกและอนุรักษ์พรรณไม้จ านวนมาก โดยพยายามสร้างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารให้มีความสะอาดเรียบร้อย  สดชื่น  โดยการประดับตกแต่งด้วยพืชพรรณนานาชนิด  ช่วยให้มี
พ้ืนที่สีเขียวมากข้ึน  ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างาน  ส าหรับในสถานศึกษาก็จะส่งผลต่อการ
เรียนการสอน  ดังนั้นในทุกโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีคนงาน  หรือเจ้าหน้าที่คอยให้การดูแลเอาใจใส่เรื่องของ
สิ่งแวดล้อมตลอดเวลา  แต่คนที่รับผิดชอบงานดังกล่าวกลับไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการปลูก  การ
ดูแลรักษา  การน าไปใช้ประโยชน์  การขยายพันธุ์  การดูแลรักษาเครื่องมือที่จ าเป็น ฯ ท าให้แทบทุกโรงเรียนมี
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  ภาพความสวยงามของสถานที่ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น   
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ในขณะนี้มีอาคารฝึกอบรม  มีครูที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การจัดและดูแลสวน  การซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  การขยายพันธุ์พืชฯ  มีเครื่องมือ  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  สามารถเป็น
ตัวอย่างและใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี 

3. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือเพ่ิมทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้คนงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านสถานที่ของ
โรงเรียน 

4. เป้าหมายของโครงการ  

 4.1 เชิงปริมาณ 
 ๑. คนงานหรือเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบด้านสถานที่ของโรงเรียนในเขตการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ์เขต  ๑  ๒  และเขต  ๓  ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า  ๖๐  คน  
 ๒. จัดการอบรมจ านวน  ๓  รุ่นๆละ  ๒๐  คน  รุ่นละ  ๓  วัน 
เชิงคุณภาพ 
 คนงานหรือเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบด้านสถานที่ของโรงเรียน  มีทักษะความสามารถด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมากขึ้น 
  

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ  จ านวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า  ๖๐  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจในโครงการ ของผู้เข้าอบรมไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐ 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  จัดกิจกรรม  ดังนี้ 
    ๖.๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรม 
    ๖.๒ มอบหมายภาระงาน 
    ๖.๓ ประสานงานโรงเรียนเป้าหมาย 

เอกสารหมายเลข 1 
เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 3 

เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 3 
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    ๖.๔ จัดการฝึกอบรมในหัวข้อดังนี้ 
  ๖.๔.๑ การดูแลรักษาต้นไม้ 
  ๖.๔.๒ การขยายพันธุ์พืช 
  ๖.๔.๓ การซ่อมบ ารุงเครื่องมือ 
  ๖.๔.๔ ไม้ประดับและการจัดสวนเบื้องต้น 
  ๖.๔.๕ จลุินทรีย์มีประโยชน์ 
       
แผนการปฏิบัติงาน 
  
กิจกรรม 

ที ่
 

กิจกรรม 
ไตรมาศ  ๓ ไตรมาศ  ๔ 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค.
ส.ค. 

ก.ย. 

๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ       
๒ ประสานงานโรงเรียนเป้าหมาย        
๓ อบรมรุ่นที่ ๑       
๔ อบรมรุ่นที่ ๒       
๕ อบรมรุ่นที่ ๓       
๕ สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ       

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  คนงานหรือเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบด้านสถานที่ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  ๑ เขต  ๒ และ เขต 3   

8. พื้นที่เป้าหมาย  สถานที่ฝึกอบรมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  – กันยายน  ๒๕๖๔ 

10. งบประมาณ            จ านวนเงิน  ๑๔๐,๘๐๐  บาท 

 
   แหล่งงบประมาณ      (1) ส่วนราชการสังกัด ศธ. (สพฐ., สอศ., สกศ.)     
     (2) ส่วนราชการสังกัด สป.ศธ. (สนย., กศน., สช., ก.ค.ศ., ศธภ.)     
     (3) ส่วนราชการอ่ืนๆนอก ศธ. เช่น มท. อปท. ตชด. ฯลฯ 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ๔๖,๘๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย - บาท 
ค่าวัสดุ ๙๔,๐๐๐ บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ (๓  รุ่น) 
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าอาหาร   ๒๑,๐๐๐    
2. ค่าอาหารว่าง  ๖,๐๐๐    
3. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด  ปิด ๒๔,๐๐๐    
4. ค่าวิทยากร ๑๙,๘๐๐    
5. ค่าวัสดุฝึกอบรม ๖๐,๐๐๐    
6. ค่าวัสดุส านักงาน ๑๐,๐๐๐    

รวมงบประมาณ ๑๔๐,๘๐๐   ๔๖,๘๐๐  ๙๔,๐๐๐ 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 การบริหารความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………………………….. 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  คนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และทักษะใน
การดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมากข้ึน   
  

 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด     การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาโครงการส านึกรักษ์ธรรมชาติ 

2. หลักการและเหตุผล  
 “ป่านั้นคือมณี  มีค่าอนันต์” ค ากล่าวนี้ยังคงใช้ได้เสมอเนื่องจากป่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรในระบบ
นิเวศ  ป่าช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า  ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ  เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  เป็นแหล่งปัจจัยสี่  
เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า  เป็นแนวป้องกันลม  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  ช่วยลดมลพิษทางอากาศ  ฯลฯ  ไม่มีมนุษย์
ป่าอยู่ได้  แต่ไม่มีป่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ นี่คือข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้  แต่มนุษย์กลับไม่น าพากับความส าคัญ
ดังกล่าวมนุษย์กลายเป็นผู้ท าลาย เมื่อประชากรโลกเพ่ิมขึ้นปริมาณป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติจึงลดลงอย่าง
รวดเร็ว   

ปัจจุบันป่าและทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน  จากการสร้างบ้านเรือน  
ถากถางท าการเกษตร  ท าโรงงานอุตสาหกรรม  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ประเทศไทยมีป่าไม้ประมาณร้อยละ  
๖๐  ของพ้ืนที่ประเทศ  ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีประชากรประมาณ  ๔๐  ล้านคน  ในปัจจุบันประเทศไทย
มีประชากรประมาณ  ๗๐  ลา้นคน  ปริมาณป่าของประเทศก็ลดลงไปด้วย  ปัจจุบันประเทศไทยคงเหลือป่าอยู่
ประมาณ  ร้อยละ  ๓๐  ของพ้ืนที่ประเทศเท่านั้น  และหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่นานประเทศไทยจะมีป่า
เหลือเพียงในจินตนาการและความทรงจ าเท่านั้น  การปลูกจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติจึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งต่อ
ประเทศและสังคมไทย  โดยเฉพาะในเยาวชนคนรุ่นหลัง 
 ส าหรับในสถานศึกษานั้น  สิ่งแวดล้อมที่ดีจะเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข  โดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะมีส่วนอย่างยิ่งต่อการสร้างบรรยากาศที่
สดชื่น  ร่มเย็น  เป็นอิสระและเป็นสุข  ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานของทางราชการ  รวมถึงบริษัท  ห้าง
ร้านของเอกชนจ านวนมากได้พยายามสร้างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย  สดชื่น  โดยการประดับตกแต่งด้วยพืชพรรณนานาชนิด  ช่วยให้มีพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น  ซึ่งจะ
มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท างาน  ส าหรับในสถานศึกษาก็จะส่งผลต่อการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ในขณะนี้มีพ้ืนที่  ๑,๖๐๐  ไร่เศษ  พ้ืนที่จ านวนไม่น้อย
วิทยาลัยยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นป่าที่ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง  ไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ  ซึ่งนับว่า เป็นโอกาสดี
อย่างยิ่งที่จะปลูกผังจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียง  และได้ด าเนินการจัดท าโครงการ ส านึกรักษ์ธรรมชาติ  มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  โดยจัด
ให้มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติ  ระยะทาง  ๑๐๑๐  เมตร  ติดป้ายชื่อต้นไม้ ฯ เริ่มมีนักเรียนนักศึกษาเข้า ครู  
เจ้าหน้าที่  ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ของโครงการแล้วพอสมควร  หากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถาวรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้ 

3. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ  และ
ประชาชนโดยทั่วไป 

4. เป้าหมายของโครงการ  

 4.1 เชิงปริมาณ 
 ๑. พัฒนาพื้นที่จ านวน  ๕๕  ไร่  ป่าอนุรักษ์ของวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เอกสารหมายเลข 1 
เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 3 

เอกสารหมายเลข 3 เอกสารหมายเลข 3 
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 ๒. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียนนักศึกษา  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า  ๓๐๐  คน 

เชิงคุณภาพ 
 ๑. นักเรียนนักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ  และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก

รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ  จ านวนผู้บรหิาร  ครู  บุคลากร  นักเรียนนักศึกษา  และประชาชนทั่วไปทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 
 5.2 เชิงคุณภาพ  ความพึงพอใจในโครงการ ของผู้เข้าร่วมโครงการ  ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๐ 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  จัดกิจกรรม  ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (จ านวน  ๖๕,๕๐๐   บาท) 
  ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เดิม  ตัดแต่งกิ่งไม้  ตัดสางไม้ที่ไม่ต้องการออก  เก็บกวาดพ้ืน 
  ๒. จัดท าป้ายนิเทศขนาด  ๑.๕  ตารางเมตร  จ านวน  ๕  ป้าย 
  ๓. จัดท าป้ายบอกสถานที่  ๓๕  จุด   
 กิจกรรมที่ ๒. ประกวด  (จ านวน  ๑๗,๐๐๐   บาท) 
  ๑. ภาพถ่ายจากป่า   ๔  ประเภท  จ านวน  ๑๒  รางวัล 
  ๒. บทความจากป่า  ๔  ประเภท  จ านวน  ๑๒  รางวัล 

กิจกรรมที่ ๓. ซ่อมบ ารุงเส้นทางเดิน  (จ านวน  ๔๕๐,๐๐๐   บาท) 
  ๑. เทคอนกรีตเส้นทางเดิน  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร 
  ๒. เทคอนกรีตจุดศึกษาธรรมชาติ  ๕  จุด  ๕๐๐  ตารางเมตร 
 กิจกรรมที่ ๔. เผยแพร่แหล่งเรียนรู้  (จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท) 
  ๑. จัดท าแผ่นประชาสัมพันธ์  ๑,๐๐๐  แผ่น 
  ๒. จัดท าคู่มือความรู้จากป่า  ๑๐  เล่ม 
   รวมงบประมาณ  ทั้งสิ้น  ๕๓๙,๕๐๐  บาท 
     (ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
แผนการปฏิบัติงาน 
  
กิจกรรม 

ที ่
 

กิจกรรม 
ไตรมาศ  ๓ ไตรมาศ  ๔ 

พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 

มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 
มิ.ย. 

ก.ค.
ส.ค. 

ก.ย. 

๑ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ       
๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้        
๓ กิจกรรมการประกวด       
๔ ซ่อมบ ารุงเส้นทางเดิน         
๕ เผยแพร่ผลงาน       
๕ สรุปและรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ       

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป 
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8. พื้นที่เป้าหมาย  สวนป่าอนุรักษ์ในโครงการส านึกรักษ์ธรรมชาติ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน/ปี) พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  – กันยายน  ๒๕๖๔ 

10. งบประมาณ            จ านวนเงิน  ๕๓๙,๕๐๐  บาท 
   แหล่งงบประมาณ      (1) ส่วนราชการสังกัด ศธ. (สพฐ., สอศ., สกศ.)     
     (2) ส่วนราชการสังกัด สป.ศธ. (สนย., กศน., สช., ก.ค.ศ., ศธภ.)     
     (3) ส่วนราชการอ่ืนๆนอก ศธ. เช่น มท. อปท. ตชด. ฯลฯ 

แยกเป็น 
ค่าตอบแทน ๔๙๗,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย - บาท 
ค่าวัสดุ ๔๒,๕๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
งบ 

ประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าจ้างแรงงานพัฒนาพ้ืนที่ ๔๐,๐๐๐    
2. ค่าจ้างเทคอนกรีต ๔๕๐,๐๐๐    
3. ค่าจ้างท าเอกสาร ๗,๐๐๐    
4. ป้ายนิเทศ ๑๕,๐๐๐    
5. ป้ายบอกสถานที่ ๑๐,๕๐๐    
6. ของรางวัลการประกวด ๑๗,๐๐๐    

รวมงบประมาณ ๕๓๙,๕๐๐   ๔๙๗,๐๐๐  ๔๒,๕๐๐ 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 การบริหารความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………………………….. 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. วิทยาลัยมีพื้นที่ป่าเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในพ้ืนที่  ๕๕  ไร่  ที่
สมบูรณ์แบบและถาวรมากข้ึน   
 ๒. นักเรียนนักศึกษา  บุคลากร  ประชาชน  ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  คน/ป ี

 ๓. นักเรียนนักศึกษา  บุคลากร  ประชาชน  มีจิตส านึกรักษ์และเห็นคุณค่าของธรรมชาติมากขึ้น 
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แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาพลวงหิน (แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา 

อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

2. หลักการและเหตุผล :  
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอด
งานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเห็นความส าคัญ ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และด าเนินการเป็นธนาคาร พืช
พรรณ โดยด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และจัดสร้างธนาคาร พืช
พรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ซึ่งจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พระราชด าริ จังหวัดได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับ โครงการฯ ขึ้นโดยก าหนดไว้ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ที่ 
1 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกล
ยุทธ์ที่ 3 เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตามกลยุทธ์ที่ 2 สร้าง 
ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือเป็นจุดขายของการ
ท่องเที่ยว 

      ปลาพลวง ปลาพลวงหิน  (Neolissochilus  stracheyi) มีชื่อสามัญว่า Sorobrook carp 
ทางภาคเหนือ มีชื่อเรียกว่า  ปลามุง  ภาคกลางและ ภาคใต้เรียกว่าปลาพลวง  หรือพลวงหิน  เป็นปลาใน
ตระกูล Cyprinidae ที่มีขนาดกลางน้ าหนักมากที่สุด พบที่ถ้ าปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 15-20 กิโลกรัม    
ยาว  1 เมตร  ลักษณะ ล าตัวทรงกระบอกแบนข้างเล็กน้อย  หัวมน  ปากเล็ก  เกล็ดใหญ่  ล าตัวมีสีน้ าตาล
อมเขียวหรือเหลือบสีทอง  ด้านข้างมีสีเหลือบเงิน  มีแถบสีคล้ าพาดยาวไปถึงโคนหาง  ครีบหางเว้าลึกเป็น
แฉกมีแถบสีคล้ าที่ขอบทั้ง 2 แฉก กินอาหารประเภท แมลง พืช และผลไม้  และมักอยู่ร่วมกันเป็นฝูงบริเวณ
น้ าตก   และล าธารบนภูเขาที่มีน้ าไหลแรง  (กรมประมง, 2525)  ในล าน้ าเข็กจากอดีตมักพบปลาพลวงหิน
เป็นจ านวนมากอาศัยอยู่ไปตลอดล าน้ า เพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของล าน้ าเข็ก ซึ่งจะมีความแรงของ
กระแสน้ า และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการด ารงชีพของปลาพลวง แต่เนื่องจากปลาพลวงหินเป็นปลาที่มี
รสชาติดีเป็นที่นิยมรับประทานของชาวไทยภูเขา รวมถึงคนในชุมชน และรอบๆ ชุมชน  แต่การจับปลาที่ไม่
ถูกวิธี  เช่น  การใช้กระแสไฟฟ้าช๊อต, การใช้ยาฆ่าแมลง อีกทั้งสารเคมีจากการท าการเกษตรข้างฝั่งแม่น้ าไหล
ลงสู่แหล่งน้ า ท าให้เป็นการท าลายเผ่าพันธุ์ปลาเป็นอย่างมาก จึงท าให้ ปลาพลวงหิน ที่อาศัยในล าธาร            
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ขนาดเล็กถูกท าลายหมด  ปัจจุบันในล าน้ าเข็ก จะพบปลาพลวงหินเฉพาะในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา             
(เขตอภัยทาน) ที่ชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ เพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยังพอได้พบเห็นอยู่ แต่หากเดินทางไปเหนือแก่งบางระจัน ที่
เรียกว่า แก่งสาม จะพบเฉพาะลูกปลาขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามร่องน้ าของโขดหิน ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า พ่อ
แม่พันธุ์ปลาจะขึ้นมาวางไข่ในช่วงฤดูน้ าหลาก ลักษณะจะคล้ายกับปลาแซลมอน ที่พยายามว่ายทวนน้ า 
ขึ้นมาผสมพันธุ์วางไข่ เพ่ือเป็นการด ารงเผ่าพันธุ์ แต่ในท านองเดียวกัน หากพายเรือไปเหนือน้ าที่แก่งสาม เลย
เขตอภัยทานไปแล้ว ระหว่างสองข้างทางฝั่งน้ าจะพบเบ็ด ข่าย ดักจับปลา ซึ่งชุมชนรอบๆ แก่งใช้เพ่ือหา
อาหารหรือจ าหน่ายเป็นรายได้ ซึ่งนั่นหมายถึงว่า พ่อแม่พันธุ์ปลาพลวงหินต้องหลบหลีกเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้รอดพ้น จึงจะขึ้นไปผสมพันธุ์วางไข่ได้ และนั่นคืออุปสรรคที่ส าคัญในการด ารงเผ่าพันธุ์ของ
ปลาพลวงหินแห่งแก่งบางระจัน   

