


คำนำ 
 

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ

แผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใช             

ในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ

หนวยงาน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 

2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง

แหงชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรท่ีีแถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวของ นั้น 
 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

พ.ศ.2546 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ      

พ.ศ.2565 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร มาตรการและจุดเนนการบริหาร 

จัดการศึกษาสูความสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนเครื่องมือในการบริหาร ,          

การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำไดวิเคราะหความเช่ือมโยง    

ความสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ

พิจารณาตามบริบทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เนนหลักการมีสวนรวม มุงสูการบริหารและ

การจัดการศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นความเช่ือมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน มาตรการ โครงการ/

กิจกรรม เพื่อใชเปนกลไกในการเรงรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก ท้ังนี้ โดยมุงหวังใหเกิดคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงตอผูเรียนทุกระดับทุกประเภท

รวมท้ังมุงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีต้ังไวอยางท่ัวถึง ตามศักยภาพอยางเทาเทียมกัน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงรองรับการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 
 

ขอขอบคุณคณะกรรมการ และผูมีสวนเกี่ยวของ ท่ีทำใหการดำเนินการจัดทำแผน  

ปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำเร็จลุลวงดวยดี และ

หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของใหสำเร็จตามวัตถุประสงค   

อยางมีประสิทธิภาพตอไป   

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   

 

  

 

 



บทสรุปผูบริหาร 
 

 

   การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital 

Revolution) สูอุตสาหกรรม 4.0 โครงสรางของประชากรเปล่ียนแปลงเขาสูสังคมผูสูงวัย วาระการพัฒนา

ของโลกภายหลัง ค.ศ.2015 มุงพัฒนาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความเทาเทียมทางเพศ สงเสริม      

การเติบโตทางแบบยั่งยืน การบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐมุงขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน ดวยหลัก        

ธรรมาภิบาล เปนสาเหตุหลัก ท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมรวมไปถึงการบริหารจัดการ

การศึกษา ซึ่งตองมีการปรับเปล่ียนใหเกิดการเช่ือมโยงสูการขับเคล่ือนประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนา

เปาหมายหลักในระยะยาวดวยยุทธศาสตรชาติ 20 ป , แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579        

การดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ท่ีมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา

จังหวัด ภาค และเมือง โดยกำหนดพื้นท่ีเปาหมายและสาขาการผลิตและบริการท่ีมีแนวทางปฏิบัติ ท่ีชัดเจน

เพื่อกำกับใหการขับเคล่ือนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์โดยสอดคลองกับ

เปาหมายรวมของประเทศ 
 

   ดังนั้น เพื่อใหหนวยงานทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีทิศทางและแนวทางการพัฒนา

การศึกษาจังหวัดท่ีชัดเจน สามารถแกไขปญหาดานการจัดการศึกษา ตอบสนองความตองการของ

ประชาชน สนองตอบนโยบายระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และพัฒนาศักยภาพทองถ่ินท่ีมีอยูโดยการประสาน

การดำเนินการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอยางเปนระบบแบบบูรณาการลดปญหาความซ้ำซอน ตลอดจนเปน

การประหยัดทรัพยากรทางการบริหารอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และ

ควบคุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

จึงกำหนดใหมีแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและ การเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณธรรม 

จริยธรรม ความเปนพลเมือง พลโลก  โดยทุกภาคสวนสังคม มีสวนรวมรับผิดชอบผลลัพธการพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน ดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู 

และคุณภาพ มาตรฐานของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพและ

ผลสัมฤทธิ์ความกาวหนาของผูเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับ การเปล่ียนแปลงของ

ศตวรรษท่ี 21 
 

  แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเกิด               

แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดันใหการดำเนินการในภารกิจตาง ๆ บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร                     

เกิดผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ตรงกับวิสัยทัศน “ประชากรทุกกลุมอายุไดรับโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ 

และมาตรฐานเทาเทียมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 

21” และสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา งบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 

 



   สำหรับการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความสำเร็จของ

องคกรนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และ

กอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับยุทธศาสตร

และโครงการท่ีสำคัญ และการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานท่ีกำกับดูแลอยางเปนระบบตอไป 
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สวนที่ 1  

ขอมูลสภาพทั่วไป 

ความเปนมา 

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดต้ังข้ึนตามคำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2560 เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ

การจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

กำหนดสถานท่ีต้ังของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอ 37 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ต้ังอยูอาคาร

ช้ัน 2 – 3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก และไดเริ่มปฏิบัติหนาท่ีโดยมี ขาราชการในสังกัดเขาปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตวันท่ี 5 มิถุนายน 2560  

ตามคำส่ังคณะกรรมการขับเคล่ือน การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา ท่ี 21/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 

2560  มีปจจุบันไดยายสถานท่ีปฏิบัติงาน ท่ีอยู 693 ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดย

แบงโครงสรางการปฏิบัติงานเปน 7 กลุม 1 หนวย มีขาราชการและลูกจางในสังกัด  ดังนี้ 
 

 

ที่ 

กลุม 

เช่ียว 

ชาญ/

อำนวย 

การ

ระดับสูง 

ชำนาญ

การพิเศษ 

/อำนวย 

การระดับ

ตน 

ชำนาญ

การ 

ปฏิบัติ 

การ 
อาวโุส 

ชำนาญ

งาน 

ปฏิบัติ 

งาน 

ลูกจาง 

ประจำ/

ช่ัวคราว 

รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

ศธจ. 1                1 

รอง.ศธจ.   1              1 

1 กลุมอำนวยการ    1    1       3 2 7 

2 กลุมนโยบายและแผน    1  2  2         5 

3 กลุมพัฒนาการศึกษา     1 2  1         4 

4 กลุมบริหารงานบุคคล   2   3 1 4         10 

5 กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน 

     3           3 

6 กลุมนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 

  3 4             7 

7 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

และกิจการนักเรียน 

  1   1           2 

8 หนวยตรวจสอบภายใน    1    1         2 

9 คุรุสภา        3         3 

รวม 1  7 7 1 11 1 12       3 2 45 

รวมทั้งสิ้น 1 14 12 13    5 45 
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1. ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดพิษณุโลก  
   (1) ท่ีต้ังและอาณาเขต  

            จังหวัดพิษณุโลก อยูในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง มีพื้นท่ีประมาณ 10,815.854 ตารางกโิลเมตร หรือ 

6.75 ลานไร คิดเปนรอยละ 2.1 ของพื้นท่ีของท้ังประเทศ หางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนตประมาณ 377 

กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 389 กิโลเมตร ติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้  

  ทิศเหนือ ติดตอกับ อำเภอน้ำปาด อำเภอพิชัย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ และสาธารณรัฐ  

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

      ทิศใต ติดตอกับ อำเภอเมือง อำเภอสามงาม อำเภอวชิรบารมี และอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร  

      ทิศตะวันออก ติดตอกับ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย อำเภอเขาคอ อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

      ทิศตะวันตก ติดตอกับ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอศรีสำโรง อำเภอกงไกรลาศ  

 จังหวัดสุโขทัย 

   (2) สภาพทางภูมิศาสตร  

              1) ลักษณะภูมิประเทศ  

                ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลกทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เปนเขตภูเขา

สูง ไดแกพื้นท่ี ทางดานตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเปนเทือกเขาสูง แนวกั้นเขตแดนไทย–ลาว     

เปนรอยตอของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ และเลย เขตท่ีราบลุมแมน้ำ ไดแก พื้นท่ีในบริเวณดานทิศเหนือ และ

ดานทิศตะวันออก มีแมน้ำสายสำคัญไหลผาน คือแมน้ำนาน แมน้ำแควนอย แมน้ำเข็กหรือแมน้ำวังทอง จุดเดน

ทางธรรมชาติท่ีสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก คือมีลักษณะพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะ

พื้นท่ีทางตอนเหนือ ทางตะวันออก และตอนกลางบางสวนเปนเขตภูเขาสูง ท่ีราบสูง และลาดเอียงลงมา         

ทางตอนกลาง ทางตะวันตก และทางตอนใตจนเปนพื้นท่ีราบ พื้นท่ีราบลุม ทำใหสามารถประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมไดทุกสาขา เชน สาขาปาไม สาขาพืช สาขาประมง และสาขาปศุสัตว โดยเขตท่ีราบลุมแมน้ำในพื้นท่ี

อำเภอเมือง อำเภอพรหมพิราม อำเภอบางกระทุม และอำเภอบางระกำ จะเปนแหลงปลูกขาวท่ีสำคัญของจังหวัด

ท่ีทำรายไดหลักใหกับจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ในพื้นท่ีเขตอำเภอบางระกำบริเวณพื้นท่ีใกลลุมน้ำยม ทุกป     

จะเกิดปญหาน้ำทวมซ้ำซาก ราษฎรไมสามารถปลูกพืชหรือเล้ียงสัตวได  อำเภอบางระกำ จึงเปนแหลงรองรับน้ำ

ในฤดูฝนและเปนแหลงผลิตสัตวน้ำธรรมชาติและแหลงเพาะเล้ียงสัตวน้ำท่ีทำรายไดใหกับประชาชนในพื้นท่ีได 

หากสามารถพัฒนาพื้นท่ีตามศักยภาพใหเปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ำจืดเพื่อการศึกษาและขยายปริมาณผลผลิต

สัตวน้ำจืดรวมถึงการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตวน้ำจะทำใหอำเภอบางระกำ เปนแหลงทำประมงน้ำจืด      

ท่ีสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกไดตอไป 

              2) ลักษณะภูมิอากาศ  

                สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปมีลักษณะรอนช้ืน  ฤดูรอนมีอากาศรอนมาก โดยเฉพาะชวง                 

เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนฝนตกมากในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเปนฤดูการเพาะปลูกของ

เกษตรกร ฤดูหนาวมีอากาศคอนขางหนาวต้ังแตชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  
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       (3) เขตการปกครอง 

                จังหวัดพิษณุโลกแบงพื้นท่ีเพื่อการบริหารราชการสวนภูมิภาค เปน 9 อำเภอ 93 ตำบล                     

1,048 หมูบาน จำนวนครัวเรือน 185,131 ครัวเรือน มีการบริหาร 3 ระดับ คือ  

               1) การบริหารราชการสวนกลาง  

               2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค  

               3) การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  

            การบริหารราชการสวนทองถ่ินแบงเปน 3 ประเภท ประกอบดวย  

               1) องคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน 1 แหง  

              2) เทศบาล  

                   2.1 เทศบาลนคร จำนวน 1 แหง  

                   2.2 เทศบาลเมือง จำนวน 1 แหง  

                   2.3 เทศบาลตำบล จำนวน 24 แหง  

              3) องคการบริหารสวนตำบล จำนวน 76 แหง 

 

2.  สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว 

    (1)  เศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกป 2564  (ขอมูลสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ณ ธันวาคม 2563) 

 

1) ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลก  

  เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลกอยูในเกณฑปกติ โดยอัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 2565 

คาดวามีทิศทางเพิ่มข้ึนท่ีระดับรอยละ 1.9 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 0.9 ถึง 2.9) สาเหตุจากระดับราคาอาหารสด 

และราคาพลังงานท่ีปรับตัวข้ึนอยางตอเนื่อง สะทอนการขยายตัวของเศรษฐกิจและกำลังซื้อภายในจังหวัด โดย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญกลับมาดำเนินการตามปกติไดแลว ในสวนของจำนวนผูมีงานทำปรับตัวเพิ่มข้ึนโดย

คาดวาจะมีจำนวนประมาณ 480,549 คน เพิ่มข้ึนจากปกอนประมาณ 6,642 คน หรือคิดเปนการขยายตัว รอยละ 

1.4 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 1.0 ถึง 1.8)  

 

 2) ปจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในป 2564 และป 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก  

  1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 มีผล        

ใชบังคับเร็วสงผลดีตอกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินงบประมาณท้ังรายจายประจำและ       

รายจายลงทุน  

  2. การคงไวซึ่งมาตรการเพื่อบรรเทาคาครองชีพผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และโครงการประกัน

รายไดเกษตรกร ซึ่งจะชวยรักษากำลังซื้อของเศรษฐกิจฐานราก  

  3. มาตรการกระตุนการใชจายในการเพิ่มกำลังซื้อในรูปแบบเงินใหเปลา (Cash handout) ผาน

โครงการตาง ๆ อาทิเราชนะ, คนละครึ่ง, ยิ่งใชยิ่งได  
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  4. การปรับเงื่อนไขของมาตรการ Soft loan และการใชเครื่องมือการค้ำประกันความเส่ียงของ 

บรรษัทประกันสินเช่ือขนาดยอม (บสย.) เขามาเพื่อสงผานสภาพคลองไปยังธุรกิจ SMEs และการคงอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายอยูในระดับต่ำตอเนื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  

  5. ผูบริหารระดับสูงของจังหวัดใหความสำคัญตอการดำเนินมาตรการเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณ ของสวนราชการ  

 

 3) ปจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในป 2564 และป 2565 ของจังหวัดพิษณุโลก  

  1. การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบสาม สงผลกระทบตอ

ความตอเนื่องของการฟนตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ SMEs ท่ีมีความเปราะบางสูงจากการขาดเงินทุน

หมุนเวียน  

  2. ความเส่ียงจากปญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช ซึ่งจะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิต      

พืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด  

  3. พฤติกรรมการออมจากการกลัวความเส่ียงในอนาคต (precautionary saving) สะทอนวา

ประชาชนสวนใหญมีการเนนเก็บออมในชวงเวลาวิกฤตเนื่องจากยังกลัวความเส่ียงในอนาคต ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว

จะเปนอุปสรรคขัดขวางการฟนตัวของเศรษฐกิจ เพราะประชาชนจะลดการใชจายและทำใหเม็ดเงินหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจนอยลง  

  4. หนี้ครัวเรือนมีแนวโนมขยับเพิ่มข้ึนมาอยูท่ีกรอบรอยละ 90.0 – 92.0 ตอ GDP (ศูนยวิจัย

กสิกรไทย) อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือนและกระทบตอการปลอยสินเช่ือ

ของสถาบันการเงิน บ่ันทอนกำลังซื้อภาคประชาชน และอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดใน

ระยะยาว 

 

     (2) การทองเท่ียวของจังหวัดพิษณุโลก 

             จังหวัดพิษณุโลกมีความเจริญเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็วในทุกดานและเปนจังหวัดศูนยกลาง

เช่ือมตอหลายจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนลาง ซึ่งจากการเปนจังหวัดศูนยกลางดังกลาว ทำใหเกิดการเช่ือมโยง

การทองเท่ียวท้ังในเชิงประวัติศาสตรและเชิงนิเวศน เช่ือมโยงกันท้ังจังหวัด เพชรบูรณ ตาก อุตรดิตถ สุโขทัย    

ในขณะเดียวกัน จังหวัดพิษณุโลกมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญและหลากหลาย ท้ังทางดานศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน ท่ีมีช่ือเสียง โดยในแตละท่ีมีจำนวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ          

ชาวตางประเทศเขามาเยี่ยมชมจังหวัดพิษณุโลก เปนจำนวนไมต่ำกวา 599,961 คน มีรายไดจากการทองเท่ียวกวา 

1,603 ลานบาท (ขอมูล 15 ตุลาคม 2564) 
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3.  ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 

    (1) โครงสรางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

 
 

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

 กลุมอำนวยการ/หนวยตรวจสอบภายใน/กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท/โทรสาร 055-301223 

 กลุมพัฒนาการศึกษา/ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน/กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

โทรศัพท 055-301224 

 กลุมบริหารงานบุคคล/กลุมนโยบายและแผน โทรศัพท 055-301225 

 งานเลขานุการ โทรศัพท/โทรสาร 055-301226 
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    (2) องคคณะบุคคลภายในสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดพิษณุโลก 

         1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (กศจ.) ประกอบดวย 

     1. ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก                        ประธานกรรมการ 

     2. ศึกษาธิการภาค 17                                  รองประธานกรรมการ 

     3. นายสุเขต สวยสม                                ผูแทน สพฐ. 

     4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก      ผูแทน สอศ. 

     5. อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร         ผูแทน สป.อว. 

     6. นายกมล ศิริบรรณ                       ผูแทน ก.ค.ศ. 

 7    . นายอัคนี  ศุขโรจน                      ผูแทน สช. 

     8. ผูอำนวยการ กศน.จังหวัดพิษณุโลก                        ผูแทน กศน. 