    แก่งบางระจัน เป็นแก่งน้ าขนาดใหญ่ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านหนองแม่นา ต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะเป็นแก่งน้ าขนาดใหญ่ เป็นทางผ่านของล าน้ าเข็กใหญ่ อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติปางก่อ ซึ่งอยู่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ห่างจากหมู่ บ้านหนองแม่นา
ประมาณ 800 เมตร หน้าแก่งมีความกว้างประมาณ 80 – 100 เมตร มีความยาวประมาณ 700 เมตร 
ประกอบด้วยแก่งหิน และก้อนหินขนาดใหญ่  จุดเด่นของแก่งนี้คือ เหนือแก่งจะมีล าน้ าที่ผ่านป่าที่มีสภาพ
สมบูรณ์ทั้งสองฝั่งล าน้ า ซึ่งสามารถพายเรือเที่ยวชมได้ประมาณ 7 กิโลเมตร (กนิษฐา อุ่ยถาวร และคณะ, 
2546) และที่แก่งบางระจัน มีการจัดตั้งชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา เพ่ือท าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติของท้องถิ่น และจัดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) 
เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป, 2) เพ่ือบริหาร และจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ, 3) เพ่ือสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน, 4) เพ่ือให้ชุมชนเกิดความสามัคคี 
และได้มีการท ากิจกรรมร่วมกัน, 5) เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และพ่ึงตนเองได้ , และ 6) เพ่ือให้ชุมชน
ขยายโอกาสเสริมสร้างความรู้ และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลภายนอกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการในครั้งนี้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาพลวงหินในล าน้ าเข็กเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนสู่ชนรุ่นหลัง และเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจต่อชุมชนในอนาคตสืบต่อไป 

    ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมาก ส าหรับทางการประมงนั้น 
ปลาไทยหรือปลาพ้ืนเมือง เป็นสัตว์น้ าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกัน นอกจากนี้ ตามพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์รักษาพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองของ
ไทยเพ่ือให้ลูกหลานได้ไว้ใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ในอนาคต มิให้หายไปจากประเทศไทย ปลาพลวง เป็นปลา
พ้ืนเมือง ที่พบได้ในแก่งบางระจัน บ้านหนองแม่นา ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือ
ตามล าน้ าที่เป็นแก่ง ตามถ้ าที่มีน้ าอุณหภูมิต่ า ซึ่งในล าน้ าเข็กที่แก่งบางระจัน สามารถพบปลาชนิดนี้ 2 ชนิด 
ได้แก่ ปลาพลวงหิน และปลาพลวงทอง (กนิษฐา อุ่ยถาวร และคณะ , 2546) แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในการ
ส ารวจความหลากหลายของปลาชนิดนี้ในแหล่งน้ าใดๆ ใน อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และปลาพลวงเป็น
ปลาทีมีความสวยงามพบได้ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์โดยทั่วไป เช่น อุทยานแห่ง ชาติเขาวง -เขาชะเมา จังหวัด
ระยอง อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ถึงแม้ว่าปัจจุบันถิ่นที่อยู่อาศัยของปลาดังกล่าว จะ
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อยู่ในเขตอนุรักษ์ซึ่งมีการควบคุม มีการเพาะพันธุ์โดยธรรมชาติ แต่ยังไม่มีการพัฒนาด้านองค์ความรู้ของปลา
ชนิดดังกล่าว เพ่ือเป็นองค์ความรู้ด้านการประมง การเพาะ เลี้ยงสัตว์น้ า การเพาะพันธุ์ ให้แก่ประชาชน ใช้
ประโยชน์ทั้งในด้านปลาสวยงาม ด้านเศรษฐกิจเพ่ือบริโภค และเพ่ือให้ปลาพลวง คงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
ควรอยู่ยั่งยืน คู่กับแก่งบางระจันในล าน้ าเข็กต่อไปตราบนานเท่านาน 
 
 
 
 
 

          ปลาพลวงหิน                                              ปลาพลวงทอง 
             ที่มา : สถานีประมงน้ าจืด จังหวัดน่าน     ที่มา : https://www4.fisheries.go.th/ 
 
3. วัตถุประสงค์ : 

3.1  เพ่ือศึกษาชนิดของปลาพลวงที่พบในแก่งบางระจัน บ้านหนองแม่นา 
3.2  เพ่ือศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปลาพลวงหิน และแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
3.3  เพ่ือศึกษาชีววิทยา และช่วงระยะเวลาการขยายพันธุ์ของปลาพลวงหินที่พบในแก่งบางระจันใน

ล าน้ าเข็ก 
3.4  เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ค้นพบแก่นักศึกษาและชุมชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

 
4. เป้าหมายของโครงการ  

4.1  เชิงปริมาณ 
  1)  มีป้ายนิเทศแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดของปลาพลวง และชีววิทยาปลาพลวงที่พบใน
แก่งบางระจันล าน้ าเข็ก ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์จ านวน 1 ชุด เพ่ือแสดงให้
นักท่องเที่ยวชม 

2)  มีเอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปลาพลวง ชีววิทยา และการเพาะขยายพันธุ์  
เพ่ือนักท่องเที่ยว หรือบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป  จ านวน  500  ฉบับ  
  3)  มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง ปลาพลวงในแก่งบางระจันแห่งล าน้ าเข็ก  
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มขึ้น ไม่ต่ ากว่า 5 คน  

4)  มีแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องปลาพลวง ให้กับนักศึกษา นักท่องเที่ยว 
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 แหล่ง 

4.2  เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษา และชุมชน ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับความรู้ และ
ประสบการณ์ เรื่อง ปลาพลวง และชนิดสัตว์น้ าจืดอ่ืนๆ สามารถน าไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการอนุรักษ์
พันธุกรรมปลาพลวง และสัตว์น้ าอ่ืนๆ เพ่ือการปกปักพันธุกรรมให้เกิดความยั่งยืน และเป็นแนวทางในการใช้
ประโยชน์จากสัตว์น้ าจืดเพื่อการปรับสภาพแหล่งน้ า   ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
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5. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
5.1 เชิงผลผลิต 

1) มีเอกสารรวบรวมความรู้เกี่ยวกับชนิดของปลาพลวงที่พบในแก่งบางระจัน ในล าน้ าเข็ก  
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2) มีเอกสารรวบรวมความรู้เกี่ยวกับปลาพลวง ชีววิทยา และช่วงระยะเวลาการขยายพันธุ์ 
ของปลาพลวงที่พบในเขตล าน้ าเข็ก ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3) มีแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องปลาพลวง ให้กับนักศึกษาและชุมชน 
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน 

5.2  เชิงผลลัพธ์ 
         นักศึกษา และชุมชนแก่งบางระจัน บ้านหนองแม่นา แห่งล าน้ าเข็ก ต าบลหนองแม่นา อ าเภอ

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้ และประสบการณ์เรื่อง ปลาพลวง สามารถน าไปเป็นพ้ืนฐานและ
แนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาพลวง และพันธุกรรมสัตว์น้ าจืดชนิดอ่ืนๆ  เพ่ือการปกปักพันธุกรรมให้
เกิดความยั่งยืน เป็นแนวทาง ในการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ า เพ่ือการปรับสภาพแหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืนในอนาคต 
 

6. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วิธีด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

6.1 การศึกษาชนิดของปลาพลวงที่พบในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา (เขตอภัยทาน)  
แก่งบางระจัน บ้านหนองแม่นา จ านวน 1 แหล่ง เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในคิดวิเคราะห์ข้อมูลในการเพาะ
ขยายพันธุ์ 

6.2 การเก็บรวบรวมลูกปลาพลวงจากแหล่งต้นน้ าเหนือแก่งบางระจัน (แก่งที่สาม) เพ่ือ 
ศึกษาชนิดของปลาพลวง ด้านชีววิทยา อัตราการเจริญเติบโต คุณภาพของน้ า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
เลี้ยงปลาพลวงเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

6.3 รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาพลวงในฤดูวางไข่ จากแหล่งน้ าธรรมชาติ ศึกษาการเพาะ 
ขยายพันธุ์ และอัตราการรอด ของลูกปลาพลวง  

   6.4  กิจกรรมให้ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา/ชุมชนที่เก่ียวข้อง  
 

แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ (12 เดือน) 
กิจกรรม 

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จัดเตรียมวัสดุ/ประสานงาน
กั บ ชุ มชนหรื อหน่ ว ย ง าน ที่
เกี่ยวข้อง 

             

2.เก็บข้อมูลพื้นฐานจาก 

แหล่ งน้ า /รวบรวมลูกปลา/
ศึกษาชนิดของปลาพลวง 
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กิจกรรม 
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ศึกษาชีววิทยาปลา              

4. รวบรวมพ่อแม่ปลา/เลี้ยง
ปรับสภาพ/ศึกษาการเพาะ
ขยายพันธุ ์

             

5. นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติทั้ ง
ภ า ค ส น า ม แ ล ะ ใ น
ห้องปฏิบัติการ 

             

5. สรุป ประเมินผล/เผยแพร่              

 
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
8. พื้นที่เป้าหมาย :  แก่งบางระจัน หมู่ 6 บ้านหนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
9. ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
10. งบประมาณ :       จ านวนเงิน 971,500  บาท     (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

แหล่งงบประมาณ  ▢ ส่วนราชการอ่ืนๆ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.งบด าเนินงาน 
1.1 ค่าใช้สอย 
  1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน (อัตราวัน/คน 240x90 วัน)  
  2) ค่าท่ีพัก (800 บาท5 คน 60วัน)  
  3) ค่าจ้างเหมาบริการ (2,000 บาท15 ครั้ง) (เรือรับจ้าง)  
  4) ค่าจ้างเหมาแรงงาน (3 คน x 300 บาท x 180 วัน)  
  5) ค่าจ้างเหมารถรับจ้าง (2,000 บาท x 12 ครั้ง) 
  6) ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒ ิปวช. เงินเดือน 8,000 บาท/เดือน/รวม 10 
เดือน).   
  9) ค่าจัดอบรมในชุมชน จ านวน 30 คน 
       - ค่าอาหารผู้เข้าอบรม - ค่าวิทยากร/ค่าเดินทาง/ค่าท่ีพัก 
       - ค่าวัสดุฝึกอบรม/ค่าเช่าสถานที่ 

 
 
108,000 
240,000 
30,000 
162,000 
24,000 
80,000 
 
30,000 

รวม 674,000 
1.2 ค่าวัสด ุ
   1) วัสดุส านักงาน ………………………………………………………………………………….. 
   2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น …………………………………………………………………… 
   3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
        - ท าแผ่นพับ/เผยแพร่ จ านวน 500 ฉบับ ................................................. 
        -  ถ่ายเอกสาร และท าเล่มรายงาน 20 เล่ม …………………………………….. 

 
15,000 
30,000 
 
12,500 
10,000 



6 
 

 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
        - ท าป้ายแสดงพันธุ์ปลา/ความรู้เกี่ยวกับปลาในล าน้ าเข็ก.......................... 
  4) วัสดุคอมพิวเตอร์ ……………………………………………………………………………….. 
  5) วัสดุก่อสร้าง 
         - บ่อเพาะขยายพันธุ์ปลา/บ่ออนุบาล/บ่อฟักไข่ปลาแบบเคลื่อนที่ ........... 
   6) วัสดุงานบ้านงานครัว 
         - วัสดุเก็บรวบรวมพันธุ์ปลา/ศึกษาชีววิทยา .............................................  
   7) วัสดุเคมีภัณฑ์  
        - ชุดวิเคราะห์น้ าภาคสนาม ....................................................................... 
        - ฮอร์โมนสังเคราะห์ผสมเทียมปลา .......................................................... 
    8) วัสดุการศึกษา 
        - ถ่ายภาพและวาดภาพ ............................................................................ 
    9) วัสดุการเกษตร 
        - ตู้ปลาศึกษาชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ .................................................... 
      

15,000 
10,000 
 
70,000 
 
40,000 
 
40,000 
10,000 
 
30,000 
 
15,000 

รวม 297,500 
รวมงบประมาณที่เสนอขอ (เก้าแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 971,500 
หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง  

 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ : 

ความเสี่ยง :  
1)  วิธีการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาอาจมีผลกระทบต่อการผสมพันธุ์และการวางไข่ปลา 

            2)  ฤดูกาลอาจเป็นอุปสรรคจะท าให้การด าเนินงานผสมพันธุ์ปลา เนื่องจาก ช่วงระยะเวลา
ที่พ่อแม่ปลามีไข่แก่และน้ าเชื้อสมบูรณ์ มีช่วงเวลาสั้น หากล่าช้า ไม่ทันการ  โอกาสที่จะเกิดการผิดพลาด
เนื่องจากฤดูกาลการวางไข่ของปลา ซ่ึงมีช่วงระยะเวลาสั้น 
 การบริหารความเสี่ยง :  ต้องเตรียมการให้พร้อมทุกอย่างก่อนถึงช่วงฤดูปลาวางไข่  
 
12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  
                                      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

        นักศึกษา และชุมชนแก่งบางระจัน บ้านหนองแม่นา แห่งล าน้ าเข็ก ต าบลหนองแม่นา อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้ และประสบการณ์เรื่อง ปลาพลวง สามารถน าไปเป็นพ้ืนฐานและ
แนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาพลวง และพันธุกรรมสัตว์น้ าจืดชนิดอ่ืนๆ  เพ่ือการปกปักพันธุกรรมให้
เกิดความยั่งยืน เป็นแนวทาง ในการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ า เพ่ือการปรับสภาพแหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืนในอนาคต 



1 
 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ 5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมหอยก้นตัด (แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา  
     อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สู่ชุมชนอย่าง 
     ยั่งยืน 

2. หลักการและเหตุผล :  
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอด
งานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเห็นความส าคัญ ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี ทรงมีพระด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและด าเนินการเป็นธนาคาร พืช
พรรณ โดยด าเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และจัดสร้างธนาคาร พืช
พรรณขึ้นใน โครงการส่วนพระองค์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นมา 
  จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริ  ซึ่งจังหวัดได้จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ให้สอดคล้องกับ โครงการฯ ขึ้นโดยก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ที่ 1 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกลยุทธ์ที่  3 เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตามกลยุทธ์ที่ 2 สร้าง ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือเป็นจุดขายของการท่องเที่ยว 

แก่งบางระจัน เป็นแก่งน้ าขนาดใหญ่ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ 6 บ้านหนองแม่นา ต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะเป็นแก่งน้ าขนาดใหญ่ เป็นทางผ่านของล าน้ าเข็กใหญ่ อยู่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติปางก่อ ซึ่งอยู่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ห่างจากหมู่บ้านหนองแม่นา
ประมาณ 800 เมตร หน้าแก่งมีความกว้างประมาณ 80 – 100 เมตร มีความยาวประมาณ 700 เมตร 
ประกอบด้วยแก่งหิน และก้อนหินขนาดใหญ่  จุดเด่นของแก่งนี้คือ เหนือแก่งจะมีล าน้ าที่ผ่านป่าที่มีสภาพ
สมบูรณ์ทั้งสองฝั่งล าน้ า ซึ่งสามารถพายเรือเที่ยวชมได้ประมาณ 7 กิโลเมตร (กนิษฐา อุ่ยถาวร และคณะ, 
2546)  

     หอยน้ าจืด (freshwater Mollusks) เป็นทรัพยากรสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ มีความ 
หลากหลายและแพร่กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย หอยน้ าจืด มีความส าคัญ ต่อระบบนิเวศวิทยา 
เป็นห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิต เป็นตัวก าหนดทิศทางของสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ า ซึ่งอาจเป็นเครื่อง บ่งชี้
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ลักษณะความผิดปกติของแหล่งน้ าได้ หอยน้ าจืดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งเปลือกและเนื้อ จึงนับว่าหอย
น้ าจืดเป็นสัตว์น้ าประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเนื้อสามารถ น าไปบริโภค เปลือกก็น าไปท า
เครื่องประดับเป็นสินค้าได้ ปัจจุบันพบว่าปริมาณหอยน้ าจืดหลายชนิด ในประเทศไทยลดน้อยลง  เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ า การเกิดมลพิษทางน้ า การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม  
และการใช้สารเคมีที่เกิดจากการท าเกษตรกรรม การอนุรักษ์พันธุกรรม หอยน้ าจืด จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ส าหรับจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากหอยน้ าจืด เป็นอาหาร 
เป็นการสร้างอาชีพให้มีความส าคัญเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่อไป 

          หอยน้ าจืดมีทั้งประเภทที่เป็นหอยฝาเดียวและหอยสองฝา  จัดอยู่ใน Class Gastropoda 
และ Class Pelecypoda หรือ Bivalvia  หอยน้ าจืดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ท้ังเปลือกและเนื้อ จึงนับว่า  
หอยน้ าจืดเป็นสัตว์น้ าประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  หอยน้ าจืดซึ่ งมีอยู่ตามธรรมชาติ                  
มีการน าไปบริโภคในท้องถิ่น ส่วนใหญ่หอยที่มีการซื้อขายในตลาดเป็นหอยที่รวบรวมมาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ 
หอยฝาเดียวที่เป็นที่นิยมบริโภค ได้แก่ หอยขม โดยพบชนิด Filopaludina (Siamopaludina) martensi 
martensi ในตลาดสดทั่วทุกภาคของประเทศ การซื้อขายอยู่ในรูปของหอยสด (ขายทั้งเปลือก) หอยตัดก้น 
และขายเฉพาะเนื้อ สามารถน าไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น แกงคั่ว แกงอ่อม ย า และลาบ (อรนภา, 
2552) หอยฝาเดียวขนาดใหญ่ คือ หอยโข่งและหอยเชอรี่ ที่มีขายในท้องตลาด โดยการแกะ เฉพาะเนื้อหั่น  
เป็นชิ้นบางๆ มากกว่าในรูปของหอยสด ที่ขายทั้งเปลือก น าไปประกอบอาหารประเภทเดียวกับหอยขม        
พบมากในตลาดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  หอยเชอรี่เป็นหอยที่มีถิ่นก าเนิดเดิมในทวีปอเมริกาใต้             
แต่ปัจจุบันคาดว่ามีการแพร่กระจายในประเทศไทยมากกว่า 65 จังหวัด  (ชมพูนุท, 2540) 