     9. นางสุเนตร  ทองคำพงษ                                 ผูแทนองคกรภาคเอกชน 

     10. นายชาลี  นาคเอี่ยม                        ผูแทนองคกรวิชาชีพ 

     11. รอยเอกอุบล  พทุธรักษ                                 ผูแทนภาคประชาชน 

     12. รศ.ดร.ฉลอง  ชาตรปูระชีวิน                           ผูทรงคุณวุฒ ิ

     13. นายเสกสรรค  ทองศรี                       ผูทรงคุณวุฒ ิ

     14. นายสมพงศ  เย็นแกว                       ผูทรงคุณวุฒิ 

     15. นายลือชัย  ชูนาคา                                         กรรมการและเลขานุการ 

     16. นายทศพร  จันทรเนตร                                 ผูชวยเลขานุการ 

     17. นายสมพงษ  กิตติศาสตรา                                  ผูชวยเลขานุการ 
 

    2) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.) ประกอบดวย 

         1. รอยเอกอุบล  พุทธรักษ                            ประธานอนุกรรมการ 

         2. นายสมพงศ  เย็นแกว       อนุกรรมการ 

         3. นายสุรินทร  มั่นประสงค                       อนุกรรมการ 

         4. นายสุริยา  จันทิมา                        อนุกรรมการ 

         5. นายสุรชัย  มณีประกร                    อนุกรรมการ 

            6. นายเสถียร  บุตรโพธิ ์                            อนุกรรมการ 

         7. นายประทีป  ปอมสาหราย                       อนุกรรมการ 

         8. นายลือชัย  ชูนาคา                                อนุกรรมการและเลขานุการ 

    9. นายทศพร  จันทรเนตร                     ผูชวยเลขานุการ 

   10. นายสมพงษ กิตติศาสตรา            ผูชวยเลขานุการ 
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     3) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย 

         ท่ีปรึกษา 

          นายบุญรักษ  ยอดเพชร                    อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                              และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

         คณะอนุกรรมการ 

          1. รศ.ดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน            ผูแทน กศจ.   ประธานอนุกรรมการ 

          2. นายชาลี  นาคเอี่ยม            ผูแทน กศจ.   อนุกรรมการ 

          3. นายอนันต  คงชุม                     ผูแทน กศจ.   อนุกรรมการ 

          4. นายพงษชัย  ไทยวรรณศรี           ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา อนุกรรมการ 

          5. นายสุขสันต์ิ  จิตตออนนอม           ผอ.สถานศึกษา   อนุกรรมการ 

          6. นายวีรบูล  เสมาทอง           ผูทรงคุณวุฒ ิ   อนุกรรมการ 

          7. นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล           ผูทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 

          8. นางเรณู  บุญเสรฐ                    ผูทรงคุณวุฒ ิ   อนุกรรมการ 

          9. นายลือชัย  ชูนาคา             ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการและเลขานุการ 

         10. นายทศพร  จันทรเนตร                 รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผูชวยเลขานุการ 

         11. วาท่ี รอยตรีวิวัฒน กระทู  ผอ.กลุมนิเทศฯ   ผูชวยเลขานุการ 

         12. นางสาวดวงดาว  แซโงว           ศึกษานิเทศก   ผูชวยเลขานุการ 
 

         4) คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ประกอบดวย 

         คณะอนุกรรมการ 

          1. นายสุชน  วิเชียรสรรค                    ผูแทน กศจ.     ประธานอนุกรรมการ 

          2. นายเสกสรรค  ทองศรี            ผูแทน กศจ.     อนุกรรมการ 

          3. นายปราโมทย บุญเลิศล้ำ            ผูแทน กศจ.     อนุกรรมการ 

          4. นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ                ผอ.สถานศึกษา     อนุกรรมการ 

          5. นายสุริยา  จันทิมา             ผอ.สถานศึกษา     อนุกรรมการ 

          6. นายสุรพล  วรินทรเวช                    ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 

          7. นายอุทัย  ไทยกรรณ            ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 

          8. นางสาวอรณุศรี  เงินเสือ                 ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 

          9. นายลือชัย  ชูนาคา             ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   อนุกรรมการและเลขานุการ 

          10. นายทศพร  จันทรเนตร  รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     ผูชวยเลขานุการ 

             11. นายวันชัย  แจมนาม         ผอ.กลุมนโยบายและแผน   ผูชวยเลขานุการ 
    12. นางจุฑารตัน  ศรีนวล         ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา   ผูชวยเลขานุการ 
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(3)  ขอมูลพื้นฐานการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ปการศึกษา 2564 

ท่ี อำเภอ 

จำนวนสถานศึกษาในสังกัด     

รว
มทั้

งส
ิ้น 

(แ
หง

) สพฐ. สอศ. สป.ศธ สังกัด อปท. พศ. ตชด อว. 

สพ
ป.

พ
ล.

1 

สพ
ป.

พ
ล.

2 

สพ
ป.

พ
ล.

3 

สพ
ม.

39
 

สำ
นัก

กา
รศึ

กษ
า

พ
ิเศ

ษ 

ภา
ครั

ฐ 

เอ
กช

น 

สช
. 

กศ
น.

 

อบ
จ.

 

รร
.เท

ศบ
าล

 

อบ
ต.

 

ศูน
ยเ

ด็ก
เล

็ก 

รร
.พ

ระ
ปริ

ยัติ
ธร

รม
 

รร
.ต

ชด
. 

รร
.ส

าธ
ิต 

1 เมืองพิษณุโลก 50   10 2 5 1 14 1 3 8 3 36 3  3 139 

2 นครไทย   57 6 1 1  3 1    27  1   99 

3 เนินมะปราง  32  3    1 1    20     57 

4 บางกระทุม  31  1     1    13     46 

5 ชาติตระการ   29 2     1  1  22  3   58 

6 พรหมพิราม   51 3    1 1  2  49     107 

7 วังทอง  64  8    1 1   1 32     107 

8 วัดโบสถ   26 2    1 1  1 1 12     44 

9 บางระกำ 64   4   1  1    16     86 

รวมท้ังสิ้น (แหง) 114 127 163 39 3 6 2 21 9 3 12 5 229 3 4 3 743 
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ตารางท่ี 2 จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัดและระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2564 

ท่ี 

  จำนวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัดและระดับช้ันท่ีเปดสอน 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

 

ระดับท่ีเปดสอน สพฐ. สอศ. สป.ศธ  อปท. พศ. ตชด อว 

 
สพ

ป.
พ

ล.
1 

สพ
ป.

พ
ล.

2 

สพ
ป.

พ
ล.

3 

สพ
ม.

39
 

ศูน
ยก

าร
ศึก

ษา
พ

ิเศ
ษ  

ภา
ครั

ฐ 

ภา
คเ

อก
ชน

 

สช
. 

กศ
น.

 

อบ
จ.

 เท
ศบ

าล
 อ

บต
.  

ศูน
ยพ

ัฒ
นา

เด็
กเ

ล็ก
 

รร
.พ

ระ
ปริ

ยัติ
ธร

รม
 

รร
.ต

ชด
. 

โร
งเ

รีย
นส

าธ
ติ 

1 เตรียมความพรอม               284     7,632        7,916  

2 กอนประถม 4,161 3,905 3,873   7     4,100   1,982 458   39 106    18,631  

3 ประถม 14,305 12,041 13,025   349     9,071 112 3,030     96 926    52,955  

4 มัธยม 37 3,348 113 26,986 895     2,659 1,894 1,264   212    1,053   38,461  

5 ปวช.           6,433 701                   7,134  

6 ปวส.           4,707 634                  5,341  

7 ปริญญาตรี           153 1335               1,488 

รวมท้ังสิ้น  18,503 19,294 17,011 26,986 1,251 11,293 2,670 16,114 2,006 6,276 8,090 212 135 2,085 131,926 
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ตารางท่ี 3  จำนวนสถานศึกษา ครู และผูเรียน แยกรายสังกัด ปการศึกษา 2564 
 

ท่ี สังกัด 
ปการศึกษา 2562 รวม 

ผูเรียน สถานศึกษา ครู ผูเรียน 

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

83,045 

   1.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 114 1,633 18,503 

   1.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 127 1,620 19,294 

   1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 163 2,044 17,011 

   1.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 39 2,721 26,986 

   1.5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

      1) ศูนยการศึกษาพิเศษ 

      2) โรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล 

      3) โรงเรยีนราชประชานุเคราะห 23 

 

1 

1 

1 

97 1,251 

 

2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 21 1,120 16,114 16,114 

3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  97  

13,963    3.1 รัฐบาล 6  11,293 

   3.2 เอกชน 2  2,670 

4 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 132 2,006 2,006 

5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  63  

2,085    5.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1   

   5.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1   
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ท่ี สังกัด 
ปการศึกษา 2562 รวม 

ผูเรียน สถานศึกษา ครู ผูเรียน 

   5.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 1   

6 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    
14,366 

 
    6.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 229 680 8,090 

    6.2 สถานศึกษา อบต. / ทต. / อบจ. 22 271 6,276 

7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 3 26 212 212 

8 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแหงชาติ 4 26 135 135 

รวมท้ังหมด 745 10,530 129,841 131,926 

 

ตารางท่ี 4  จำนวนผูเรียนรายช้ันเรียน แยกรายสังกัด ปการศึกษา 2563 
 

ท่ี ระดับช้ัน สพป.พล. 1 สพป.พล. 2 สพป.พล. 3 สพม. 39 สถ. กศน. สช. สอศ. พศ. ตชด. สศศ. รวม 

1 เตรียมความพรอม          7,632                   7,632  

2 เตรียมอนุบาล             458    284                742  

3 อนุบาล 1 418 337 173       696    1,121     9        2,754  

4 อนุบาล 2 1,765 1,699 1,815       682    1,449     15        7,425  

5 อนุบาล 3 1,978 1,869 1,885       604    1,530     15 7      7,888  

6 ประถมศึกษาปท่ี 1 2,245 1,911 2,110       503    1,422     13 41      8,245  

7 ประถมศึกษาปท่ี 2 2,348 2,003 2,239       523    1,624     16 41      8,794  

8 ประถมศึกษาปท่ี 3 2,543 2,077 2,272       552    1,600     14 51      9,109  
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ท่ี ระดับช้ัน สพป.พล. 1 สพป.พล. 2 สพป.พล. 3 สพม. 39 สถ. กศน. สช. สอศ. พศ. ตชด. สศศ. รวม 

9 ประถมศึกษาปท่ี 4 2,343 1,982 2,056       452    1,438     15 59      8,345  

10 ประถมศึกษาปท่ี 5 2,416 2,010 2,121       515    1,450     20 82      8,614  

11 ประถมศึกษาปท่ี 6 2,410 2,058 2,227       485    1,537     18 75      8,810  

12 มัธยมศึกษาปท่ี 1 944       1,150  1,205 4,498     267    558   42   172      8,836  

13 มัธยมศึกษาปท่ี 2 860       1,079  1241 4,552     293    627   42   180      8,874  

14 มัธยมศึกษาปท่ี 3 894       1,119  1233 4,343     245    664   52   168      8,718  

15 มัธยมศึกษาปท่ี 4 15   37 5,034     152    264   22          5,524  

16 มัธยมศึกษาปท่ี 5 14   45 4,474     148    263   31          4,975  

17 มัธยมศึกษาปท่ี 6 8   31   4,085      159    238   23          4,544  

18 ปวช. 1               3,245            3,245  

19 ปวช. 2               2,472            2,472  

20 ปวช. 3               3,190            3,190  

21 ปวส. 1               2,342            2,342  

22 ปวส. 2               2,992            2,992  

23 ปริญญาตร ี               152              152  

24 ประถม (กศน.)           112                  112  

25 ม.ตน (กศน.)           708                  708  

26 ม.ปลาย (กศน.)           1,186         375      1,561  

รวมท้ังหมด  21,201 19,294 20,690 26,986 14,366 2,006 16,069 14,393 212 135 1,251 
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ตารางท่ี 5  สัดสวนผูเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ปการศึกษา 2564 
 

ท่ี สัดสวนผูเรียนตอประชากรวัยเรียน ประชากร ผูเรียน รอยละ 

1 ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป) 25,724 26,547 103.19 

2 ประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ป) 56,149 52,955 94.31 

3 มัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12 - 14 ป) 29,446 27,136 92.15 

4 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (อายุ 15 - 17 ป) 28,511 16,229 56.92 

รวมท้ังหมด 139,830 122,867 87.86 

 

ตารางท่ี 6  สัดสวนผูเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  เปรียบเทียบยอนหลัง 
 

ท่ี สัดสวนผูเรียนตอประชากรวัยเรียน ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ผลตาง 

1 ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป) 97.53 103.19 5.66 

2 ประถมศึกษา (อายุ 6 - 11 ป) 94.30 94.31 0.01 

3 มัธยมศึกษาตอนตน (อายุ 12 - 14 ป) 99.41 92.15 7.26 

4 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (อายุ 15 - 17 ป) 55.88 56.92 1.04 

รวมท้ังหมด 86.72 87.86 1.14 
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    ตารางท่ี 7  จำนวนผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย ปการศึกษา 2564 
 

ท่ี ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย ผูเรียนท้ังหมด ไดรับสนับสนุน รอยละ 

1 ปฐมวัย 26,547 26,547 100.00 

2 ประถมศึกษา 52,955 52,955 100.00 

3 มัธยมศึกษาตอนตน 27,136 27,136 100.00 

4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 16,229 16,229 100.00 

5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 14,241 14,241 100.00 

รวมท้ังหมด 137,108 137,108 137,108 

 

    ตารางท่ี 8 สัดสวนครูตอผูเรียน ปการศึกษา 2564 
 

ท่ี หนวยงาน ครู ผูเรียน สัดสวน 

1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 1,633 18,503 1 ตอ 11 

2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 1,620 19,294 1 ตอ 12 

3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 2,044 17,011 1 ตอ 8 

4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 2,721 26,986 1 ตอ 10 

5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

1) ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต 7 

2) โรงเรียนพิษณุโลกปญญานกุลู 

3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 

97 1,251 

 

1 ตอ 13 

 

6 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 1,120 16,114 1 ตอ 14 

7 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 97 13,963 1 ตอ 144 
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ท่ี หนวยงาน ครู ผูเรียน สัดสวน 

1) รัฐบาล 

2) เอกชน 

 

8 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ 132 11,293 1 ตอ 86 

9 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

1) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3) โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

63 2,670 1 ตอ 42 

 

10 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2) สถานศึกษา อบต. / ทต. / อบจ. 

 

680 2,006 

 

1 ตอ 3 

 

11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 271 8,090 1 ตอ 3 

12 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 26 6,276 1 ตอ 241 

รวมท้ังหมด 10,530 129,841 1 ตอ 12 
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ตารางท่ี 9 สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอสายสามัญศึกษาเปรียบเทียบยอนหลัง 
 

ท่ี สังกัด 
ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 

1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2,643  2,527  3,245  

2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  6,725  4,773  5,034 

3 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  173  164  152 

4 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  287  285  264 

5 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  31  34  22 

รวมท้ังหมด 2,643 7,216 2,527 5,256 3,245 5,472 

สัดสวน 26.80 73.20 32.47 67.53 37.23 62.77 

 



17 

 

ตารางท่ี 10  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

                ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

                ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด จำแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก  

 

ตารางท่ี 11  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

                ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

                ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด จำแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก  
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ตารางท่ี 12  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

                ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

                ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกทุกสังกัด จำแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก  

 
 

ตารางท่ี 13  คะแนนเฉ่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)   

                ปการศึกษา 2562 – 2563 ระดับช้ันประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด พิษณุโลก  
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ตารางท่ี 14  คะแนนเฉ่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)   

                ปการศึกษา 2562 – 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

ตารางท่ี 15  คะแนนเฉ่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)   

                ปการศึกษา 2562 – 2563 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

 



20 

 
ตารางท่ี 16  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

                ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จังหวัดพิษณุโลก 

                จำแนกตามสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

ตารางท่ี 17  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

                ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จังหวัดพิษณุโลก 

                จำแนกตามสาระการเรียนรู 
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ตารางท่ี 18  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

                ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 จังหวัดพิษณุโลก 

                จำแนกตามองคประกอบ                

 
ตารางท่ี 19  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

                ปการศึกษา 2561 – 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จังหวัดพิษณุโลก 

                จำแนกตามองคประกอบ 
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สวนที่ 2  

บริบทที่เก่ียวของดานการศึกษา 

 

กรอบแนวทางการจัดทำแผน  

ขอมูล เอกสาร กฎหมายท่ีเกี่ยวของท่ีใชเปนกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย  กฎหมาย ยุทธศาสตร นโยบาย เอกสารสำคัญท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)    

 2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ      

อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)   

  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564       

 5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579               

 6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)      

 7. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565) 

                8. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 9. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

 10. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 11. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 12. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาคเหนือ (พ.ศ.2563-2565)      

 13. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการภาค 17 (พ.ศ.2562-2565) 

 14. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 15. อำนาจหนาท่ีของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 16. อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 17. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของสำนักงานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
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 1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)   

  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรชาติไดดำเนินการจัดทำยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)     

เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกำหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร 

ดังนี้  

   วิสัยทัศน  

   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ ง ค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา            

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

   ความม่ันคง หมายถึง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลง     

ท้ังภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก

บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง เชน 

ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปน

พระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 

ของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ีนำไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง 

ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต           

มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน 

   ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน   

จนเขาสูก ลุมประเทศรายได สูง ความเห ล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ดีมี สุข 

ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน  

มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ 

ในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ท้ังในตลาดโลก

และตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสราง

ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทย 

มีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศ          

ในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน  

และการทำธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสราง 

การพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร  

ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษา  

และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ  
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ตอส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค      