       หอยฝาเดียว เป็นหอยที่มีเปลือกชิ้นเดียว ขดเป็นเกลียว สร้างเปลือกขึ้นมาเพ่ือปกป้องตัวให้พ้น
ภัยจากศัตรู จัดเป็นหอยเศรษฐกิจและนิยมบริโภค แต่มีจ านวนและและการเพาะเลี้ยงน้อยกว่าหอยสองฝา 
53 ปีมาแล้ว Rolf A.M.Brandt นักวิจัยชาวเยอรมัน ได้มาส ารวจและศึกษาการแพร่กระจายของหอยฝาเดียว
น้ าจืดในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยมีหอยฝาเดียวที่อาศัยในน้ าจืดและน้ ากร่อยมากกว่า 286 ชนิด แต่
วันเวลาที่ผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ หอยฝาเดียวในประเทศกลับลดจ านวนชนิด เหลือแค่ 25% (ไทยรัฐออนไลน์ 
: 12 ต.ค. 2559 05:01) 

    หอยก้นตัด หอยตูดตัด หรือหอยก้นแหลม (Brotia microsculpta) เป็นหอยน้ าจืด ประเภทหอย
ฝาเดียวที่มีเฉพาะถิ่น ซึ่งมีท่ีเดียวบริเวณล าน้ าเข็ก  ในอุทยานทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก จากข้อมูลการส ารวจ
ของ นายนคร พิลา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด กรมประมง  ยังพบว่ามีอยู่
ในที่เดิม เมื่อน ามาตรวจ DNA แล้ว เป็นสายพันธุ์เดียวกัน (ไทยรัฐออนไลน์ : 12 ต.ค. 2559 05:01)  
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   "หอยก้นตัด" หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “หอยตูดตัด” เป็นหอยน ้าจืด ประเภทหอยฝาเดียว และ
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีต้านานของจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถพบเห็นเพียงบริเวณล้าน ้าเข็ก ต้าบลหนองแม่
นา อ้าเภอเขาค้อ เท่านั น โดยหอยชนิดนี้มีความพิเศษ และแปลกกว่าหอยชนิดอ่ืนๆ คือ หอยชนิดนี้ทุกตัวจะ
มีรอยคล้ายถูกตัดด้วยของมีคมที่บริเวณก้นหอย ส าหรับ "หอยตูดตัด" หรือ "หอยก้นตัด" มักชอบอยู่ตามแหล่ง
น้ าที่สะอาด อาศัยอยู่ตามน้ าตื้น ตามเกาะแก่ง ชอบเกาะตามขอนไม้ที่จมน้ าหรืออยู่ตามก้อนหิน สามารถหา
ตัวได้ง่ายและมีอยู่เป็นจ านวนมาก ตลอดทั้งล าน้ าเข็ก และทั้งจังหวัดพบเพียงแห่งเดียวคือที่ล าน้ าเข็กเท่านั้น 
โดยหอยก้นตัด จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดที่เปลือกมีหนาม และชนิดเปลือกผิวเรียบ และก็สามารถ
บริโภคได้ทั้ง 2 ชนิด ซึ่งราคาจ าหน่ายตามตลาดท้องถิ่นค่อนข้างแพง ตกราคากิโลกรัมละ 40-50 บาท โดย
มักมีคนต่างถิ่นเข้ามาเก็บไปขายอยู่เป็นประจ า “หอยตูดตัด” มีต านานเล่าขานว่า เดิมที “หอยตูดตัด”ก็เป็น
หอยที่มีก้นแหลมเหมือนกันหอยที่พบเห็นได้ทั่วๆ ไป แต่ปู่ ได้เก็บหอยมาให้ย่า เพ่ือไว้ท าอาหาร แล้วก็ออกไป
ท างาน เมื่อกลับมาบ้านหลังเลิกงานแล้วเสร็จในช่วงเย็น ปรากฏว่า ย่า ยังไม่ได้ท าอาหาร ทั้งที่หอยที่หามาก็ได้
ท าการตัดตูดเอาไว้แล้ว แต่หม้อน้ าที่ ย่า ตั้งเอาไว้บนเตา กลับยังไม่เดือด บวกกับความเหนื่อยและหิวของปู่ 
ทั้งคู่จึงได้ทะเลาะและมีปากเสียงกัน ทางฝ่ายย่า โกรธมากจึงพูดว่าเรื่องมากก็ไม่ต้องกิน จากนั้นก็เอาหอยที่ที่
ย่าตัดตูดเอาไว้ เพ่ือเตรียมจะรอท าแกง สาดลงไปในล าน้ าเข็กจนหอยที่นี่จึงมีสภาพก้นหอยมีรอยคล้ายถูกของ
มีคมตัดเอาไว้จนถึงปัจจุบัน (http://www.brighttv.co.th/th/news : 4 เมษายน 2516, 12.30) 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของมอลลัส (Mollusks) สูง
ซึ่งมีการศึกษาทางอนุกรมวิธาน (Taxonomy) และความหลากชนิด (Diversity) ของสัตว์เฉพาะพ้ืนที่ ใน
ปัจจุบันซึ่งมีรายงานการพบมอลลัส ชนิดพันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางชนิดได้พบในพ้ืนที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้เพ่ือ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพเนื่องจากมีถิ่นอาศัยเฉพาะและมีแบบแผนการแพร่กระจายเฉพาะถิ่น และมี
โอกาสที่จะสูญหายไปจากพ้ืนที่มีแนวโน้มสูงเนื่องจากถูกจ ากัดด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับ ล้าน ้าเข็ก 
อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์  และมีความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ า เช่น 
แมงกะพรุนน ้าจืด  และหอยน ้าจืด ซ่ึงชุมชนได้ประโยชน์จากชีวภาพเหล่านี้ นับวันจะลดน้อยลง อาจเกิดจาก
ภัยคุกคามที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ และธรรมชาติ หากแหล่งน้ าเหล่านี้เปลี่ยนสภาพไป อาจเกิดจาก
การใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น หอยก้นแหลมที่มีความหลากหลายของเปลือกอาจมีโอกาสสูญพันธุ์  
ซึ่งท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งยากที่จะประเมินคุณค่าได้ จากการศึกษาข้อมูลของหอยก้นตัด ในล าน้ าเข็ก ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอด้าน
อนุกรมวิธาน และชีววิทยาของหอยก้นตัดที่พบ และยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม
หอยก้นตัด และการเพ่ิมปริมาณโดยตรง เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ า
ของชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป             

 

http://www.brighttv.co.th/th/news


4 
 

 
 

 

 

 

 

ที่มาของภาพ : http://www.brighttv.co.th/th/news 

3. วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือรวบรวมชนิดหอยก้นตัดที่ส ารวจพบในเขตล าน้ าเข็ก (แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา  
        อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.2 เพ่ือศึกษาชีววิทยา และช่วงระยะเวลาการขยายพันธุ์ของหอยก้นตัดที่พบในเขตล าน้ าเข็ก 

(แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.3   เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ค้นพบแก่นักศึกษาและชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ 

4.  เป้าหมายของโครงการ : 
 4.1 เชิงปริมาณ  
  1)  มีสื่อสารสนเทศที่รวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับชนิดของหอยน้ าจืดในล าน้ าเข็ก                  
(แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน ๑ แหล่ง 

2)  มีเอกสารที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหอยก้นตัด ชีววิทยา และการขยายพันธุ์  
เพ่ือนักท่องเที่ยว หรือบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป  จ านวน  ๕๐๐  ฉบับ  
  3)  มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่อง หอยก้นตัด ในล าน้ าเข็ก ต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า ๕ คน   

4)  มีแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องหอยก้นตัด ให้กับนักศึกษา และชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษา และชุมชนที่ได้รับความรู้ และประสบการณ์ เรื่อง หอยก้นตัด และชนิดของหอยน้ า
จืด  สามารถน าไปเป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมหอยน้ าจืด เพ่ือการปกปักพันธุกรรมให้
เกิดความยั่งยืน และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากหอยน้ าจืดเพ่ือการปรับสภาพแหล่งน้ า   ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
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5. ตัวชี วัดค่าเป้าหมาย 
5.1 เชิงปริมาณ : 

1) มีข้อมูลสารสนเทศให้ความรู้เกี่ยวกับชนิด ของหอยน้ าจืดที่พบในเขตล าน้ าเข็ก (แก่ง
บางระจัน) ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 แหล่ง 