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม 

สมบูรณมากข้ึนและส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ     

เพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และใหความสำคัญกับการมี

สวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

   โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ     

ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ        

ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐ             

ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย  

    1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

    2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได 

    3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

    4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

    5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

    6) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ   

   ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 

อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 

เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก

รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน 

และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวน ราชการ ภาคเอกชน     

ภาคประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลัก      

ธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชนตอการดำเนินการของยุทธศาสตรชาติ ดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคล่ือน

ไปได ตามทิศทางและเปาหมายท่ีกำหนด 

   2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา       

ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก  
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    1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ

ของประเทศในดานอื่นๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบท     

ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม 

    2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ   

ในมิติตางๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล    

และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

    3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนา       

คนรุนใหม รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร       

ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุน       

จากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและ        

การลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลาง  

และลดความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

   3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย         

มีความพรอม ท้ั งกาย  ใจ  สติปญ ญ า มีพัฒ น าการท่ี ดี รอบด านและมี สุขภาวะ ท่ี ดี ใน ทุกชวงวัย  

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ  อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ

และภาษาท่ี 3 และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

สูการเปน คนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพ

ตามความถนัดของตนเอง 

   4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย       

การพัฒนาท่ีสำคัญท่ีใหความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 

ท อ ง ถ่ิ น  ม าร ว ม ขั บ เค ล่ื อ น  โด ย ก ารสนั บ สนุ น ก าร ร ว ม ตั ว ข อ งป ระ ช าชน  ใน ก าร ร ว ม คิ ด 

รวมทำเพื่อสวนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบรหิารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน 

การเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย 

ท้ังในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง 

และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการ 

และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

   5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม     

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติดาน สังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก
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ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นท่ีเปนตัวต้ังในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของ

ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโต

รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลท้ัง     

3 ดาน อันจะนำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 

   6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และ

ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกจิ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐ

ท่ีทำหนาท่ีในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก     

ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัยและพรอม   

ท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี

ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับ

มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เช่ือมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม    

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง

รวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต

ประพฤติมิชอบอยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจำเปนมีความทันสมัย       

มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสูการลดความเหล่ือมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการ

ยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลัก     

นิติธรรม 
 

   2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็น

ยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการ

สำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

              2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนยอย  

 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 3.2 

การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง 
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 2) ประเด็นการตางประเทศ ใน 1 แผนยอย คือ 2.2 ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความ

รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 

 10) ป ระ เด ็น ก ารป ร ับ เป ลี ่ยน ค าน ิยมและ ว ัฒ น ธ รรม  ใน  1  แผน ย อ ย  ค ือ  

3.1 การปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 

 11) ประ เด็นก ารพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช ว ง ชีวิต  ใน  4  แผนย อ ย  ได แก   

3.2 การพ ัฒ นาเด็ก ตั ้งแตช วงการ ตั ้งครรภ จนถึงปฐมวัย  3 .3  การพ ัฒ นาช ว งว ัย เร ียน /ว ัยรุ น  

3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การ

คุมครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

 18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน

เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.1 การ

พัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 22) ประ เด ็น กฎห มายและกระบวน การย ุต ิธ รรม  ใน  1  แผนย อย  ค ือ  3 .1  

การพัฒนากฎหมาย 

 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัย และพัฒนา

นวัตกรรมดานองคความรูพื้นฐาน 

  2.2 แผนแม บทเฉพาะก ิจภายใต ป ระเด ็นย ุท ธศาสตรชาต ิ อ ัน เป นผลมาจาก

สถานการณโควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร

ชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู

ไดมีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชีพและกระจาย รายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจ

ประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพื่อรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม” โดย    

การพัฒนาประเทศภายใตแนวคิด Resilience มีมิติท่ีตองใหความสำคัญ 3 ประการ ไดแก  

 การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต สภาวะวิกฤต 

ใหประเทศยังคงยืนหยัดและตานทานความยากลำบาก 
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 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง           

ท่ีดำเนินการอยู ใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลง ความไมแนนอน และบริบทการพัฒนาประเทศท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปล่ียนแปลง

เชิงโครงสรางและปจจัยพื้นฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองการปกครอง ใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอศักยภาพโดยรวมของ

ประเทศ 

โดยไดระบุแนวทางการพัฒนาท่ีควรใหความสำคัญเปนพิ เศษ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการฟนฟู            

และขับเคล่ือนประเทศใหสามารถ “ลมแลว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย    

1) การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับขีดความสามารถของ

ประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปน

กำลังหลักในการขับเคล่ือนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริม    

การฟนฟูและพัฒนาประเทศ 

 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเกี่ยวของกับแนวทางการพัฒนาท่ี 1   

และ 3 ดังนี้ 

 1. การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 

เพื่อลดความเส่ียงในการพึ่งพาตางประเทศ โดยมุงเนนการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยัง

ระดับทองถ่ิน ผานการสงเสริมการจางงาน โดยเฉพาะในระดับพื้นท่ีและชุมชน รวมกับการใหความชวยเหลือ

และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถปรับตัวสูธุรกิจใหมท่ีมี

แนวโนมความตองการมากข้ึนในอนาคต เพื่อใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกำลังหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให เปนกำลังหลักในการขับเคล่ือน          

การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุนอุตสาหกรรม

และบริการเปาหมายท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและโครงสรางเศรษฐกิจท่ีปรับเปล่ียนไป พรอมท้ังเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 

และจัดสวัสดิการทางสังคมใหเหมาะสม เพียงพอกับความจำเปนในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในดานรายไดและ

สุขภาพ 

 2.3 โครงการสำคัญเพื่ อบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคล่ือนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย        

ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ  2565 เมื่อวัน ท่ี 5 

พฤษภาคม 2563 ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบสวนราชการดำเนินการ ดังนี ้
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  สศช. และทุกสวนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคล่ือนท้ัง 4 แนวทาง  

  1) การมองเปาหมายรวมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 

  2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะหหวงโซความสัมพันธและชองวาง          

การพัฒนาตอการบรรลุเปาหมาย (xyz) 

  3) การจัดลำดับความเรงดวนของโครงการสำคัญ 

  4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามกระบวนการท่ีกำหนดไวในพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสนับสนุนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร

ชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรับการคัดเลือกเปนโครงการ

สำคัญ  (รายการห วงโซ คุณค าของประเทศไทย : Value Chain Thailand) จำนวน  6 โครงการสำคัญ 

ประกอบดวย 

 1) แผนแมบทท่ี 1 ประเด็นความม่ันคง  

  เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565  

  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

สถาบันศาสนา เปนท่ีเคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 

 1. โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยง          

โดยแนวทางสันติวิธี 

      2. โครงการสงเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใหมีคุณภาพ 

 2) แผนแมบทท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

  เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565  

   110301 วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด 

วิ เค ราะห  รั ก ก าร เรี ยน รู  มี ส ำนึ กพ ล เมื อ ง  มี ค ว ามก ล าห าญ ทางจริ ยธรรม  มี ค วามสามารถ 

ในการแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีทักษะอาชีพสูงตามความตองการตลาดแรงงาน 

 

      3) แผนแมบทท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 

  เปาหมายแผนแมบทยอย/โครงการสำคัญฯ ป 2565  

       120101 คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ี

จำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
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    2. โครงการสงเสริมเวทีเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพื้นท่ีฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษท่ี 21 

 

 2.4 แผนแมบทเฉพาะก ิจภายใต ประเด ็นย ุทธศาสตรชาต ิ อ ัน เป นผลมาจาก

สถานการณโควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) 

    แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ภายในประเทศ 

    1. โครงการสงเสริมเวทีเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพื้นท่ีฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลัก

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีทักษะอาชีพสูงตามความตองการตลาดแรงงาน 

  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษท่ี 21 

 

          3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

                   คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแลว ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง 2) ดาน

การบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ดาน

สังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ดานการศึกษา 

และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของและสนับสนุนเปาประสงคแผนการ

ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ดาน ประกอบดวย (2) ดานการบริหารราชการแผนดิน (3) ดาน

กฎหมาย (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (12) ดานการศึกษา  

  

 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน   

    เปาประสงค เพื่อใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปล่ียนแปลง ในทุกมิติ

และรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางท่ีกำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ 

    กิจกรรม Big Rock ดานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของท้ัง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
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    (1) ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครฐัไปสูระบบดิจิทัล  

  (2 ) จัด โครงสร างองค กร  และระบบงานภาครัฐให มี ความยื ดหยุ น  คล อ งตั ว 

และเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ  

  (3 ) ปรับ เป ล่ียนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สู ระบบเป ด  เพื่ อ ให ได มา 

และรักษาไวซึ่งคนเกง ดี และมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม  

    (4) สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน  

   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกฎหมาย 

     เปาประสงค เพื่อใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายท่ีดีและมีเพียงเทาท่ีจำเปน

ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

      กิจกรรม Big Rock ดานกฎหมาย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1  

      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการดำรงชีวิต

หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคล่ือนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

    6) แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    เปาประสงค เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และฟนฟู

อ ย า ง เป น ระ บ บ  มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ละ มี ค ว าม สม บู รณ ยั่ ง ยื น  เป น ฐาน ก ารพั ฒ น าป ระ เท ศ 

ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม พรอมท้ังเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใชประโยชนลด

ความขัดแยงของการพัฒนาท่ีใชฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและลดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ  

     กิจกรรม Big Rock ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 4 กิจกรรม

ปฏิรูป 

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 

   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 

 

     11) แผนการป ฏิ รูปประเทศ (ฉบั บป รับป รุง) ด านการป องกันและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    เปาประสงค เพื่อแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน และให

ความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหาร

จัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตของบุคลากร

ใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการท่ีดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผย
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ขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตเพื่อขจัดปญหาการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  

      กิจกรรม Big Rock ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 4  

     (4) พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน  

    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา  

   เปาประสงค เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ำทางการ ศึกษา 

มุ งความเป น เลิศและสร างขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศ ปรับปรุ งระบบการศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ

สรางเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิต  

 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาติ 

   1. ยุทธศาสตรชาติด านการพัฒ นาและเสริมสร างศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

ขอ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ขอ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอการ

เปล่ียนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  

  2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอ 4.1 การลด

ความ เห ล่ือม ล้ ำ  สร างความ เป น ธรรม ใน ทุ กมิ ติ  ข อ  4 .2  การกระจาย ศูน ย ก ลางความ เจริญ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ขอ 4.3 การเสรมิสรางพลังทางสังคม 

  ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ 

   1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด ชวงชีวิต     

1 .1  เด็ ก เกิ ดอย า งมี คุณ ภ าพ  มี พั ฒ น าการสมวั ย  สาม ารถ เข า ถึ งบ ริก าร ท่ี มี คุณ ภาพ มาก ข้ึน 

1.2 วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู  

มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงาน

รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูส่ิงใหมตามพลวัตของ

โครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 1.4 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผูเช่ียวชาญ

ตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มข้ึน 1.5 ผูสูงอายุมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรม

สังคม สรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคมเพิ่มข้ึน 
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   2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 2.1 คนไทยไดรับ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจาเปนของโลกศตวรรษ    ท่ี 21 สามารถ

เขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  

   3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 

มีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพื่อใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพิ่มข้ึน 

 กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 - 3 

  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย 

(หนวยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพื่อ

ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 

    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม) 

   ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวน เกี่ยวของและสนับสนุน  

ในข้ันตอนของกจิกรรมปฏิรูปท่ี 1, 2 และ 3 ดังนี ้

     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย 

(กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 

  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 

  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการปองกัน (Prevention) และการแกไข (Correction) ปญหา

เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นท่ีและตนสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหนาและการระดมการมสีวนรวมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ เพื่อ

ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 

  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 

    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรูทุกระดับ 

    2. พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู 

    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 

    4. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูกับภาคีเครือขายตาง ๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน 
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   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประชุมหนวยงานผูรับผิดชอบ ติดตาม      

ความคืบหนาในการดำเนินการ 

   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทาง   

การศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 

  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 

  2) ดานกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ      

สายอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 

  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ

ตัวช้ีวัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

ความตองการจำเปน 

  ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชวยเหลือ ครู และ

การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกตามความตองการจำเปน 

     ข้ันตอนท่ี 4 การสงเสริม สนับสนุนระบบกลไกใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ

พั ฒ น าอย า งต อ เนื่ อ ง  โด ย เฉพ าะการ ติดตาม ช วย เห ลือค รู ให ม  ค รู ท่ี ไม มี วุฒิ ท างก าร ศึกษ า  

ครูท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ครูและสถานศึกษาในทองถ่ิน

ยากจน  ห างไกลและทุรกันดาร อาทิ การรวมมือกับชุมชน  (PLC&CPD: (Professional Learning 

Community & Continuous Professional Development) ก ารศ ึกษาอบรม และแพลตฟอรม

กระบวนการจัดการเรียนรูการบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  

     ข้ันตอนท่ี 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพคร ู

   ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเล่ือนวิทยฐานะท่ีไดรับการปรับปรุงใหม

และการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเปนสวนสำคัญในการประเมินและการ

ปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป      

ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่ งค่ัง ยั่ งยืน             

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการท่ีสำคัญ คือ  
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   1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ    

อยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดี ซึ่งเปน

เงื่อนไขท่ีจำเปนสำหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคน มีความเปนคนท่ีสมบูรณ สังคมไทย      

เปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดำเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข และอยูรวมกัน 

อยางสมานฉันท  

   2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”มุงสรางคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดี สำหรับคนไทย 

พัฒนาคนใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี 

รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ

อยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับส่ิงแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟู          

ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม  

   3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทย

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน   

เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา 

“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

   4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทย ป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 

20 ป มาเปนกรอบในการกำหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับ

กรอบเปาหมายท่ียั่งยืน (SDGs)  

   5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลาและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต 

จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

   6) ยึด “หลักการนำไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์    

ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว”  

  วัตถุประสงค 

   1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมท่ีดี    

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะ

ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนือ่งตลอดชีวิต 

   2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพา

ตนเองได 

   3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง

ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็ง

ของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนำ้ 
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   4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสามารถสนับสนุน  

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง

บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ   

การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ท้ังใน

ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาท

นำและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับ     

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 

  1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี 

ของสังคม มีความเปนพลเมืองต่ืนรู  มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เท าทันสถานการณ                   

มีความรับผิดชอบและทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ

มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเปนไทย 

  2. ความเหล่ือมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ     

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม  

  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐาน

บริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ    

ขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ       

มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ

ฐานความรูช้ันสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสู

ภูมิภาคเพื่อลดความเหล่ือมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนำ้  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจ       

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ใหความสำคัญกับการวางรากฐาน      

การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะ  

ทางสมอง ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยใน     
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ทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีตอสังคมสวนรวม      

มีทักษะความรู และความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปล่ียนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บนพื้นฐานของการมี

สถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ

ภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเปนทุนทางสังคมสำคัญในการขับเคล่ือน      

การพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ใหความสำคัญกับ             

การดำเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข 

รวมท้ังการปดชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดำเนินงานตอเนื่องจากท่ีไดขับเคล่ือน

และผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช

นโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน และการสรางโอกาส       

ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือ       

ท่ีเช่ือมโยง การเพิ่มผลิตภาพสำหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ำสุด ผูดอยโอกาสสตรี และผูสูงอายุ 

อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม       

การพัฒนาองคกรการเงิน ฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพื่อสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึงปจจัย       

การผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิง

พื้นท่ีและบูรณาการเพื่อการลดความเหล่ือมล้ำ 

  ยุทธศาสตรท่ี  3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนเนนใหเศรษฐกิจ

เติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสำคัญใน

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว

อยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากข้ึน และ

ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามี

การเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน มีการพัฒนา

เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรมข้ันกาวหนาท่ีเขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ

กำลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตาม

แนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการ    

ใหสามารถรองรับการแขงขันท่ีเสรีข้ึน  

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเด็นทาทาย   

ท่ีตองเรงดำเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดแก การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และยกระดับคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติส่ิงแวดลอมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิต และการบริโภค พัฒนาระบบ



38 
 

บริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน        

ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอ         

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ันค่ัง

และยั่งยืน ใหความสำคัญตอการฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงท่ีเปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและ

อุดมการณบนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและการเตรียม    

การรับมือกับภัยคุกคามขามชาติซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในระยะ 20 ปขางหนา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย เปนชวงเวลาสำคัญท่ีตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง 

เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสำคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสำเร็จบรรลุ

เปาหมาย ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม 

และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหวางสวนกลาง 

ภูมิภาค และทองถ่ิน และวางพื้นฐานเพือ่ใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป 2579 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มุงเนนการขยาย                

ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก     

และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน

อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง  ๆ

การพั ฒ นาระบบการบริหารจั ดการและการกำกั บดู แลให สอดคล องกั บมาตรฐานสากลเพื่ อเพิ่ ม 

ประสิทฺธิภาพ การดำเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภค  

การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการพัฒนาผูประกอบการ 

ในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสำคัญกับการใช

องคความรูทางวิทยาศาสตร ผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด

สรางสรรคอยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังใหความสำคัญกับการพัฒนา

สภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานท่ีเอื้ออำนวยท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย 

โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อชวยขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศใหกาวสูเปาหมาย  

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ประเทศไทยตองใชประโยชน

จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นท่ี และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาค

และจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง  
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จะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมือง  

นาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา   

ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี ้การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปน

โอกาสในการเปดพื้นท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเช่ือมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ

เพื่อนบานอีกดวย 
  

 5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  

  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัด

การศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค        

ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ     

ในการทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษา

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 

(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา    

ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) 

อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น

ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร         

ของประเทศ ความเหล่ือมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติดานส่ิงแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปน

กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

   วัตถุประสงค 

    1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

    2. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

    3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    4. เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหล่ือมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 

   ยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานปลัด 

กระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

    เปาหมาย 
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     1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ีพิเศษ

ไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

     3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

    แนวทางการพัฒนา 

     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

     3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง

พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม  

ภัยจากไซเบอร เปนตน 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

     เปาหมาย 

      1. กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

      2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ

เปนเลิศเฉพาะดาน 

      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ

มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ   

 

     แนวทางการพัฒนา 

      1. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

      2. สงเสริมการผลิตและพฒันากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

      3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิต

และมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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    ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

     เปาหมาย 

      1. ผู เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

      2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 

      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได

อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

      4. แหลงเรียนรู ส่ือตำราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 

      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมนิผลมีประสิทธิภาพ 

      6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 

      7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

    แนวทางการพัฒนา 

     1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

     2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู ส่ือตำราเรียน และส่ือการเรียนรูตางๆ ใหมี

คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 

     3. สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

     5. พัฒนาคลังขอมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

     เปาหมาย 

      1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

      2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ        

คนทุกชวงวัย 

      3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน 

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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     แนวทางการพัฒนา 

      1. เพิม่โอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 

      3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเขาถึงได 

    ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

     เปาหมาย 

      1. คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

      2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และส่ือการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

      3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต   

ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

     แนวทางการพัฒนา 

      1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม 

และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

      2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และส่ือ

การเรียนรูตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

      3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต    

ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

    เปาหมาย 

     1. โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได 

     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 

     3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและพื้นท่ี 

     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ   

ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 

     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สราง

ขวัญกำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

    แนวทางการพัฒนา 
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     1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 

     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

     3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

     5. พฒันาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 

 6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 25 

กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซึ่งภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการมีสวนเกี่ยวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  

 นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

 นโยบายหลักท่ี 2 การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ

ประเทศ  

 นโยบายหลักท่ี 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

    3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดี ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู 

ความซื่อสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ และการเปน

พลเมืองดี 

 นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก  

    4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน  

 นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  

    5.3 พัฒนาภาคเกษตร  

    5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว  

 นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  

    6.1 สงเสริมพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย  

    6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ  

 นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  

    8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

    8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม  

    8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ  

    8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย  

    8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  
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 นโยบายหลักท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

    9.4 สรางหลักประกันทางสังคม  

 นโยบายหลักท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดลอมเพื่อสรางการ

เติบโตอยางยั่งยืน  

 นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

 นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ

ยุติธรรม  

   นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต  

   นโยบายเรงดวนท่ี 7   การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21  

   นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

   นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดน

ภาคใต  

   นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน  

 

 7. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ไดประกาศในราชกิจ        

จานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพื่อเปนแผนหลักของชาติท่ีเปนกรอบทิศทาง      

การดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ รวม 7 

กรอบแนวคิด  16 นโยบาย 19 แผน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเกี่ยวของ รวม 7 นโยบาย 6 

แผน ไดแก 

  นโยบายท่ี 1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย  

      แผนท่ี 3) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 

  นโยบายท่ี 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวย  

      แผนท่ี 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง  

  นโยบายท่ี 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต สอดรับดวย  

      แผนท่ี 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  

  นโยบายท่ี 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 

  นโยบายท่ี 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกัน ความมั่นคงภายใน สอดรับดวย  

      แผนท่ี 10) แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
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  นโยบายท่ี 9) เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย  

      แผนท่ี 11) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  

  นโยบายท่ี 10) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย  

      แผนท่ี 15) แผนการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร  

 

8) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และ

สงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General 

Assembly) ครั้งท่ี 70 ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบดวย 17 

เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 

- ค.ศ. 2030) และประเทศไทยไดมีการดำเนินการกำหนดและจัดทำกรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อใหเกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงานท่ีเปนรปูธรรม โดยแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพื่อ  

การพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 

    เปาหมายท่ี 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลักเพียง

กระทรวงเดียวและมีหนวยงานอื่นมีบทบาทเปนหนวยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการไดแตงต้ัง

คณะกรรมการอำนวยการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาเพื่อรับผิดชอบ (1) กำหนด

นโยบายและอำนวยการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (2) กำหนดเปาหมายและตัวช้ีวัด

การพัฒนาท่ียั่งยืนในเปาหมายท่ี 4 และเปาหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับดานการศึกษา ท่ีสอดคลองกับบริบท

การศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนา

ท่ียั่งยืนในเปาหมายท่ี 4 (4) ใหคำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดำเนินงาน

การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอื่นที่เกี ่ยวของกับการศึกษา  

และ  (5) ทำหนาท่ีกำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา            

ของสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหเปนไปตาม Roadmap 

  ตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษา

มีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประกอบดวย 

เปาประสงค 10 ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวช้ีวัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ดานการศึกษาในสวนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันท่ี 7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม

รอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนท่ีเปนตัวช้ีวัดระดับโลก ท่ีทุกประเทศจะตอง

รายงาน และ (2) สวนท่ีกำหนดตัวช้ีวัดทดแทนและตัวช้ีวัดเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับความเปนไปไดใน  
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การเก็บขอมูลในประเทศและการจัดทำฐานขอมูลของประเทศท่ีมีอยูแลว รวมท้ังมอบหมายผูรับผิดชอบใน

การดำเนินการในแตละประเด็นดวย  

      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนา  

ท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริม

โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้ 

  เปาประสงคท่ี 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทาง  

การเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวช้ีวัด ดังนี้ 

   4.1.1) รอยละของนักเรยีนระดับประถมศึกษาปท่ี 3 (ป.3) ท่ีมีคาคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ

ความสามารถพืน้ฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑท่ีกำหนด : ตัวช้ีวัดทดแทน 

: คาเปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. : หนวยรวมสนับสนุน) 

      4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม : คาเปาหมายไวท่ีรอยละ 

100 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 

     4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม :  คาเปาหมายระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บ

ขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 

   4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัวช้ีวัด                                 

เพิ่มเติม :  คาเปาหมายระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 สวนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ รอยละ 90 สายอาชีวศึกษา รอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. :      

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 

  เปาประสงค ท่ี  4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึง          

การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายใน     

ป 2573 เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวช้ีวัด ดังนี้ 

   4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ท่ีมีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู และ

พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวช้ีวัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บ

ขอมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน) 

   4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา) 

ตัวช้ีวัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : 

หนวยรวมสนับสนุน) 

  เปาประสงคท่ี 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีสามารถจายได ประกอบดวยตัวช้ีวัด ดังนี้ 
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    4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ท้ังในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวช้ีวัดหลัก 

ประกอบดวยตัวช้ีวัดยอยตอไปนี้ 

    4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวช้ีวัดยอย

เทียบตัวช้ีวัดทดแทน : คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สายสามัญ

ศึกษา 45 : 55 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 

    4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวช้ีวัดยอยเทียบตัวช้ีวัดทดแทน :             

คาเปาหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : 

หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 

      4.3.1.3 จำนวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวช้ีวัดทดแทน : คาเปาหมาย 

ระหวางกำหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน. : หนวยสนับสนุน) 

       4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวช้ีวัดยอยภายใตตัวช้ีวัดหลัก 

: คาเปาหมายระหวางกำหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 

      เปาประสงคท่ี 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะท่ี

จำเปน  สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต

ท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใช     

ความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวม

ของวัฒนธรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวช้ีวัด ดังนี้ 

     4.7.1 มีการดำเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพื่อความเปนพลเมืองโลก และ (ii) การจัด 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกใหความสำคัญทุกระดับ

ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน 

ตัวช้ีวัดหลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 

  เปาประสงคท่ี 4.A  (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษา    

ท่ีออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 

ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบดวยตัวช้ีวัด ดังนี้ 

   4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนท่ีมีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตท่ีใชในการเรียนการสอน 

(c) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการปรับให

เหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย ตัวช้ีวัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : 

หนวยรวมสนับสนุน) 

    เปาประสงคท่ี 4.C  (SDG 4.C) : เพิ่มจำนวนครูท่ีมีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผาน       

ทางความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ

พัฒนานอยท่ีสุด และรัฐกำลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ประกอบดวย 
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       4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนตน 

และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ท่ีอยางนอยไดรับการอบรมครู 

(เชน การฝกอบรมการสอน) ท้ังกอนประจำการ (Pre-Service) หรือระหวางประจำการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐาน

ของประเทศ ตัวช้ีวัดหลัก : คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 

 

 9. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  

      หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 

1. สราง “TRUST” หรือ “ความเช่ือมั่น ไววางใจ” ใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและ

ผูปกครอง โดยทุกหนวยงานสามารถท่ีจะเปนหลัก หรือเปนท่ีพึ่งได  

   T (Transparency)  หมายถึง ความโปรงใส  

   R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 

   U (Unity)   หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว 

   S (Student-Centricity)  หมายถึง ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา 

   T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 

2. ใหทุกหนวยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานรวมกัน

เปนหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเปนรูปแบบในการทำงานท่ีจะทำใหครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน กลับมาใหความไววางใจ ในการทำงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนสวนเสริมในเรื่องความโปรงใส ท้ังในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  

3. สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอตนเอง

องคกร ประชาชน และประเทศชาติ ใหความสำคัญกับการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยผาน

กลไกการรบัฟงความคิดเห็นมาประกอบการดำเนนิงานท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม

กับบริบทสังคมไทย  

   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

และอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะท้ัง

ดานการจัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชส่ือทันสมัย และมี

ความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 
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   3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 

(NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนา

แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและ

เขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใช

ประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

   4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช

จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพื่อกำหนดใหมีระบบ

บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบ

การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัด

ความรู และทักษะท่ีจำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบ

การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ

เปนธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจาย

ทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและส่ือเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

   7. การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ

กรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สูการปฏิบัติ 

เปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เช่ือมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต และการจัดทำ

มาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได  

   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคล่ือนแผนบูรณาการการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม  โดย

หนวยงานท่ีเกี่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม

ความกาวหนาเปนระยะ 

   9. การศึกษาเพื่ ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี มีสวนชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 
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   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช

ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี          

ท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

   11 . การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส 

ทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอด

ชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุม

ผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

   นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win)  

   1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง  

ความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง

จากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

   3. ฐานขอมูล Big Data มุ งพัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน  

เพื่อใหไดขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถ

นำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

   4. ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน  

การดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน 

เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม       

ความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 
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   7. การจัดการศึกษาสำหรับผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผู

ท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ 

ศักด์ิศรีเทาเทียมกับผูอื่นในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและจุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เรงสรางสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของสังคม และปองกันจากภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการดานความปลอดภัยใหแกนักเรียน ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ 
การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดใหมีการฉีดวัคซีนเพื่อปองกันโรคติดตอ การจัดการความรุนแรง
เกี่ยวกับรางกาย จิตใจ และเพศ เปนตน 

   1.2 เรงพัฒนาบรรจุตัวช้ีวัดเรื่องความปลอดภัยใหอยูในเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษาและ
หนวยงานทุกระดับ 

 1.3 เรงพัฒนาใหมีหนวยงานดานความปลอดภัยท่ีมีโครงสรางและกรอบอัตรากำลังอยาง
ชัดเจนในทุกสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เรงจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับ

ฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ศึกษาวิเคราะห วิจัยความเหมาะสมความเปนไปไดและทดลองใชกอน
การประกาศใชหลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู เพื่ อพัฒนาสมรรถนะแบบผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง มุ งเนน
กระบวนการเรียนรูแบบถักทอความรู ทักษะคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) มุงเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
รวมท้ังการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาชองทางการเรียนรูผานดิจิทัลแพลตฟอรมท่ีหลากหลายและมีแพลตฟอรม      
การเรียนรูอัจฉริยะท่ีรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู ส่ือการสอนคุณภาพสูง และการ
ประเมินและพัฒนาผูเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผูเรียน
ทุกชวงวัย 

 2.4  มุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม                   
ใหมีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของ
ทองถ่ินและการเสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  

 2.5  สงเสริมใหความรูดานการเงินและการออม (Financial Literacy) ใหกับผูเรียน โดยบูรณา
การการทำงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารออมสิน ผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการ
ธนาคารโรงเรียน และการเผยแพรส่ือแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน 

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แบบโมดูล (Modular System)  
ท่ีมีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เช่ือมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมท้ังการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหนวยการเรียนรู 
(Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพื่อการมีงานทำ 
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    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ของพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเปนแนวทางให
หนวยงาน สถานศึกษา และผูเกี่ยวของนำไปประยุกตใชใหเหมาะสม 

3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเขาสูระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุต้ังแต 3 ปข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษาเพื่อ

รับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยบูรณาการ
รวมงานกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

    3.3 มุงแกปญหาคนพิการในวัยเรียนท่ีไมไดรับการศึกษาเขาสูระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหนง (ปกหมุด) บานเด็กพิการท่ัวประเทศ   

 3.4 ใหความชวยเหลือโรงเรียนหางไกลกันดารไดมีโอกาสเรียนรูในยุคโควิด โดยการสรางความพรอม  
ในดานดิจิทัลและดานอื่น ๆ 

     3.5 สงเสริม และสนับสนุนความรวมมือการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรท้ัง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถาบันสังคมอื่น  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
 4.1 ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และสงเสริมการผลิต

กำลังคนท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส งเสริม สนับสนุนให มี การฝกอบรมอาชีพท่ีสอดคล องกับความถนั ด ความสนใจ                  

โดยการ Re-skill,  Up-skill ,New skill เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน พรอมท้ังสราง
ชองทางอาชีพในรูปแบบท่ีหลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังผูสูงอายุ    ท่ีมีความสนใจ 
โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

 4.3 จัดต้ังศูนยใหคำปรึกษาการจัดต้ังธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและ
การเปนผูประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการสงเสริม และพัฒนา
ผูประกอบการดานอาชีพท้ังผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเช่ือมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนชางพันธุ R อาชีวะซอมท่ัวไทย โดยการนำรอง     
ผานการใหบริการของศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย ใหครอบคลุมการใหบริการแก
ประชาชน 

 
5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม Performance Appraisal (PA) โดยใช

ระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา  
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 5.3 ดำเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคูกับการให
ความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน

ประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน                  

ผานแอปพลิเคชัน “เปาตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผูปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลือ่นกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ  
 จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห งชาติเพื่ อรองรับพระราชบัญญั ติ                  

การศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง  
 

          10. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

  กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป งบประมาณ 

พ.ศ.2565 ดังนี้ 

               วิสัยทัศน 

 “พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ และมี

ทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปญญา”  

 พันธกิจ  

 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน 

 2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให มีประ สิทธิภาพในการใชทรัพยากร 

เพิ่มความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

 เปาประสงครวม  

 1. ผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

   2 . ผู เรียน ได รับการป ลูก จิตสำนึ ก ท่ี ถูกต อ งเกี่ ยวกับความมั่ นคง และรู เท าทันต อ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม 

   3. ผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

    4. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5 . ผู เรี ยน ทุ กคนได รั บ โอกาสเข าถึ งบริ การทางการศึกษาท่ี มี คุณ ภาพอย าง ท่ั วถึ ง  

และเหมาะสมกับชวงวัย 

   6. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลพหุปญญาของผูเรียน 

 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาด แรงงาน 
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   8. องคความรู ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใชประโยชนใน

เชิงเศรษฐกิจและสังคม   

   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน   

การจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพื้นท่ี ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 

 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  

   3. เพิ่มโอกาสใหผู เรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต           

(5 แผนงาน)     

   4. สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     

    5.  ผลิตกำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ (7 แผนงาน) 

   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมให ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการ ศึกษา           

(6 แผนงาน) 

 

11. แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับการเรยีนรูตลอด

ชีวิตอยางมีคุณภาพและมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 

1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพื้นท่ีอยาง  

มีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

2. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. สงเสริม สนับสนุนการสรางโอกาส และความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาอยางท่ัวถึง 

ตามศักยภาพของผูเรียน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

4. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของ

ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียน 

ในศตวรรษท่ี 21 

  คานิยม TEAMWINS 

   T = Teamwork การทำงานเปนทีม 

   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน 
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   A = Accountability ความรับผิดชอบ  

   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย 

   W = Willful ความมุงมั่นต้ังใจทำงานอยางเต็มศักยภาพ  

   I   = Improvement การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  

   N = Network and Communication การเปนเครือขายท่ีมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน  

   S = Service Mind การมีจิตมุงบริการ  

เปาประสงครวม 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผูเรียนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

4. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 

 

เปาประสงครวม ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม และคาเปาหมาย 

เปาประสงครวม/ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม/หนวยหลักรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

*1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการอยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity & Transparency Assessment) (ศปท.) 