2) มีเอกสารรวบรวมความรู้เกี่ยวกับหอยก้นตัด ชีววิทยา และช่วงระยะเวลาการขยายพันธุ์
ของหอยก้นตัดที่พบในเขตล าน้ าเข็ก (แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 500 ฉบับ 

3) มีแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องหอยก้นตัด ให้กับนักศึกษาและชุมชน 
เพ่ือการอนุรักษ์ 

5.2 เชิงคุณภาพ : 

          นักศึกษา และชุมชนล าน้ าเข็ก (แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับความรู้ และประสบการณ์เรื่อง หอยก้นตัด สามารถน าไปเป็นพื้นฐานและแนวทางในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมหอยก้นตัด และพันธุกรรมหอยน้ าจืดอ่ืนๆ  เพ่ือการปกปักพันธุกรรมให้เกิดความยั่งยืน เป็น
แนวทาง ในการใช้ประโยชน์จากหอยน้ าจืด เพ่ือการปรับสภาพแหล่งน้ าให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

6. วิธีด้าเนินการ/ขั นตอนการดา้เนินงาน 
วิธีด าเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนดังนี้ 
      6.1  การเก็บตัวอย่างและรวบรวมหอยน้ าจืด (หอยก้นตัด) จากล าน้ าเข็ก (แก่งบางระจัน) ต าบล

หนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 แหล่ง  
     6.1.1 เก็บตัวอย่างหอยน้ าจืดจาก ห้วยหนองแม่นา ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นล าห้วยที่มีความส าคัญของล าน้ าเข็ก มีน้ าไหลตลอดปี และพบว่าหอยก้นตัดที่พบใน
ตลาดท้องถิ่นมักมาจากแหล่งน้ านี้เป็นส่วนใหญ่  การเก็บตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบวางแปลง แบบเจาะจง 
(Quadrat sampling method)  โดยการสุ่มตัวอย่างจากพ้ืนที่บางส่วนของพ้ืนที่ที่ศึกษา ขนาดพื้นที่สุ่ม 1x1 
ตารางเมตร   

             6.1.2 เก็บข้อมูลสภาพของแหล่งน้ าที่เก็บตัวอย่าง  
   6.1.3 ตัวอย่างของหอยน้ าจืดที่รวบรวมได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน สว่นที่หนึ่ง เก็บในสภาพ

มีชีวิตและจัดที่กักขังบริเวณแหล่งน้ าเดิมที่เก็บ เพื่อการศึกษาการขยายพันธุ์ ส่วนที่สอง เก็บในสภาพมีชีวิต 
เพ่ือน ากลับไปศึกษาชีววิทยา และการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และส่วนที่สาม เก็บในสภาพที่ตายแล้วโดยเก็บ
รักษาไว้ในฟอร์มาลินหรือแอลกอฮอล์ หรือแบบแห้งเฉพาะเปลือก เพ่ือน ามาจ าแนกชนิดและเก็บรักษาเพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลส าหรับการอ้างอิง  

 6.1.4 การเก็บตัวอย่าง จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงฤดูหนาว ช่วงฤดูแล้ง และช่วงฤดูฝน 
    6.2  กิจกรรมให้ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา/ชุมชนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 วัน 
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แผนการด้าเนินงานตลอดโครงการ (12 เดือน) 

กิจกรรม 
 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 รวม 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1.จัดเตรียมวัสดุ/
ประสานงานกับชุมชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

             

2.เก็บข้อมูลพ้ืนฐานจาก 
แหล่งน้ า/เก็บตัวอย่างหอย 

             

3. จ าแนกชนิดหอยที่พบ              
4. ศึกษาชีววิทยา/การเลี้ยง
ในแหล่งน้ าเดิม/
ห้องปฏิบัติการ 

             

5. นักศึกษาฝึกงานปฏิบัติ
ทั้งภาคสนามและใน
ห้องปฏิบัติการ 

             

6. สรุป ประเมินผล/
เผยแพร่ 

             

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   
8. พื นที่เป้าหมาย : บ้านหนองแม่นา ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. ระยะเวลาด้าเนินการ : 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
10. งบประมาณ : จ้านวนเงิน  635,500  บาท     (-หกแสนสามหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.งบด าเนินงาน 
1.1 ค่าใช้สอย 
  1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน (อัตราวัน/คน 240) 65 วัน  
  2) ค่าท่ีพัก (800 บาท5 คน55 วัน)  
  3) ค่าจ้างเหมาบริการ (2,000 บาท20 ครั้ง) (รถรับจ้าง/เรือรับจ้าง)  
  4) ค่าจ้างเหมาแรงงาน (3 คน x 300 บาท x 50 วัน)  
  5) ค่าจ้างพิมพ์ ถ่ายเอกสาร และท าเล่มรายงาน 20 เล่ม  
  6) ค่าจัดจ้างท าแผ่นพับ/เผยแพร่ จ านวน 500 ฉบับ  
  7) ค่าจัดอบรมในชุมชน จ านวน 30 คน  

 
 

78,000 
220,000 
40,000 
45,000 
10,000 
12,500 
30,000 
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รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

       - ค่าอาหารผู้เข้าอบรม 
       - ค่าวิทยากร/ค่าเดินทาง/ค่าท่ีพัก 
       - ค่าวัสดุฝึกอบรม/ค่าเช่าสถานที่ 

รวม 435,500 
1.2 ค่าวัสด ุ
   1) วัสดุส านักงาน 
   2) วัสดุเก็บตัวอย่างหอยน้ าจืด 
   3) วัสดุศึกษาชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ 
   4) วัสดุเก็บรักษาและจ าแนกตัวอย่างหอย 
   6) วัสดุศึกษาการเลี้ยงหอยน้ าจืด (ภาคสนาม) 
   7) ตู้เก็บตัวอย่างหอยและอุปกรณ์ 2 ตู้ 
   8) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ าสนาม ( Test  kit ) 
   9) วัสดุถ่ายภาพและวาดภาพ 
  10) วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
15,000 
10,000 
15,000 
20,000 
30,000 
20,000 
50,000 
30,000 
10,000 

รวม 200,000 
รวมงบประมาณที่เสนอขอ (สามแสนแปดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 635,500 
หมายเหตุ    ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
 

 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ความเสี่ยง : ฤดูกาลอาจมีผลกระทบต่อการเก็บตัวอย่างหอยก้นตัด 
 การบริหารความเสี่ยง : ออกเก็บ/รวบรวม ตัวอย่างหอยก้นตัดในช่วงฤดูแล้งให้ได้มากท่ีสุด 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  
                              ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักศึกษา และชุมชนล าน้ าเข็ก (แก่งบางระจัน) ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้ และประสบการณ์เรื่อง หอยก้นตัด สามารถน าไปเป็นพ้ืนฐานและ
แนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมหอยก้นตัด และพันธุกรรมหอยน้ าจืดอ่ืนๆ  เพ่ือการปกปักพันธุกรรมให้
เกิดความยั่งยืน เป็นแนวทาง ในการใช้ประโยชน์จากหอยน้ าจืด เพ่ือการปรับสภาพแหล่งน้ าให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 



แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
 แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

• ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้นการปรับเปลี่ยนค่านยิมและวัฒนธรรม 

• ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านด้านการศึกษา 

• ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่  6 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

• ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. ชื่อโครงการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การปฏิบัติราชการเชิงรุกในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
 ลักษณะโครงการ  ¨โครงการต่อเนื่อง  Rโครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น   

สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 6 ด้านการปรบสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้ภาครัฐมีภารกิจที่เหมาะสมและ
วัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ของส่วนรวม มีความทันสมัยพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติที่ 
6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นมี
เป้าหมายให้การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ของส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของรัฐในด้านการจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้เป็นเป้าหมายส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานเชิงรุก อันเป็นฐานการขับเคลื่อนประเทศด้านต่างๆ แต่การปฏิบัติราชการปัจจุบัน บุคลากร
ภาครัฐ ยังมีการปฏิบัติราชการในรูปแบบเดิม ซึ่งไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการบริหารราชการในปัจจุบัน 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัด ให้มีการพัฒนา 
ตอบสนองเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและเป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัด จึง
มีแนวคิดในการจัดท าโครงการที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติ



ราชการในหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้มีการท างานเชิงรุกในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ ปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของชาติ ภาคและจังหวัด  จึงเสนอโครงการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์การปฏิบัติราชการเชิงรุกในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน

ทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด และหน่วยงานอื่น ที่ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาในจังหวัด 

4. เป้าหมายโครงการ (Output) 

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เพ่ือพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด จ านวน 120 คน 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางการศึกษา มีทัศนคติการปฏิบัติราชการการท างาน
เชิงรุกในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพสู่ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชนสูงสุด 

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)  
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา รวม 120 คน ดังนี้ 

 1 บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   จ านวน  55 คน 
 2 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานละ 10 คน จ านวน  40 คน 
 3 บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์    จ านวน   5 คน 
 3 บุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา   จ านวน 20 คน 
 