ไมนอยกวา  

85 คะแนน 

2. ผูเรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

*2. รอยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน (สช.)  

รอยละ 51 

 

3. รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีข้ึนไป (สช.)  

รอยละ 80 

*4. รอยละคะแนนเฉล่ียรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แตละภาคเรียนเพิ่มข้ึน (กศน.) 

รอยละ 40 

ข้ึนไป 

5. รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับดีข้ึนไป (กศน.)  

รอยละ 80 

 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

*6. จำนวนครั้งท่ีประชาชนเขาถึงหลักสูตร/ส่ือ/แหลงเรียนรูท่ีจัดการศึกษา 10,000,000 
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เปาประสงครวม/ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม/หนวยหลักรับผิดชอบ 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

ในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  ครั้ง 

4. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 

*7. รอยละของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

และสามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สอ./สช./สคบศ./กศน.)  

รอยละ 85 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. ประกอบดวย 5 ประเด็น

ยุทธศาสตร 6 เปาประสงค  

ประเด็นยุทธศาสตร สป. เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร สป. 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 

เพื่อความมั่นคง   

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู 

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองเหมาะสมกับการ

เสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย  

เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

มีสมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

และการแขงขันของประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ี

จำเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 21 

3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงคและปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนมิตร 

กับส่ิงแวดลอม 

4. สรางโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษา 1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยาง

ท่ัวถึง  

และเสมอภาค ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 1. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

  



57 
 

7. ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค และกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรยีนรูท่ี

จำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองเหมาะสมกับการ

เสริมสรางความมั่นคงในแตละบริบท  

1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตอง เพื่อเสริมสราง

เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ นอม

นำ เผยแพรศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมี

คุณภาพและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขต

พื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามตะเข็บชายแดน และพื้นท่ี

เกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา 

และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกัน

และแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซ

เบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

4. พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศเพื่อ

ยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี

สมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

และการแขงขันของประเทศ   

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงานในพื้นท่ีและภูมิภาค (อาทิ พื้นท่ีและเมืองนา

อยูอัจฉริยะ ดิจิทัลชุมชน) 

2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัด

การศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ี

จำเปนในศตวรรษท่ี 21 

1. พฒันาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบ 

สะเต็มศึกษา 
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2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปน 

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการ

คิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือ

ปฏิบัติ 

3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะ

อาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคม

ศตวรรษท่ี 21 

4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ (ตอ) 

เปาประสงค กลยุทธ 

3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริม

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรับเปล่ียนพฤติกรรมให

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและ

สมรรถนะท่ีจำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิด

และทัศนคติท่ีถูกตอง ดานระเบียบ วินัย คุณธรรม

จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 

7. พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน  

(ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความ

ตระหนักในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมดวย

กระบวนการมีสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และเสมอ

ภาคดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยาง

หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และกลุมเปาหมาย 

2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและส่ือการเรียนรูผานระบบดิจิทัล

ออนไลนแบบเปดท่ีเหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนา 

การเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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เปาประสงค กลยุทธ 

1. หนวยงานมีระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ 

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชในการบริหารราชการ/

บริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา    

ใหเปนเอกภาพ เช่ือมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 

3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

ในการบูรณาการเช่ือมโยงทุกระดับ รวมท้ังการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนใน

พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  

4. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 

 5. ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหมีความยืดหยุน 

คลองตัว ไมซ้ำซอน และทันสมัย เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีด

สมรรถนะองคกร 

6. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรม

รณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 

7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน เพื่อยกระดับ

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สป./เป าประสงครายประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี ้วัด และคาเป าหมาย ของ

เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.   ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความม่ันคงในแตละบริบท  

1. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม

สงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  

(ทุกหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.) 

รอยละ 100 

*2. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสรางภูมิคุมกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ)  

(สช./สบศ.) 

รอยละ 70 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

3. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ หรือสมรรถนะดานอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนา 

ไปสรางโอกาสในการประกอบอาชีพได (กศน.) 

รอยละ 80 

4. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ  

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เขาใจและยอมรับ 

ความแตกตางท่ีหลากหลาย (ศปบ.จชต.) 

เพิ่มข้ึน 

จากปท่ีผานมา 

 

*5. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการฟง พูด-อาน-และเขียนภาษาไทยในระดับพอใชข้ึน

ไป (ศปบ.จชต.)  

ไมต่ำกวา 

รอยละ 85 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.  ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ี

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 

*6. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษาท่ีเผยแพร 

ตอสาธารณชน (สนย. และทุกหนวยงานในสังกัด สป.) 

รอยละ 80 

7. รอยละของผูผานการอบรมเครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.) รอยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. 1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21   

                                           2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ี

จำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21  

                                               3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

8. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีไดผานการประเมินคุณภาพภายนอก อยู

ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป (สช.) 

   - ระดับปฐมวัย 

   - ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 80 

9. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ/

ดานการเรียนรู สามารถส่ือสารไดถูกตองมากข้ึน (กศน./สช.) 

รอยละ 80 

*10. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.) รอยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

11. จำนวนผูใชงานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูแหงชาติ (National Digital 

Learning Platform : NDLP) (ศทก.) 

(ศทก. : เปาหมาย 30,000 คน ภายในป พ.ศ.2565 : เริ่มตน ป 64 เปาหมาย 10,000 คน)  

20,000 คน 

12. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ก.ค.ศ.)  

รอยละ 80 

13. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถนำความรูไปสราง

โอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได (กศน.) 

รอยละ 80 

14. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกับ

เปาหมาย (กศน./สช.) 

รอยละ 100 

15. จำนวนนักเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา

และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความตองการจำเปน 

(กศน. 10,000 คน / สช. 270,000 คน)  

280,000 คน 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5.   หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง    

ความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใสตามหลักธรรมาภบิาล 

16. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีไดรับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาใหสอดคลอง

กับสถานการณ (สน./สช./ก.ค.ศ.) 

(สน. 1 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 5 ฉบับ)  

ไมนอยกวา 

11 ฉบับ 

*17. จำนวนระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

ท่ีเช่ือมโยงฐานขอมูลรายบุคคลอางอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหวาง

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นดานสาธารณสุข สังคม  

ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ศทก.) 

(: อางอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา) (ศทก. : เปาหมาย 6 ระบบฐานขอมูล ภายในป 2565 : 

เริ่มตนป 2562 มีอยู 2 ระบบฐานขอมูล : ป 2563 เปาหมาย 2 ระบบ : ป 2564 เปาหมาย 

1 ระบบ)  

(2562 : ฐานขอมูลสถานศึกษา ฐานขอมูลนักเรียน ฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ฐานขอมูลบุคลากรอื่น  

1 ระบบฐานขอมูล 

(ฐานขอมูล 

ผลการเรียน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

2563 : ฐานขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  

2564 : ฐานขอมูลหลักสูตร  

2565 : ฐานขอมูลผลการเรียน) 

18. รอยละของหนวยงานท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ  

(ทุกหนวยงานในสังกัด : หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัด สป. เทียบเทาสำนัก) 
รอยละ 80 

19. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรูปองคกรและขอเสนอการเปล่ียนแปลงระยะ 3 ป 

(พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) 

(อางอิงจาก : แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2564-2565) 

ระดับ 5 

 

 

 

 

12. ŀ³×ğĹþ−Čďđýİ╣̂ďİ¼ĎÐ×ď̂ďİČĚ̂čďİąÝĎ¹₣ď̆Ŀ̄×ěĂ̈́&¼,Č,0341-0343'  
ćĘđĎğþĎČ×╣ 

“ภาคเหนือเปนภูมิภาคตนแบบดานการศึกษาของประเทศ ท่ียกระดับคุณภาพการศึกษา ลด     

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา ท่ีเกิดทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง” 

“ตนแบบ” หมายถึง แบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการดานการศึกษา ท่ีเกิดจากการบูรณาการ

ทำงานรวมกันของทุกภาคสวน โดยการสงเสริม ปรับปรุง และเรงรัดงานดานการศึกษาท่ีมุงตอบสนองตอ

ความตองการของผูเรียน (ผูเรียน หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกชวงวัย)

บริบทโลก บริบทพื้นท่ีท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

“ยกระดับคุณภาพการศึกษา” หมายถึง การสงเสริม ปรับปรุง และเรงรัดพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย

และกระบวนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน

และมีความสามารถในการแขงขันระดับประเทศ 

“ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา” หมายถึง การสงเสริม สนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนสามารถ

เขาถึงบริการทางการศึกษา อยางเหมาะสม เสมอภาค และอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

“ทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง” หมายถึง 1) ความรูความเขาใจตอชาติบานเมือง 2) ยึดมั่นในศาสนา     

3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และ 4) มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

พันธกิจ 

1. สรางผูเรียนสูการเปน “คนดี และคนเกง” 

2. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

3. ลดความเหล่ือมล้ำดานการศึกษา 
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4. ระดมพันธมิตรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. สงเสริมการบูรณาการทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคงและอยูดีมีสุข 

2. พัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและกระบวนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพตรงตามศักยภาพผูเรียนท่ีหลากหลาย

ใหมีสมรรถนะ ความรู และความสามารถในการแขงขันตามคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. สงเสริมปจจัยทุนทางดานสังคมและทุนทางดานธรรมชาติท่ีเปนอัตลักษณของพื้นท่ี และนแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหนวยงานทางการศึกษา 

เปาประสงค 

1. ผู เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู ในสังคมอยางมีความสุข ความสงบ บนพื้นฐานความถูกตอง           

คูคุณธรรม 

2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานและมีความสามารถในการแขงขัน

ระดับประเทศ 

3. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพทุกระดับ 

4. ประชากรทุกกลุมอายุไดรับโอกาสการศึกษาท่ีหลากหลาย เหมาะสม เสมอภาค อยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

5. ผูเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความภาคภูมิใจใน         

อัตลักษณของพื้นท่ี โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

6. หนวยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ (Strategy) 

1. สรางและสงเสริมภาคีเครือขายดานการศึกษาในพื้นท่ีใหเขามามีสวนรวมขับเคล่ือนการพัฒนา

การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคง 

2. สงเสริมการนำกระบวนการลูกเสือมาใชในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตผูเรียน 

3. สงเสริมงานดานวิชาการ การวิจัย ท่ีเปนมาตรฐาน ใหมีความยืดหยุนตามบริบทของทองถ่ิน และ

เหมาะสมกับผูเรียนในแตละชวงวัย 

4. สงเสริมสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการสอนตาม

พหุปญญาของผูเรียนใหสอดคลองกับทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

5. สงเสริมหนวยงานทางการศึกษาใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีดิจิทัลและ

นวัตกรรมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 
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6. สงเสริม สนับสนุนทุกภาคสวนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายและกระจาย

โอกาสทางการศึกษาใหประชากรทุกกลุมอายุสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรู ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและ

กลุมเปาหมาย 

7. สงเสริมผูเรียนใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ 

เสริมสรางวิถีการเรียนรูตามอัตลักษณทางวัฒนธรรมและบริบทของทองถ่ิน โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

8. สงเสริมการระดมทรัพยากรจากภาคีเครอืขาย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นท่ี 

9. สงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษาปรับปรุงการบริหารจัดการองคกรใหทันสมัย เหมาะสม และ 

เอื้อตอการปฏิบัติงาน 

 

13. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการภาค 17 (พ.ศ.2562-2565)  

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2565 ระดับภาค ของสานักงาน

ศึกษาธิการภาค 17 ในพื้นท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนา

การศึกษา ระยะ 4 ป(พ.ศ.2562-2564) ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

 “จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนบนเสนทางวิถีชีวิตและเสนทางเศรษฐกิจ EWEC และ LIMEC” 

พันธกิจ 

 1. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 2. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางอาชีพและการมีงานทา 

 3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคและประเทศ 

 4. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

เปาประสงค 

 1. ผูเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 2. ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

และประเทศ  

 3. ระบบบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ บูรณาการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาโดยภาคี

เครือขาย ความรวมมือ 

ยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการวิจัย 

 2. พัฒนาคนสูจุดหมายแหงคุณภาพชีวิต 

 3. สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี 
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 4. สรางโครงขายกระบวนการมีสวนรวมและความรับผิด รับชอบ 5. สรางอาชีพและรายไดบน

พื้นฐานของเอกลักษณและอัตลักษณ 5 จังหวัด 

มาตรการ/จุดเนน 

 1. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 2. สงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ การอาชีวศึกษา เพื่ออาชีพและการมีงานทา 

 3. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 4. สงเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย 

 5. สงเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะกาวสู Thailand 4.0 และศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ 

 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผูเรียนท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาดานอาชีพ 

 3. พัฒนาผูเรียนใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 4. พัฒนาหนวยงานและองคกรทางการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมุงสูสัมมาชีพ 

 5. สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

 6. สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา 

 7. ติดตามประเมินผลและวัดผลคุณภาพการศึกษา  
 

 

14.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565) 

  เปาหมายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

 "ศูนยกลางความเจริญแหงภูมิภาคท่ีมั่นคง ส่ีแยกอินโดจีน ประตูสูความมั่งค่ัง ประสานพลังสู     

การพัฒนาท่ียั่งยืน" 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 พัฒนาและเพิ่มขีดความสมารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ การคา      

การลงทุน โลจิสติกส การทองเท่ียวเชิงนิเวศ และประวัติศาสตรมรดกโลก สินคาบริการและผลิตภัณฑ     

สรางสรรคมูลคาสูง สูความมั่งค่ังบนเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัล 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเพิ่มมูลคายกระดับเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ เกษตร

อุตสาหกรรม อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสรางสรรคสูมาตรฐานสากล 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 นอมนำศาสตรพระราชา พัฒนาคนทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต 

การศึกษา การสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน สรางสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 พัฒนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม พลังงาน 

อยางเปนระบบและยั่งยืน 
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 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 พันและเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและระบบ

เตรียมความพรอมเผชิญสภาวะวิกฤต และขยายความรวมมือและความสัมพันธกับตางประเทศ อยางมี     

ดุลยภาพ 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาล 

 

15. อำนาจหนาท่ีของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  กฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548             

(ราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนท่ี 100 ก หนา 9 วันท่ี 28 ตุลาคม 2548) ไวดังนี้ 

    “ขอ 2 ใหสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร การแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ จัดทำงบประมาณและบริหารราชการประจำท่ัวไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเปาหมายและเกิด    

ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

       1) ศึกษา วิเคราะห จัดทำขอมูลเพื่อใชในการกำหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์   

ของกระทรวง 

       2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 

       3) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

       4) จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

       5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการท่ัวไปของกระทรวง 

       6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

       7) สงเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันพัฒนา

ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

       8) สงเสริม ประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา 

ตลอดจนงานอื่น ๆ ท่ีมิไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

       9) ประสานงานกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง รวมท้ังดำเนินการเกี่ยวกับ

งานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนท่ีมิไดอยูในอำนาจหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัด

กระทรวง 

       10) พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง 

       11) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของซึ่งมิได       

อยูในอำนาจหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 
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       12) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ      

ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย”  

 

16. อำนาจหนาท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

คำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ขอ 11 ใหมีสำนักงาน

ศึกษาธิการจั งหวัด  สังกั ดสำนั ก งานป ลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ เพื่ อปฏิ บั ติภ ารกิ จของ

กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหนาท่ี นโยบายและยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมายและใหมีอำนาจหนาท่ีในเขตจังหวัด 

ดังตอไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ี

เปนไปตามอำนาจ  และหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

3. ส่ังการ กำกับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรอืหนวยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครอืขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 

6. ดำเนนิงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานดานวิชาการ นิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุก

ระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

8. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการหรือ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

9. สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

10. สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 

11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติ

หนาท่ีเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด 
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17. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ของสำนักงานการศึกษา   

จังหวัดพิษณุโลก 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และ

ภายนอกของหนวยงาน โดยมีผลการวิเคราะหดังนี้ 

 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

  จุดแข็ง (Strength) 

    1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและ

คุณภาพ 

    2. สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีรองรับการจัดการศึกษาและใหบริการไดในทุกระดับ ทุกประเภท 

อยางท่ัวถึง 

  3. มีหนวยงานท่ีเปนกลไกการขับเคล่ือนนโยบายและแผนสูการปฏิบัติ และประสานงาน 

การบริหารการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นท่ี 

4. มีเครือขายพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาทุกระดับ 

5. มีแหลงเรียนรูสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

ความเปนพลเมือง กระจายเขาถึงชุมชนในพื้นท่ี 

    6. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสรางโอกาส 

และยกระดับการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นท่ีและเขาถึงกลุมเปาหมาย 

   7. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดท่ีมีผูวาราชการเปนประธาน ทำใหการขับเคล่ือนการศึกษา

เปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการทำงานรวมกันท้ังภาครัฐและเอกชน 

   8. มีหนวยงานท่ีกฎหมายใหอำนาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

จุดออน (Weakness) 

 1. ผลการทดสอบ O - NET สวนใหญมีคะแนนเฉล่ียต่ำกวารอยละ 50   

 2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษายังไมเช่ือมโยงเปนเอกภาพ 

 3. ผูเรียนในพื้นท่ีชายแดนขาดทักษะการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือส่ือสารในการเรียนรู 

       4. บทบาทครูสวนใหญยังไมเอื้อตอการสงเสริมผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 กระบวนการ

เรียนรูไมเนนกระบวนการคิด วิเคราะห ใหเด็กใชเหตุผลในการตัดสินใจ       

    5. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการจังหวัด ในบางพื้นท่ียังไมเกิดการบูรณาการ 

รวมกันระหวางหนวยงานท่ีจัดการศึกษาและภาคเอกชน 

         6. โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  มีครูสอนไมครบช้ัน และครูไมตรงสาขาวิชาท่ี     

ขาดแคลน สงผลตอการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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    7. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไมเนนการใชงานจริง ขาดการกระตุนใหนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ 

    8. ผูปกครองมีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียน ในโรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูง 

    9. งบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมเพียงพอ 

           10. การจัดการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในพื้นท่ี 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

โอกาส (Opportunities) 

  1. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ใหความสำคัญดานการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสราง

ศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม ระบบบริหาร

จัดการภาครัฐโปรงใส นำระบบดิจิทัลมาปรับใชในการปฏิบัติงาน บริหารราชการแบบบูรณาการและกระจาย

อำนาจสูทองถ่ิน  

    2. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 มุงหมายใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวมสราง

การเติบโตและพัฒนาท่ียั่งยืนทุกมิติ บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

    3. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มุงหมาย

การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสงเสริมการเช่ือมโยงเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

การบริการ และการเรียนรู สูสังคมแหงปญญา 

     4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 ใหความสำคัญ

การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเขาสูตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน 

    5. นโยบายรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทำให เกิดนวัตกรรมแนวทาง              

จัดการเรียนรู STEM Education เพื่อพัฒนาทักษะผูเรียนท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  

    6. นโยบายความมั่นคงแหงชาติใหความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

โอกาสทางการศึกษา และการสรางอาชีพใหกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

      7. นโยบาย SMEs เปนชองทางพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตอเนื่องใหสอดคลองกับ

ทิศทางของจังหวัดพิษณุโลกในการสรางผูประกอบการรายใหม  

8. หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหความสำคัญและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

9. การขยายตัวดานเศรษฐกิจอาเซียนสงผลตอโอกาสทางการศึกษาของผูเรียน 

         10. เปนศูนยกลางการใหบริการโลจิสติกส และการขนสงในระดับภูมิภาค 

         11. มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงาม เปนเอกลักษณประจำถ่ินเปนแบบอยางได  

         12. มีแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ศูนยฝกอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายเอื้อตอ      

การเรียนรู 

         13. มีสถาบัน องคกร หนวยงาน ท่ีมีความสามารถดูแลเด็กพิเศษ ผูดอยโอกาส พลาดโอกาส 

และขาดโอกาส 
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         14. เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและระบบการส่ือสารครอบคลุมพื้นท่ี มีชองทางในการแสวงหา

ความรูท่ีหลากหลายตามความตองการของผูเรียน 
 

ภัยคุกคาม (Threats)   

  1. การส่ือสารผานชองทาง Social media ท่ีรวดเร็วสงผลใหปญหาทางสังคมเกี่ยวกับยาเสพติด 

ปญหาทางเพศ และอบายมุขแพรกระจายสูสถานศึกษาไดงายข้ึน  

   2. ปญหายาเสพติดมีผลกระทบตอความมั่นคง คุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ี 

ชุมชนและสถานศึกษาขาดการประสานงานและการบูรณาการในการแกไขรวมกัน 

    3. กระบวนการการปรับปรุง แกไขกฎหมายระดับชาติ บางสวนลาชา ไมครบถวน ไมสอดคลอง

กับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เปนขอจำกัดในการสงเสริมการมีสวนรวมการจัดการศึกษาเอกชน

กับภาคสวนตางๆ ดวยกลไกประชารัฐ 

   4. ปญหาทางเศรษฐกิจ ความยากจนของผูปกครองมีความเหล่ือมล้ำกันมาก สงผลกระทบตอ                    

การจัดการศึกษา  

   5. ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ทำใหผูเรียนมีภาระตองดูแล สงผลกระทบตอการเรียนของ

ผูเรียน 

   6. ประชากรในวัยเรียนมีแนวโนมลดลง สงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึน 

   7. อิทธิพลของโลกาภิวัตน (Globalization) สงผลตอคานิยม พฤติกรรมในการบริโภค                

ท่ีไมเหมาะสม ในกลุมเด็กและเยาวชน มีการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา  

   8. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงยังไมครอบคลุมทุกพื้นท่ี สงผลกระทบตอโอกาส                      

ทางการเรยีนรู 

   9. ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอการลงทุนทางการศึกษา 

  10. หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนนำกิจกรรมลงสูสถานศึกษามากเกินไป สงผลกระทบตอ

การจัดการเรียนการสอน 

  11. นโยบายทางการศึกษาเปล่ียนแปลงบอย สงผลใหการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษา                           

ขาดความตอเนื่องไมสอดคลองกับบริบทและความตองการของพื้นท่ี  

   12. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ไมสอดคลองกับความตองการในการจัด

การศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ี 
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สวนที่ 3  

สาระสำคัญของแผนปฏบิัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมุงเนนการสรางโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคน

พิษณุโลกไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท้ังนี้ เพื่อใหคนพิษณุโลกทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพมีความพรอมท้ังทาง

รางกายจิตใจสติปญญา วินัย คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเปนไทย มีความเปนพลเมืองท่ีดี ตระหนัก

และ รูคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง และตอบสนอง

ตอทิศทางการพัฒนาจังหวัดและประเทศ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้ึนเพื่อ

ใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน ในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี ้

 

วิสัยทัศน  
 

“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนองคกรคุณภาพท่ีมีความเปนเลิศและมีขีดสมรรถนะสูง” 

 

 
 

พันธกิจ 
 

1. สรางโอกาสการเขาถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท่ัวถึงและเทาเทียม  

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ใหมีศักยภาพการแขงขันสูสากล  

3. สงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รักษส่ิงแวดลอม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา  

   ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

   และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

คานิยม 

 

"มุงเนนคุณภาพ เสมอภาคการใหบริการ ประสานความรวมมือ" 
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ยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

  4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  5. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร / เปาประสงคและกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เปาประสงคท่ี 1 ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองเหมาะสมกับ

การเสริมสรางความม่ันคงในแตละบริบท  

 กลยุทธ 

 1.1 ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตอง เพื่อเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ        

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

         1.2 ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/

วิชาชีพในเขตพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามตะเข็บชายแดน ท้ังกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน   

ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

 1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม       

รูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาประสงคท่ี 2 ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 

 กลยุทธ 

 2.1 พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นท่ีและภูมิภาค         

(อาทิ พื้นท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ ดิจิทัลชุมชน) 

 2.2 สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

เปาประสงคท่ี 3 ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

เปาประสงคท่ี 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

  กลยุทธ 

                             3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 

  3.2 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจาก    

การลงมือปฏิบัติ 

  3.3 สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทันและ

สามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21     

  3.4 สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 

  3.5 พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะท่ีจำเปนของผูเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

  3.6 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกตอง ดานระเบียบ วินัย 

คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 

  3.7 พัฒนาทักษะการส่ือสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและ

การประกอบอาชีพ 

  3.8 สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม

ดวยกระบวนการมีสวนรวม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 5 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบท่ี

หลากหลาย 

               กลยุทธ 

                   4.1 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย         

ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรู ท่ีมี คุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ

กลุมเปาหมาย 

               4.2 สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและส่ือการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปด           

ท่ีเหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคท่ี 6 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  กลยุทธ  

  5.1 สงเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางจิตสำนึกรักษส่ิงแวดลอมและนำแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

  5.2 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยกระบวนการมีสวนรวม  

จากทุกภาคสวน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคท่ี 7 หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ 

 6.1 สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชในการบริหารราชการ/บริการ

ประชาชน  

                 6.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษา ใหเปนเอกภาพ 

เช่ือมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 

 6.3 สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการเช่ือมโยง   

ทุกระดับ รวมท้ังการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา  

 6.4 พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง 

และติดตามพฤติกรรมเส่ียงการทุจริต 
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ประเด็นยทุธศาสตร / เปาประสงครายประเด็นยทุธศาสตร 

ตัวชี้วดัและคาเปาหมายรายประเด็นยทุธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร 

/ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เปาประสงคท่ี 1 ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอง

เหมาะสมกับการเสริมสรางความม่ันคงในแตละบริบท  

1. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม

สงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

รอยละ 100 

2. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสรางภูมิคุมกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด,      

ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

รอยละ 70 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาประสงคท่ี 2 ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ีตอบสนอง         

ความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 

3. รอยละของผลงานวิจัยเพื่อสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษาท่ีเผยแพรตอสาธารณชน รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

เปาประสงคท่ี 3 ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

เปาประสงคท่ี 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

4. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีไดผานการประเมินคุณภาพภายนอก       

อยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

   - ระดับปฐมวัย 

   - ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 80 

5. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ/

ดานการเรียนรู สามารถส่ือสารไดถูกตองมากข้ึน 

รอยละ 80 

6. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพฒันาการสมวัย รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 5 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบ    

ท่ีหลากหลาย 

7. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถนำความรูไป       

สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได 

รอยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร 

/ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

8. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกับ

เปาหมาย 

รอยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคท่ี 6 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

9. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางความตระหนักรู จิตสำนึกและวินัยการ

บริหารจัดการขยะและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มคุณภาพส่ิงแวดลอมเพิ่มข้ึน  

รอยละ 90 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคท่ี 7 หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

10. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการอยูในระดับผาน ตามเกณฑ ITA (Integrity & Transparency Assessment) 

ไมนอยกวา  

85 คะแนน 

11. รอยละของบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน ท่ีไดรับการพฒันาสมรรถนะ สามารถนำ

ผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน  

รอยละ 80 

12. จำนวนระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของหนวยงาน ท่ีมีระบบฐานขอมูลท่ีสมบูรณ 

ภายในปงบประมาณ 2565 

1 ระบบ

ฐานขอมูล 
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สวนที่ 4 

โครงการ/งบประมาณ ในแผนปฏบิัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณป 2565 จากสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ เพื่อบริหารสำนักงานและพัฒนาการศึกษาใน

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน    4,481,570   บาท โดยปงบประมาณ 2565  เพื่อใหการบริหารการศึกษาของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดจัดทำแผนการใชจายงบประมาณป 2565 

ตามภารกิจของสำนักงาน โดยต้ังงบรายจายตามแผนงาน ดังนี้ 

1) งบบริหารจัดการสำนักงาน                 งบประมาณ     3,638,070   บาท 

 2) งบลงทุน                   งบประมาณ               -     บาท 

 3) งบพัฒนาสำนักงาน/ยกระดับคุณภาพการศึกษา       

        3.1  งบดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม                  งบประมาณ        843,500  บาท 

      3.2  งบรายจายอื่นๆ                                      งบประมาณ               -     บาท 

                   รวมงบประมาณท้ังส้ิน     4,481,570   บาท 
 

สรุปงบหนาโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ จำแนกเปนรายยทุธศาสตร/เปาประสงค 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พฒันาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เปาประสงคท่ี 1 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความม่ันคง 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานที ่

รับผิดชอบ 

1 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท    

ดานการศกึษาสูการปฏิบัติ 

160,000 กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

2 โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ประจำป 2565 23,500 กลุมลูกเสือ       

ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน 

3 โครงการสงเสรมิการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย          

(100 ป ยุวกาชาดไทย) 

40,000 กลุมลูกเสอื       

ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน 

 รวมงบประมาณ 223,500  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

เปาประสงคท่ี 2 ผูเรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันท่ีสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

                   และประเทศ 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานที ่

รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรตอเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

142,000 กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

 รวมงบประมาณ 142,000  
 

ยทุธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

เปาประสงคท่ี 3 ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

เปาประสงคท่ี 4 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานที ่

รับผิดชอบ 

1 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศกึษา 

เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

107,000 กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

2 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจงัหวัดโดยผานกลไกของ กศจ.ปพุทธศกัราช 2565 

90,900 กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

3 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก ปงบประมาณ 2565 

40,000 กลุมบริหารงาน

บุคคล 

4 โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองของผูเรียนทุก

ชวงชัน้ ปงบประมาณ 2565 

7,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

5 โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร

ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

40,000 กลุมลูกเสือ       

ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน 

6 โครงการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,000 กลุมลูกเสือ       

ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน 

7 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจำป 2565 10,000 กลุมลูกเสือ       

ยุวกาชาด และ

กิจการนักเรียน 

 รวมงบประมาณ 324,900  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 5 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และเสมอภาค 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานที ่

รบัผิดชอบ 

1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี

จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ 2565 

52,000 กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน      

ระดับจังหวัด 

25,800 กลุมนโยบายและ

แผน 
 

รวมงบประมาณ 77,800 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคท่ี 6 ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานที ่

รับผดิชอบ 

1 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

15,000 กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

 รวมงบประมาณ 15,000  
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคท่ี 7 หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานที ่

รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  30,300 กลุมนโยบายและ

แผน 

2 โครงการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัด

การศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปงบประมาณ      

พ.ศ. 2565 

30,000 กลุมสงเสริม

การศึกษาเอกชน  

 รวมงบประมาณ 60,300  

 



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แหลง กลุมงาน

 (แผนพื้นฐาน)  (แผนยุทธศาสตร)  (แผนบูรณาการฯ)  (แผนบุคลากร)  (อื่นๆ)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     - คาใชจายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ที่ผูบังคับบัญชาอนุมัติ 80,000               20,000       20,000        20,000        20,000        สป.

     - คาเบี้ยเลี้ยง ,คาเชาที่พักและคาพาหนะ 50,000               12,500       12,500        12,500        12,500        สป.

     - คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กศจ./อกศจ./อนุกรรมการฯ 200,000             50,000       50,000        50,000        50,000        กคศ.

     - คาวัสดุสํานักงาน/งานบานงานครัว/คาซอมแซมฯ/คาใชจาย

รายการอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาอนุมัติ

50,000               12,500       12,500        12,500        12,500        สป.

     - คาของที่ระลึก/คารับรอง -            -             -             -            สป.

     - คาจางถายเอกสาร 150,000             37,500       37,500        37,500        37,500        สป.

     - คาซอมแซมครุภัณฑ 10,000               2,500         2,500          2,500         2,500         สป.

     - คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ -            -             -             -            

     - คาซอมแซมสิ่งกอสราง และอื่นๆ -            -             -             -            

     - คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000               15,000       15,000        15,000        15,000        สป.

     - คาซอมแซมยานพาหนะ 5,000                1,250         1,250          1,250         1,250         สป.

     - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -            -             -             -            

     - คาหนังสือพิมพ -            -             -             -            สป.

     - คาน้ําดื่ม 6,000                1,500         1,500          1,500         1,500         สป.

     - คาเชาบาน 399,400          99,850       99,850        99,850        99,850        สป.

     - คาใชจายเกี่ยวกับรัฐพิธี 10,000               2,500         2,500          2,500         2,500         สป.

     - คาจางอัตราจางชั่วคราว -            -             -             -            

      พนักงานขับรถยนต 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน 138,000             34,500       34,500        34,500        34,500        สป.

      พนักงานทําความสะอาด 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน 138,000             34,500       34,500        34,500        34,500        สป.

      พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน 138,000             34,500       34,500        34,500        34,500        สป.

      พนักงานจางปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  1 ตําแหนง 90,000               22,500       22,500        22,500        22,500        สป.

      พนักงานจางปฏิบัติงานธุรการ 1 ตําแหนง 90,000               22,500       22,500        22,500        22,500        สป.

     - คาเชารถตู 1 คัน จํานวน 12 เดือน 273,600             68,400       68,400        68,400        68,400        สป.

     - คาเชารถยนตศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาจังหวัด 117,990             29,498       29,498        29,498        29,498        สป.

     - คาเชาอาคารสํานักงาน 12 เดือน 996,000             249,000     249,000       249,000      249,000      สป.

กลุมอํานวยการ

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แหลง กลุมงาน

 (แผนพื้นฐาน)  (แผนยุทธศาสตร)  (แผนบูรณาการฯ)  (แผนบุคลากร)  (อื่นๆ)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

     - คาใชจายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการนํา

นโยบายสูการปฏิบัติ

90,000               22,500       22,500        22,500        22,500        สป.

1.2 คาสาธารณูปโภค -            -             -             -            

     - คาไฟฟา 336,000             84,000       84,000        84,000        84,000        สป.