6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

 6.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ผ่านการพัฒนา ร้อยละ 80 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

7. วิธีด าเนินการ (Activity) – กิจกรรม    
 7.1 วิธีด าเนินการ (Activity)  

  1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  2 ประสานวิทยากรภายนอกผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภาครัฐในลักษณะการบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  3 รับสมัครผู้รับการพัฒนาจากหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอ่ืนที่จัดการศึกษาใน
จังหวัด (บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องเข้ารับการพัฒนาทุกคน) 
  4 ด าเนินการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติราชการ 
  5 สอบวัดความรู้จากการพัฒนา 



  6 อนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการพัฒนา 
  7 สรุปและประเมินผล 
 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม ……<ส าหรับแผนงานบูรณาการเท่านั้น>…………………………………………………………………… 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) 05 มกราคม 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
11. งบประมาณ 141,000 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 0 

งบด าเนินงาน 141,000 

กิจกรรม รับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การปฏิบัติราชการเชิงรุกในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 30คน  X 1 ครั้ง  ) = 2,100บาท   

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(ประชุม)(มื้อละ) ( 120 บาท  X 1 มื้อ X 30คน  X 
1 ครั้ง  ) = 3,600บาท  

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 2,100 บาท   

 - ค่าตอบแทนวิทยากร(บุคลากรภาครัฐ) 6,000 บาท   

 - ค่าท่ีพัก ต่ ากว่าระดับ 9 ( 750 บาท  X 1 วัน X 4คน  X 1 ครั้ง  ) = 3,000บาท   

 - ค่าพาหนะเหมาจ่าย(ไป-กลับ)(ต่างจังหวัด) (3,500 บาท  X 1 ครั้ง ) = 14,000 บาท   

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 35 บาท  X 2 มื้อ X 120คน  X 1 ครั้ง  ) = 8,400
บาท  

 

 - ค่าอาหารเช้า/กลางวัน/อาหารเย็น(อบรม)(มื้อละ) 48,000 บาท   

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (  )( 10,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 10,000บาท   

 - วัสดุโครงการ ( 120 คน คนละ 20 บาท )( 2,400 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 2,400บาท   

 - วัสดุโครงการ ( 120 คน ๆละ 150 บาท )( 18,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 18,000
บาท  

 

 - ค่าเอกสาร (70 บาท  X 1 ครั้ง ) = 8,400 บาท   

 - วัสดุโครงการ (  )( 15,000 บาท  X 1 ครั้ง  ) = 15,000บาท   

งบลงทุน 0 

งบเงินอุดหนุน 0 

รวมทั้งสิ้น 141,000 

 
 



12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง :  

  ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ไม่ครบระยะเวลาการพัฒนาและไม่ผ่านการพัฒนาตามเป้าหมาย 

 การบริหารความเสี่ยง :  
  การจ้างเหมาบริการจัดท าค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม และงบประมาณส่วนที่เหลือคืน

ให้แก่ทางราชการ 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

การปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาสามารถเชิงรุกในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์               
มีประสิทธิภาพสู่ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชนสูงสุด 

 

 ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล  นายพสกร ทวีทรัพย์ 
 ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 โทรศัพท์  056029659 โทรสาร 056029938 
 โทรศัพท์เคลื่อนที่  0862019979 E-mail : ballsiambba@hotmail.com 
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��� ×ĂĂîčöĆêĉñúÖćøðøąđöĉîéšćîìĊęǰ� ñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąđúČęĂîĔĀš×šćøćßÖćøÙøĎ

ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćđðŨîüĉì÷åćîąÙøĎßĈîćâÖćøóĉđýþǰǰǰǰǰ �����
���ǰ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøðøąđöĉîđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĒúą

óĆçîćĂ÷ŠćÜđ×šö×ĂÜñĎšéĈøÜêĈĒĀîŠÜÙøĎñĎšßŠü÷ �����
���ǰ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïđðúĊę÷îĒðúÜøć÷ßČęĂÙèąÖøøöÖćøðøąđöĉîđêøĊ÷öÙüćöóøšĂö

ĒúąóĆçîćĂ÷ŠćÜđ×šö×ĂÜñĎšéĈøÜêĈĒĀîŠÜÙøĎñĎšßŠü÷ �����



×

øąđïĊ÷ïüćøą Āîšć

��� ×ĂĂîčöĆêĉĔĀš×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰêĈĒĀîŠÜÙøĎǰ
ßŠü÷øćßÖćøêŠĂđîČęĂÜǰÖøèĊđÝĘïðśü÷ �����

���ǰ×ĂĂîčöĆêĉÿŠÜÙĈøšĂÜ×Ă÷šć÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰ
êĈĒĀîŠÜÙøĎǰÖøèĊóĉđýþǰĕðêŠćÜÝĆÜĀüĆé �����

����ǰ×ĂĂîčöĆêĉøĆï÷šć÷ĒúąĒêŠÜêĆĚÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
êĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęî êćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
ǰĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜîĆÖÝĆéÖćøÜćîìĆęüĕðǰ
øąéĆïßĈîćâÖćøóĉđýþǰ	ñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöĂĈîü÷Öćø
 �����

����ǰ×ĂĂîčöĆêĉĔßšêĈĒĀîŠÜüŠćÜ đóČęĂøĆïđðúĊę÷îêĈĒĀîŠÜǰøĆï÷šć÷ǰĒúąēĂî×šćøćßÖćøÙøĎ
ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰĒúąÖćø÷šć÷×šćøćßÖćøóúđøČĂîÿćöĆâǰđóČęĂïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜ đðŨî×šćøćßÖćøÙøĎ
ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰêĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęî êćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
 �����

��Ģ�ǰ×ĂĂîčöĆêĉđúČęĂîĒúąĒêŠÜêĆĚÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰ
êĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęî êćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
 ĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜ ìĊęöĊðøąÿïÖćøèŤǰ
ðøąđõìüĉßćÖćøǰêĈĒĀîŠÜîĆÖðøąßćÿĆöóĆîíŤǰøąéĆïßĈîćâÖćøóĉđýþ ÿĆÜÖĆéÿĈîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćǰ
ðøąëöýċÖþćđóßøïĎøèŤǰđ×êǰ�ǰđðŨîÖćøđÞóćąøć÷ �����

����ǰĒÖšĕ×ÖćøÖĈĀîéêĈĒĀîŠÜĒúąĒêŠÜêĆĚÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰǰǰ
êĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęîǰêćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
ǰêćöÖøĂïĂĆêøćÖĈúĆÜìĊęǰÖ�Ù�ý�ǰÖĈĀîé �����

��Ģ� ×ĂĂîčöĆêĉøĆïēĂî×šćøćßÖćøóúđøČĂîÿćöĆâǰöćïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜđðŨî×šćøćßÖćøÙøĎ
ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰêĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęîǰǰêćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
 �����

��Ģ� ×ĂĂîčöĆêĉÝĆéÿøøĂĆêøć×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰ
ĔîÿëćîýċÖþćìĊęÝąđÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćøǰðŘÜïðøąöćèǰó�ý����� �����

��Ģ� ×ĂĂîčöĆêĉêĆéēĂîêĈĒĀîŠÜĒúąĂĆêøćđÜĉîđéČĂî 	êĈĒĀîŠÜüŠćÜ

×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĒúąĂĆêøćđÜĉîđéČĂî×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
ĔîÿëćîýċÖþćìĊęöĊĂĆêøćÖĈúĆÜđÖĉîđÖèæŤĕðÖĈĀîéêĈĒĀîŠÜĔîÿëćîýċÖþćìĊęöĊĂĆêøćÖĈúĆÜêęĈÖüŠćđÖèæŤǰ
ìĊęǰÖ�Ù�ý�ǰÖĈĀîé �����

���� ×ĂĂîčöĆêĉĔßšêĈĒĀîŠÜüŠćÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰ
đóČęĂĔßšÿĈĀøĆïïøøÝčĒêŠÜêĆĚÜ ��

����ǰ×ĂĂîčöĆêĉïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜñĎšÿĂïĒ×ŠÜ×ĆîĕéšǰǰêĈĒĀîŠÜÙøĎñĎšßŠü÷ǰ
êćöðøąÖćýǰÖýÝ�ǰđóßøïĎøèŤ �����

����ǰÖćøÙĆéđúČĂÖïčÙÙúđóČęĂïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜđ×šćøĆïøćßÖćøđðŨî×šćøćßÖćøÙøĎĒúą
ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć êĈĒĀîŠÜÙøĎñĎšßŠü÷ǰÖøèĊìĊęöĊÙüćöÝĈđðŨîĀøČĂöĊđĀêčóĉđýþǰÿĆÜÖĆéÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćø
ÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîǰðŘǰó�ý�ģĦħģ �����

���� ×ĂĂîčöĆêĉÿŠÜÙĈøšĂÜ×Ă÷šć÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćêĈĒĀîŠÜ
ñĎšïøĉĀćøÿëćîýċÖþćǰðøąÝĈðŘǰ����ǰĕðêŠćÜÝĆÜĀüĆé 	ÙĈøšĂÜ×Ă÷šć÷ĄǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ����ǰ
ÿĉÜĀćÙöǰ����
 �����

øąđïĊ÷ïüćøąìĊęǰ� đøČęĂÜĂČęîė ��



øć÷ÜćîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤǰ	ÖýÝ�

ÙøĆĚÜìĊęǰ������

đöČęĂüĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ �� ÿĉÜĀćÙö ���� đüúćǰ�����ǰî�
èǰǰĀšĂÜðøąßčöǰßĆĚîǰĢ ÿĈîĆÖÜćîýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤǰ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ñĎšöćðøąßčö

�� ñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ ðøąíćîÖøøöÖćø
	îć÷ÿČïýĆÖéĉĝ đĂĊę÷öüĉÝćøèŤ


��ǰýċÖþćíĉÖćøõćÙǰ�� øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰǰǰ
	îćÜÿćüĂćÝćøĊǰǰÿüîðúĉÖǰǰîĉêĉÖøßĈîćâÖćøóĉđýþǰǰñĎšøĆïöĂïĂĈîćÝÝćÖýċÖþćǰíĉÖćøõćÙǰ�� 


��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ ÖøøöÖćø
	îćÜðøąÙĂÜǰǰïčâÿüîǰǰýċÖþćîĉđìýÖŤßĈîćâÖćøóĉđýþ
ñĎšøĆïöĂïĂĈîćÝÝćÖñĎšĂĈîü÷ÖćøÿĈîĆÖÜćîǰÖýî�ÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ
ǰǰǰǰ

��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂćßĊüýċÖþć ÖøøöÖćø
	îć÷óĆîíŤýĆÖéŤ ÙĈēÿö øĂÜñĎšĂĈîü÷Öćøüĉì÷ćúĆ÷đìÙîĉÙđóßøïĎøèŤǰ
ñĎšøĆïöĂïĂĈîćÝÝćÖðøąíćîÖøøöÖćøĂćßĊüýċÖþćÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ


�� ñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî ÖøøöÖćø
	îć÷éĉđøÖǰǰêŠć÷đöČĂÜ


��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøýċÖþćđĂÖßî ÖøøöÖćø
	îć÷ïĆèæĉêǰǰÙøčæćÜÙą


��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþć ÖøøöÖćø
	ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťðøą÷ĎøǰǰúĉĚöÿč×ǰĂíĉÖćøïéĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđóßøïĎøèŤ


��ǰñĎšĒìîĂÜÙŤÖøõćÙđĂÖßî ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰǰǰǰ
	îć÷üčçĉßĆ÷ǰǰēøÝîŤìĉó÷øĆÖ

��ǰñĎšĒìîĂÜÙŤÖøüĉßćßĊó ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
	îć÷óĉÿĉþåŤǰǰüĆçîüĉìĎÖĎø


���ǰñĎšĒìîõćÙðøąßćßî ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
	îć÷ÝčúóÜþŤǰǰÙčšîüÜýŤ


���ǰîć÷üĉýĆú÷ŤǰǰēÛþĉêćîîìŤ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
���ǰîć÷ÖĈóúǰǰüĆîìć ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
���ǰîć÷ÿöćîǰǰðćÜüĆßøćÖø ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
���ǰøĂÜýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤǰǰǰǰǰ ðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćøǰǰ

	üŠćìĊęóĆîêøĊðøąĀ÷ĆéǰǰĒÖŠîßć øĆÖþćøćßÖćøĒìîǰ ýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤǰ

��� ×šćøćßÖćøĔîÿĈîĆÖÜćîýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ ñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćøǰǰǰ

	îć÷íćîĊǰǰßćêĉîĆîìîŤǰǰñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú

���ǰ×šćøćßÖćøĔîÿĈîĆÖÜćîýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ ñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćø

	îćÜÿć÷ßúǰǰÿĆÜ×óĆîíŤǰ ñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöĂĈîü÷Öćø

ñĎšĕöŠöćðøąßčö

��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćø×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ÖøøöÖćøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ êĉéõćøÖĉÝǰǰǰǰǰ
	îćÜĂĆÝÞøćǰǰÿøąüćÿĊ


��ǰýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø êĉéøćßÖćø
	îć÷õĎüîćì öĎúđ×Ċ÷î




ģ

ñĎšđ×šćøŠüöðøąßčö

��ǰîć÷ĂĈîćÝ ïčâìøÜ ñĎšĂĈîü÷Öćø ÿóð�óß��
��ǰîć÷ÿöýĆÖéĉĝ õĎöĉÖĂÜ ñĎšĂĈîü÷Öćø ÿóð�óß��
��ǰîć÷óÜýŤóúǰǰĒÿîîĂÖ øĂÜðúĆéǰĂïÝ�đóßøïĎøèŤ
��ǰîćÜÿćüèĆãåèĉßćǰǰõĎÖćÿĂî îĆÖüĉßćÖćøýċÖþćǰĂïÝ�đóßøïĎøèŤ
��ǰîćÜÿćüÿčõćóĆîíčŤǰǰìĂÜó÷ÜÙŤ ñĂ�ÖúčŠöóĆçîćÖćøýċÖþć ýíÝ�đóßøïĎøèŤ
��ǰîć÷öîêøĊǰǰßŠü÷ó÷čÜ ñĂ�ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙúǰÿóð�óß��
��ǰîćÜÿćüîÜîčßǰǰúćÙĈ ñĂ�ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙúǰÿóð�óß��
��ǰîćÜóøĀöõĆÿÿøǰǰĂ÷ĎŠóČß îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
��ǰîć÷óÿÖøǰǰìüĊìøĆó÷Ť îĆÖüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ĒúąĒñîǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜÿćüöćúĉîĊǰǰüÜýŤÙĈúČĂ îĉêĉÖøǰǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜßćúĉêćǰǰÖøąêŠć÷ìĂÜ îĆÖÝĆéÖćøÜćîìĆęüĕðǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜÿćüÖøčèćǰǰĂčêøćßć îĆÖüĉßćÖćøóĆÿéčǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîć÷øĆåđ×êǰǰóćîĉß îĆÖðøąßćÿĆöóĆîíŤ ýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜó÷ĂöǰǰđîćüŤĒÖšü îĆÖüĉßćÖćøđÜĉîĒúąïĆâßĊǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜÿćüøĆßîĊÖøǰǰîšĂ÷đöČĂÜÙĎè đÝšćĀîšćìĊęÖúčŠöĂĈîü÷ÖćøǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜĒóøüóøøè ĒÖšü÷ö îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰÿóð�óß��
���ǰîćÜÿćüðŦìöćõøèŤǰǰóøć÷óø îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰÿóð�óß��
���ǰîćÜÿćüÖĆââćõĆÙǰǰÝĆîìć îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰÿóö�ǰ��
Ģ��ǰîćÜđðöĉÖć ùÖþŤÝĆîìøŤ îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙú ÿóö�ǰ��

đøĉęöðøąßčöǰǰđüúćǰǰ�����ǰî�

đöČęĂìĊęðøąßčöóøšĂöǰ îć÷ÿČïýĆÖéĉĝ đĂĊę÷öüĉÝćøèŤ ðøąíćîÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćøýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆé
đóßøïĎøèŤ ĕéšÖúŠćüđðŗéðøąßčöĒúąĂîčâćêĔĀšñĎšđÖĊę÷ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜßĊĚĒÝÜĒúąîĈđÿîĂøć÷úąđĂĊ÷éêŠĂìĊęðøąßčöǰÝĈîüîǰ
�� Ùîǰ đ×šćøŠüöðøąßčöǰĒúąéĈđîĉîÖćøêćöøąđïĊ÷ïüćøąÖćøðøąßčöǰéĆÜîĊĚ

øąđïĊ÷ïüćøąìĊęǰ�ǰđøČęĂÜìĊęðøąíćîĒÝšÜĔĀšìĊęðøąßčöìøćï
��ǰÙüćöÙČïĀîšćÖćøÖŠĂÿøšćÜëîîìćÜ×ċĚîõĎìĆïđïĉÖĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜøĂÖćøÝĆéÿøøÜïðøąöćèÝćÖÿŠüîÖúćÜǰēé÷Ýą

ĕéšøć÷ÜćîÙüćöÙČïĀîšćĔĀšÖĆïøĆåöîêøĊßŠü÷üŠćÖćøÖøąìøüÜÖćøÙúĆÜ 	îć÷ÿĆîêĉǰóøšĂöóĆçîŤ
ǰìøćïĔîÙøćüúÜóČĚîìĊę
êøüÝđ÷Ċę÷öÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤǰǰüĆîìĊęǰ��ǰÿĉÜĀćÙöǰ����
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