     - คาประปา -            -             -             -            

     - คาโทรศัพทพื้นฐาน 8,400                2,100         2,100          2,100         2,100         สป.

     - คาโทรศัพท ศธจ./รอง ศธจ. 24,000               6,000         6,000          6,000         6,000         สป.

     - คาไปรษณีย 23,600               5,900         5,900          5,900         5,900         สป.

     - คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (คาเชาอินเทอรเน็ต) 154,080             38,520       38,520        38,520        38,520        สป.

2. งบลงทุน

2.1 คาครุภัณฑ

     - คาครุภัณฑสํานักงาน
     - คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

     - คาครุภัณฑงานบานงานครัว

     - ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

2.2 คาที่ดินและสิ่งกอกสราง

     - คากอสรางอาคารที่ทําการและสิ่งกอสรางประกอบ

     - คากอสรางอื่นๆ

3. งบพัฒนาสํานักงาน/ยกระดับคุณภาพการศึกษา

3.1 งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1.1 โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอย           

พระยุคลบาท ดานการศึกษาสูการปฏิบัติ

160,000             40,000       40,000        40,000        40,000        สป. กลุมนิเทศฯ

1.2 โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน ประจําป 2565 23,500           23,500        สป. กลุมลูกเสือฯ

1.3 โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย   

(100 ป ยุวกาชาดไทย)

40,000           40,000        สป. กลุมลูกเสือฯ
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แหลง กลุมงาน

 (แผนพื้นฐาน)  (แผนยุทธศาสตร)  (แผนบูรณาการฯ)  (แผนบุคลากร)  (อื่นๆ)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ

2.1 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและ   

การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

142,000             35,500       35,500        35,500        35,500        สป. กลุมนิเทศฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมี

คุณภาพ

3.1 โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม

การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

107,000             26,750       26,750        26,750        26,750        สป. กลุมนิเทศฯ

3.2 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผานกลไกของ กศจ .ปพุทธศักราช 

2565

90,900               22,725       22,725        22,725        22,725        สป. กลุมนิเทศฯ

3.3 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก ปงบประมาณ 2565

40,000               40,000       สป. กลุมนิเทศฯ

3.4 โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมืองของ

ผูเรียนทุกชวงชั้น ปงบประมาณ 2565

7,000            7,000          สป. กลุมนิเทศฯ

3.5 โครงการฝกอบรมเจาหนาที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร

ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด

40,000       40,000       สป. กลุมลูกเสือฯ

3.6 โครงการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม         

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนยเสมารักษสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

30,000           20,000        10,000        สป. กลุมลูกเสือฯ

3.7 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา       

ประจําป 2565

10,000           10,000        สป. กลุมลูกเสือฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ แหลง กลุมงาน

 (แผนพื้นฐาน)  (แผนยุทธศาสตร)  (แผนบูรณาการฯ)  (แผนบุคลากร)  (อื่นๆ)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ

พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ 2565

52,000               20,000        32,000        สป. กลุมนิเทศฯ

4.2 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน 

ระดับจังหวัด

25,800               15,800        10,000        สป. กลุมนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

5.1 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

15,000           15,000        สป. กลุมนิเทศฯ

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

6.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 30,300               20,000       10,300        สป. กลุมนโยบายและแผน

6.2 โครงการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนและบริหารงาน    

การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดพิษณุโลก  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

30,000           15,000        15,000        สป. กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน

3.2 งบรายจายอื่นๆ

รวมงบประมาณ 155,500       3,886,670         -                 399,400        40,000      1,134,493  1,211,093   1,101,493  1,034,493  4,481,570    
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 1 . การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 1 . พัฒนาการจัด

การศึกษาเพื่อความมั่นคง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข

ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 1 . 

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1.  ช่ือโครงการ              สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 

     ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแหงรัฐไววาประเทศ

ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เปนการเทิดทูนพระมหากษัตริย คือทรง

ดำรงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ไดทรงตอบรับการข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยพระองคท่ี 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ 

เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชดำรัสตอบรับการข้ึนทรงราชย มีความวา... “ตามท่ีประธานสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ ปฏิบัติหนาท่ีประธานรัฐสภา ไดกลาวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญขาพเจาข้ึนครองราชยเปน

พระมหากษัตริย วาเปนไปตามพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
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บพิตร และเปนไปตามบทบัญญัติของกฏมณเทียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ กับรัฐธรรมนูญของ

ราชอาณาจักรไทยนั้น ขาพเจาขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน ของประชาชนชาวไทยท้ัง

ปวง” กอปรกับพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร คือ การสรางคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรม

ราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแหงองคพระบรมชนกนาถในการสรางคนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุงให

การศึกษาตองสรางพื้นฐานแกนักเรียน 4 ดาน ประกอบดวย (1) การมีทัศนคติ ท่ีถูกตองตอบานเมือง (2) การมี

พื้น ฐาน ชีวิตท่ีมั่ งคงมี คุณ ธรรม (3 ) การมี งานทำ - มีอาชีพ และ  (4 ) การเปนพลเมืองดี  บทบาทของ

กระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีสงเสริมการศึกษาใหกับประชาชน อยางท่ัวถึงและเทาเทียม สรางความเสมอภาคและ

โอกาสทางการศึกษา สงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิต ใหบริการแกสังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมให

ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค โดยการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา

เจาอยูหัว ในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเปนหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติให

เจริญกาวหนาอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนอมนำ    

พระบรมราโชบายดานการศึกษา มาเปนหลักชัยในการสรางผูเรียนเปนคนดีและพัฒนาใหเปนคนเกง สูการปฏิบัติ

ตามรอยพระยุคลบาทอยางเปนรูปธรรม 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        

มีหนาท่ีในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี

รับผิดชอบ ไดจัดทำโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนเรียนรูพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณท่ีมีตอ  

คนไทย เปนการดำรงรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย สามารถนอมนำพระรบรมราโชบายดานการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติตนเกิดเปนวิถีชีวิต และไดศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด

ในอดีตจนถึงปจจุบัน เกิดการบูรณาการเปนแบบอยางและขยายผลสูสถานศึกษาอยางจริงจัง  

3. วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริยไทย และพระมหากรุณาธิคุณ   

ท่ีมีตอประชาชนคนไทย 

 5.2 เพื่อสงเสริมใหผูเรียน มีเจตคติท่ีดีตอสถาบันพระมหากษัตริยและบานเมือง มีโอกาสทำหนาท่ีเปน

พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและมีคุณธรรม 

 5.3 เพื่อสงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถ่ินและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในทองถ่ินและ

ชุมชนของตนเอง 
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4. กลุมเปาหมาย  

 6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ :  

       1) ผูเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 340 คน มีความรู ความเขาใจ และมี

ทัศนคติท่ีดีและถูกตองตอสถาบันพระมหากษัตริย และบานเมือง  

       2) หนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่น ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน

จังหวัดรวมบูรณาการการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเปนพลเมืองดี 

 6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ :  

       1) ผู เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

       2) ผูเรียนรักษทองถ่ินและชุมชนของตนเอง 

5. คาเปาหมายตัวช้ีวัดโครงการ  

 จำนวนผูเรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูรักษทองถ่ินและชุมชนของตนเอง : รอยละของผูเรียน 

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

 8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

       1) ผู เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

       2) ผูเรียนรักษทองถ่ินและชุมชนของตนเอง 

 8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

       1) รอยละ 80 ของผูเรียนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริยและยึดมั่นในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

       2) รอยละ 80 ของผูเรียนไดนำความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

7. วิธีดำเนินการ 

 9.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 9.2 จัดทำคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ 

 9.3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางดังนี้ 

       1) กำหนดกรอบและประเด็นในการสงเสริม  สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสราง 

และสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 

       2) จัดทำเครื่องมือการติดตาม โดยการหาคุณภาพของเครื่องมือ วางแผนการดำเนินงาน กำหนด

ระยะเวลาและรูปแบบในการดำเนินงาน 
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 9.4 ประสานงานหนวยงาน สถานศึกษาเปาหมายเพื่อขอรับการสนับสนุนในการดำเนินโครงการสงเสริม 

สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสู

การปฏิบัติ ตามแผนและชวงเวลาท่ีกำหนด 

 9.5 ดำเนินโครงการ 4 ครั้ง รวม 340 คน ดังนี้ 

       ไตรมาสท่ี 1 – 2 จำนวน 200 คน  

       ครั้งท่ี 1 โรงเรียน 9 แหง ๆ ละ 10 คน (นักเรียน 9 คน ครู 1 คน) รวม 90 คน วิทยากร 10 คน รวม

ท้ังส้ิน 100 คน  

       ครั้งท่ี 2 โรงเรียน 9 แหง ๆ ละ 10 คน (นักเรียน 9 คน ครู 1 คน) รวม 90 คน วิทยากร 10 คน รวม

ท้ังส้ิน 100 คน 

       ไตรมาสท่ี 3 – 4 จำนวน 140 คน  

       ครั้งท่ี 1 โรงเรียน 6 แหง ๆ ละ 10 คน (นักเรียน 9 คน ครู 1 คน) รวม 60 คน วิทยากร 10 คน รวม

ท้ังส้ิน 70 คน 

       ครั้งท่ี 2 โรงเรียน 6 แหง ๆ ละ 10 คน (นักเรียน 9 คน ครู 1 คน) รวม 60 คน วิทยากร 10 คน รวม

ท้ังส้ิน 70 คน 

                โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

       1) การศึกษา เรียนรูประวัติการสรางพระพุทธชินราชเช่ือมโยงพระมหากษัตริยสมัยสุโขทัย 

       2) การศึกษา เรียนรูพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมวงศ ณ พระราชวัง

จันทน เช่ือมโยงราชวงศสมัยอยุธยาเปนราชธานี โดยศึกษาตามเสนทางสายประวัติศาสตรจากวัดพระศรีรตันมหา

ธาตุวรมหาวิหารผานสะพานพระราชวังจันทน Landmark แหงใหมของจังหวัดพิษณุโลก สูพระราชวังจันทน  

       3) การศึกษา เรียนรูพระราชประวัติสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเมื่อครั้งทรงผนวช ณ วัดจุฬามณี 

       4) การศึกษานวัตวิถีของชาวพิษณุโลกในอดีต ณ พิพิธภัณฑพื้นบานจาทวี พิพิธภัณฑชาวแพ และ 

นวัตวิถีชาวพิษณุโลกในปจจุบันโดยนั่งรถรางชมเมือง 

       5) ผูเรียนสรุปผลการศึกษาเรียนรู ทดสอบความรูกอน – หลัง การศึกษาเรียนรู  

 9.6 สรุป รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายงาน เผยแพรใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  

 มกราคม – มีนาคม 2565 และ เมษายน – สิงหาคม 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ  

 จังหวัดพิษณุโลก 
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10. งบประมาณ (พรอมระบุตัวคูณ) 

 จำนวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) แบงเปน 

 ดำเนินกิจกรรมไตรมาสท่ี 1 – 2 จำนวน 2 ครั้ง 96,000  บาท (เกาหมื่นหกพันบาทถวน)  

 ดำเนินกิจกรรมไตรมาสท่ี 3 – 4 จำนวน 1 ครั้ง 64,000  บาท (หกหมื่นส่ีพันบาทถวน)  

 รายละเอียดแนบทายโครงการ           

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 ช่ือ วาท่ีรอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผ่ือน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224 

 E–mail : scout.pplk2560@gmail.com  

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

14.1 ผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอบานเมือง มีโอกาสทำหนาท่ีเปนพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงและ 

มีคุณธรรมสงผลใหสังคมมีความสงบสุข 

 14.2 สังคมมีทัศนคติท่ีดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

 

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                               (วาท่ี ร.ต.หญิง ภัทราภรณ  คำเผ่ือน) 

                                                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(นายมานะ จันทิมาพร) 

                                  ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 

             ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

mailto:scout.pplk2560@gmail.com
mailto:scout.pplk2560@gmail.com
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 1 . การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 1 . พัฒนาการจัด

การศึกษาเพื่อความมั่นคง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข

ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 1 . 

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 

1. ช่ือโครงการ             ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ประจำป 2565 

     ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล  

             ดวยในวันท่ี 5 ธันวาคม เปนวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบกับไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหวันท่ี        

5 ธันวาคมของทุกปเปนวันชาติ และวันพอแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญท่ีมุงใหนักเรียน นักศึกษา

และเยาวชน ไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริตและจงรักภักดีตอ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมท้ังมีความประพฤติท่ีเหมาะสม รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะชีวิต รูเทาทัน      

การเปล่ียนแปลงของสังคม ในการนี้ ไดนอมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
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เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2529 มาเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความวา “การบำเพ็ญ

ประโยชนชวยเหลือผูอื่นนั้น เปนปจจัยท่ีจะสรางสรรค ความมุงดี มุงเจริญตอกันและกัน ความรักใครเผ่ือแผ 

แบงปนในกันและกัน ซึ่งในท่ีสุดจะกอใหเกิดความสามัคคีเปนปกแผนในชาติข้ึน จนเปนพลังอันยิ่งใหญ ท่ีจะชวยให

เราสามารถรักษาความเปนอิสระ และความมั่นคงของชาติบานเมืองเราใหยืนยงอยูตลอดไป"  

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เห็นความสำคัญในการสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน จึงไดจัดทำ

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน ข้ึน 

3. วัตถุประสงค  

 3.1 เพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-    อดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

      3.2 เพื่อปลูกฝง สรางจิตสำนึกท่ีดีใหกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากร

ทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น    

            3.3 เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

4. กลุมเปาหมาย  

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ :  

       ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,500 คน 

 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ :  

       ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีความจงรักภักดีตอ

สถาบันหลักของชาติ มีจิตสาธารณะรูจักบำเพ็ญประโยชนตอสังคม  

5. คาเปาหมายตัวช้ีวัดโครงการ รอยละจำนวนผูเขารวมโครงการ 

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

 6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมาย  

 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผู เขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 มีความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย มีจิตสาธารณะรูจักบำเพ็ญประโยชนตอสังคม 
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7. วิธีดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 การวางแผน   

 1.1 ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ ศธ.จิตอาสา 
      บำเพ็ญประโยชนของสำนักการลูกเสือ 
      ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

ธันวาคม 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 1.2 จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ  
    

ธันวาคม 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

2 การดำเนินงาน   

 2.1 ประชาสัมพันธโครงการและขอความรวมมือ 

      สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

      ในจังหวัดรวมดำเนินโครงการ และรายงานผล 

2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

      สรุปขอมูลจากการรายงานในภาพรวมจังหวดั 

      รายงานสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด 

      และกิจการนักเรียน 

2.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

      จัดพิธีเปดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญ 

      ประโยชน ณ คายลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก 

2 ธันวาคม 2564 

 

 

ทุกวันท่ี 10  

ของทุกเดือน 

 

 

วันท่ี 21 ธันวาคม 2564 

มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 

มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 

 

มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 

3 การสรุปและรายงาน   

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สรุปและ 

รายงานผลการดำเนินโครงการ  

31 กรกฎาคม 2565 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  

 3 ธันวาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ  

 จังหวัดพิษณุโลก 

10. งบประมาณ  

 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) 

รายละเอียดแนบทายโครงการ         

   



92 

 

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 1. นายมานะ จันทิมาพร โทรศัพทมือถือ 09-5898-4361 โทรศัพท 0-5530-1224 

 E–mail : scout.pplk2560@gmail.com  

 2. วาท่ีรอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผ่ือน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224 

 E–mail : scout.pplk2560@gmail.com  

 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

            12.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรมเพื่อ

นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช          

บรมนาถบพิตร  

        12.2 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมทำกิจกรรม   

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน รูคุณคาของการแบงปน และการชวยเหลือผูอื่น    

      
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

(นายมานะ จันทิมาพร) 

                                  ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 

             ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

mailto:scout.pplk2560@gmail.com
mailto:scout.pplk2560@gmail.com
mailto:scout.pplk2560@gmail.com
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รายละเอียดงบประมาณแนบทาย 

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 การวางแผน     

  - - - - 

2 การดำเนินงาน      

 พิธีเปดโครงการ     

     1) คาอาหารกลางวัน  

        (200 คน X 1 มื้อ X 50 บาท) 

- 10,000 - 10,000 

     2) คาอาหารวาง 

        (200 คน X 1 มื้อ X 30 บาท) 

- 6,000 - 6,000 

     3) คาพิธีเปด คาปายไวนิล  - 1,000 2,000 3,000 

     4) คาวัสดุอุปกรณกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน - - 3,000 3,000 

     5) คาน้ำด่ืม - 1,500 - 1,500 

3 การสรุปและรายงาน - - - - 

 รวมท้ังสิ้น - 18,500 5,000 23,500 
    

หมายเหตุ: ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 

 

 

 



94 

 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 1. ดานความมั่นคง 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 1 . การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

ของสังคมและประเทศชาติ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 1 . พัฒนาการจัด

การศึกษาเพื่อความมั่นคง 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข

ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 1 . 

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 

1. ช่ือโครงการ สงเสริมการจัดงาน 100 ป ยุวกาชาดไทย  

ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล  

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและ

เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ     

การเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ ซึ่งในขอ 3 เพื่อพัฒนา

สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดรับกับกจิกรรมยุวกาชาดท่ีเปนกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนกิจกรรมหนึ่ง ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคมไทย

และความมีจิตสำนึกในการทำประโยชนใหแกสังคม ซึ่งกิจกรรมยุวกาชาดยังเนนในเรื่องของทักษะและกระบวน   
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ในรูปของระบบหนวย กลุม หมู เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและเกิดทักษะเกี่ยวกับปฏิบัติตามหลักการกาชาดและ

ยุวกาชาด   

 การจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันท่ี 27 มกราคม ของทุกป  ซึ่งปนี้เปนการจัดงานเฉลิม

ฉลอง 100 ป ยุวกาชาดไทย เปนสวนหนึ่งของการระลึกถึงบุคคลซึ่งกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย 

สงเสริมใหเจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศไดทำความรูจัก แลกเปล่ียน

เรียนรูซึ่งกันและกัน พรอมท่ีจะรวมมือ รวมใจสรางสรรคพัฒนาเยาวชนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน        

ท้ังความรู ความสามารถ ความดี มีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจ มีความเปนผูนำ กลาแสดงออกในส่ิงท่ีถูกท่ี      

ควร    เปนตัวอยางท่ีดีของสังคม จึงนับเปนวันสำคัญท่ีมีคุณคายิ่งวันหนึ่งของยุวกาชาดทุกสังกัดท่ัวประเทศ  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเปนหนวยงานทางการศึกษามีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรม 

ยุวกาชาดของจังหวัด เปนสวนสำคัญในการสงเสริมใหหนวยงานสถานศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรม      

ยุวกาชาดมากข้ึน จึงไดจัดโครงการสงเสริมการจัดงาน 100 ป ยุวกาชาดไทย เพื่อใหระลึกถึงบุคคลสำคัญผูให

กำเนิดยุวกาชาดและสถาบันพระมหากษัตริยซึ่งใหความสำคัญกิจกรรมยุวกาชาดตอไป 

3. วัตถุประสงค  

 3.1 เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย 

 3.2 เพื่อใหผูบังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ไดรวมกลาวคำปฏิญาณตน ไดแสดงออกในทาง

สรางสรรค และรูจักบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม 

 3.3 เพื่อใหสมาชิกยุวกาชาดไดรวมกิจกรรม 

4. กลุมเปาหมาย  

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

      ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาท่ีในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,000 คน 

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

     ผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ไดรวมระลึกถึงบุคคลสำคัญท่ีเปนผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึน                  

ในประเทศไทย ตระหนักและเห็นคุณคาความสำคัญของการเปนสมาชิกยุวกาชาด ไดรวมกลาวคำปฏิญาณตน     

ไดแสดงออกในทางสรางสรรค รูจักบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม  

 

5. คาเปาหมายตัวช้ีวัดโครงการ รอยละของผูเขารวมโครงการ 

 

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

 6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ผูบังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาท่ีเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 90 ของเปาหมาย 

 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ผู บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจาหนาท่ี รอยละ 80 มี         

ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ 
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7. วิธีดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 การวางแผน   

 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนนิการ พฤษภาคม 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 1.2 ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการสงเสริมการจัดงาน 

100 ป ยุวกาชาดไทย 

พฤษภาคม 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 1.3 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประชุม

คณะกรรมการกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม กำหนดวัน 

เวลาในการดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 1.4 กำหนดกลุมเปาหมายสถานศึกษาท่ีจะเขารวม

โครงการ ประชาสัมพันธโครงการเชิญชวนขารวมโครงการ 

พฤษภาคม 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 1.5 ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาเตรียมความพรอม

ในการดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

2 การดำเนินงาน   

 2.1 ดำเนินโครงการสงเสริมการจัดงาน 100 ป  

ยุวกาชาดไทย ตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีกำหนด  

2.2 สอบถามประเมินความพึงพอใจ 

มิถุนายน 2564 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

คณะกรรมการดำเนิน

โครงการ 

3 การสรุปและรายงาน   

 สรุปผลรายงานผลการดำเนินโครงการ มิถุนายน 2564 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ  

 พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 

 

9. สถานท่ีดำเนินการ  

 สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก 

10. งบประมาณ  

 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) รายละเอียดแนบทาย

โครงการ        

    

11. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 



97 

 วาท่ีรอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผ่ือน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224 

 E–mail : scout.pplk2560@gmail.com  

 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 12.1 ผูเขารวมโครงการไดตระหนักและระลึกถึงบุคคลสำคัญผูกอต้ังกิจการยุวกาชาดข้ึนในประเทศไทย 

 12.2 ผูเขารวมโครงการไดรวมกลาวคำปฏิญาณตน สรางความมีคุณธรรม จริยธรรม ไดแลกเปล่ียนเรียนรู  

ไดแสดงออกในทางสรางสรรครูจักบำเพญ็ตนใหเปนประโยชนแกสวนรวม 

 

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                               (วาท่ี ร.ต.หญิง ภัทราภรณ  คำเผ่ือน) 

                                                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(นายมานะ จันทิมาพร) 

                                  ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 

             ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดคาใชจาย 

แนบทายโครงการสงเสริมการจัดงาน 100 ป ยุวกาชาดไทย 

mailto:scout.pplk2560@gmail.com
mailto:scout.pplk2560@gmail.com
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

............................................ 

 

หมวดงบรายจาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะทำงาน  

งบดำเนินงาน :  

     • คาใชสอย  

         - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน  20  คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  700 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดงานวัน 100 ป ยุวกาชาดไทยและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  

     • คาใชสอย  

         - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม จำนวน  1,000  คน จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  35,000 

         - คาวัสดุปายไวนิลจัดงาน  4,300 

กิจกรรมท่ี 3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน - 

รวมเงินท้ังสิ้น (- สี่หม่ืนบาทถวน- ) 40,000 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 2 . การผลิตและพัฒนากำลังคน 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 2 . พัฒนา

กำลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม

สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี       

2 . พัฒนากำลังคน การวิจัย เพือ่สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง – 

                     เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

    *ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจำเปน 

 กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนมีทางเลือกเขาสู

การศึกษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหผูเรียนในสายอาชีพท้ังผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สามารถเขาสูเสนทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได เพื่อให

การพัฒนาดานการศึกษามีความตอเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวตอไป  รวมท้ังใหมีความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด 4.0  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการ 

จัดทำโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง – 

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา    เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีความ 
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เช่ือมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน  รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการมีงานทำ    เพื่อใหผูเรียนท่ีจบการศึกษาในแตละระดับสามารถใชความรูและประสบการณไปใชในการ

ประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ

รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   เพื่อชวย

สงเสริมใหสถานศึกษาหรือหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก   มีนวัตกรรมท่ีจะสนับสนุนการศึกษาท่ี

ตอเนื่องเช่ือมโยงระหวางการศึกษาข้ันพืน้ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา     ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี  

สามารถพัฒนาทักษะผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการและบริบททางการศึกษาแตละสาขาวิชาชีพ มีทักษะ

ตอยอดในสถาบันอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมผานเวทีและประชาคม  

3. วัตถุประสงคโครงการ (Objectives) 

 3.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการ จัดการเ รียน รู ในระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ท่ีสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีในจังหวัดพิษณุโลกอยางบูรณาการ 

 3.2 เพื่อสงเสริมใหหนวยงานในระดับพื้นท่ีรวมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา 

อยางยั่งยืน อันจะนำไปสูการสงเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ      

4. เปาหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

    - มีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาแบบบูรณาการ จำนวน  9  หลักสูตร  

ท่ีสามารถนำไปจัดการเรียนรูไดในรายวิชาเพิ่มเติม  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   - ผูสำเร็จการศึกษาท้ังระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา  มีทางเลือกในการเขาสูการศึกษา

ในระดับท่ีสูงข้ึนอยางหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและบริบทของพื้นท่ีในจังหวัดพิษณุโลก   

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) : 18 โรงเรียนแกนนำการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง – 

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา  และ 6 วิทยาลัยพี่เล้ียงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 5.1 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 =  3  โรง 

 5.2 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 =  3  โรง 

 5.3 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 =  3  โรง 

 5.4 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ =  6  โรง 

5.5 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  =  1  โรง   

 5.6 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก   =  1  โรง 

          5.7 ตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก     =  1  โรง 

 5.8 วิทยาลัยของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   =  6  แหง 
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6. ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  

6.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) 

     - มีหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร ท่ีมีความ 

สอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีในจังหวัดพิษณุโลก อยางเปนรูปธรรม 

    - รอยละของผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มข้ึน อยางสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ีในจังหวัดพิษณุโลก 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

      - หลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก มีคุณภาพ 

สามารถใชเทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตร ปวช.ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังผูท่ีเรียนจบมีอาชีพและมีงานทำ  

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม  

 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity) 

    - การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง 9 หลักสูตร โดยอาศัยการมีสวนรวมผานเวทีและประชาคม  

7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม (หลัก) ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

7.2.1 กิจกรรมการประชุมช้ีแจงการดำเนินโครงการ ของ สป. 

7.2.2 กิจกรรมการแตงต้ังคณะทำงาน และจัดการประชุม 

7.2.3 กิจกรรม MOU และสรางความรูความเขาใจผูเกี่ยวของ 

7.2.4 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (วิชาเพิ่มเติม) 

7.2.5 กิจกรรมการนำหลักสูตรฯ สูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

7.2.6 กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม นำหลักสูตรฯ สูการปฏิบัติ 

7.2.7 กิจกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักสูตร ปวช. 

7.2.8 กิจกรรมนำเสนอผล แลกเปล่ียนระดับภูมิภาค ประเทศ 

7.2.9 กิจกรรมการสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

8.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษา  จำนวน 9 หลักสูตร  โดยอาศัยการมีสวนรวมผานเวทีและประชาคม  

8.2 รายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษา – 

ข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา จำนวน 18 รายวิชา ท่ีสามารถนำไปจัดการเรียนรูไดในปการศึกษา 2564 เปนตนไป 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป) 
 3 พฤศจิกายน 2564  ถึง 30 กันยายน 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ/*พื้นท่ีดำเนินการ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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  วิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   จำนวน  6 แหง 

           และโรงเรียนแกนนำท่ีเขารวมโครงการ จาก 7 หนวยงาน จำนวน 18 โรง 

11. งบประมาณ  142,000 บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นสองพันบาทถวน)  ขอถัวจายทุกรายการ 

 

หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

งบดำเนินงาน :  

• คาตอบแทน  

- คาอาหารทำการนอกเวลาราชการ  

- คาตอบแทนวิทยากร  

• คาใชสอย  

- คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ = 4 คน x 120 x 10 วัน 

(คาพาหนะในการนิเทศ ติดตามงานอาชีพ = 5,400 บาท) 
12,000 

- คาใชจายในการประชุม         = 100 คน x 350 x 2 วัน 

(คาอาหารของผูเขารวมประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรการอาชีพ) 
70,000 

- คาจางเหมาบริการ (เอกสาร)  = 100 เลม x 150 บาท 

(คาจางเหมาบริการ : สำเนาเอกสารและเขาเลมหลักสูตรฯ)      
15,000 

• คาวัสดุ  

- วัสดุสำนักงาน (คาวัสดุฝกของนักเรียน รวม 9 หลักสูตร ) 45,000 

- วัสดุคอมพิวเตอร  

งบรายจายอื่น :  

- รายการ  

รวมท้ังสิ้น 142,000 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเส่ียง : ความเขาใจและความรวมมือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษา – 

ข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา สูการปฏิบัติในโรงเรียนแกนนำฯ รวมกับวิทยาลัยพี่เล้ียง ภายในจังหวัดพิษณุโลก 

การบริหารความเส่ียง : การจัดประชุมช้ีแจงสรางความเขาใจใหกับคณะทำงานท่ีมาจากทุกภาคสวน 

รวมท้ังกระบวนการการมีสวนรวมผานเวทีและประชาคมในการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงฯ 

13. หนวยงานรับผิดชอบ  

13.1 หนวยงาน (หลัก) :  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

13.2 หนวยงาน (รวม)  :  อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 

เทศบาลนครพิษณุโลก   

14. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 

 ผูสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา  สามารถใชความรูและประสบการณใน

การประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ  สอดคลองกับความตองการและบริบทจังหวัดพิษณุโลก 

  

          ผูเสนอโครงการ          ผูตรวจสอบโครงการ 
 

       วาท่ีรอยตรี    

       (นายเดชา  พลกันยิ้ม)                  (วิวัฒน  กระทู) 
            ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ              ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
          

     ผูเห็นชอบโครงการ 
 

 

              (นายทศพร  จันทรเนตร)  
                    รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

     ผูอนุมัติโครงการ 
 

 

              (นายลือชัย  ชูนาคา) 
                   ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . การพัฒนาศักยภาพคน     

ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 3. นอมนำศาสตรพระราชา พัฒนา

คนทุกชวงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน สรางสังคมสุขยั่งยืนและ

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี       

3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

1. ช่ือโครงการ  Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 
     *ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

 

2. หลักการและเหตุผลความจำเปน 

การพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ใหเกิดข้ึนในอนาคตจะตองใหความสำคัญกับ

การเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาท้ังใน

ระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ "การพัฒนาคน" ใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปล่ียนแปลงของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

"ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เศรษฐกจิพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่งยืน" พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
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และประโยชนสวนรวม กอปรกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ไดกำหนดยุทธศาสตรและวางเปาหมายการพฒันาท่ีสำคัญในดานตาง ๆ อาทิเชน ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตร

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ท่ีมุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมี

ภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพและ

ดานการตอบโจทยบริบทท่ีเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษา ท่ีมุงหวังใหมีการผลิตครูไดสอดคลองกับความตองการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 

และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใชศักยภาพในการสอนไดอยางเต็มท่ี ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน

ดานคุณภาพ  

จากรายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) พบวา ปญหาคุณภาพการศึกษาไทยสาเหตุ

หลักสวนหนึ่ง เกิดจากระบบการศึกษาไทยไมเอื้อตอการสรางความรับผิดชอบ (Accountability) หลักสูตร

และตำราเรียนของไทยไมสอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 การทดสอบยังคงเนนการจดจำ

เนื้อหามากกวาการเรียนเพื่อใหมีความรู ความเขาใจอยางแทจริง 

จากเหตุผลและความจำเปนดังกลาว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติใหสำนักบูรณาการ

กิจการการศึกษาดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ

พัฒนาการศึกษา และไดจัดสรรงบประมาณใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง โดยการ

ดำเนินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดออกแบบเพื่อขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานโครงการในระดับพื้นท่ี  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงไดจัดทำโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 

นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรางและพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือของบุคลากรในทุกภาคสวนมารวมกันสรางนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในดานการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพของผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

 

3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการ 

ศึกษา รวมท้ังการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอยางบูรณาการรวมกันของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

2. เพื่อพัฒนาศูนยกลางขอมูลสารสนเทศอยางบูรณาการ ดานนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา

ในระดับจังหวัด 

3. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
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4. เปาหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

 1. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาผูเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร

จัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษา รวมท้ังการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา 

 2. จังหวัดมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน

ระดับจังหวัด 

 3. จังหวัดมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1. จังหวัดสามารถนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาผูเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศการศึกษาไปใชในการพัฒนาไดจริงในระดับพื้นท่ี 

 2. ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความ

ครอบคลุม ชัดเจน เปนปจจุบัน สามารถนำไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3. จังหวัดสามารถสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 

ผูบริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายในโครงการ รวมท้ังศึกษานิเทศกภาคีเครือขายท่ี

เกี่ยวของ ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 200 คน 

 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  

6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

 1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายในโครงการ รอยละ 80 มีรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนาผูเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ

การศึกษา รวมท้ังการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

 2. จังหวัดมีศูนยกลางขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาใน

ระดับจังหวัด 

 3. จังหวัดมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม  

7.1 วิธีดำเนินการ(Activity) 

 1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ

การศึกษา  

 2. สังเคราะห วิเคราะห วิจัย และเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการ

วิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 

 3. สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

*7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก)   หมายเหตุ 

7.2.1 ผูรับผิดชอบโครงการเขาประชุมช้ีแจงการขับเคลื่อน

การบูรณาการการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

*3 พฤศจิกายน 2564 

7.2.2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา 

  1) ประชาสัมพันธโครงการใหครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในจังหวัดไดรับทราบโดยท่ัวกัน พรอมสง link หรือ QR 

Code สำหรับการสมัครใหผูสนใจ 

  2) ประชุมช้ีแจงสรางการรับรูเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ

ใหผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบ ผานระบบออนไลน 

ประกอบดวย 

   - ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 2 

คน 

   - ศึกษานิเทศก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 7 คน 

   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสมัครเขารวมโครงการ 

รวมท้ังผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ และศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ 

ท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาผูสมัครเขารวมโครงการสังกัด 

จำนวน ... คน 

*ธันวาคม 2564 

  3) แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการดำเนินโครงการ 

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม

การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ระดับจังหวัด 
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*7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก)   หมายเหตุ 

7.2.2 (ตอ)  

  4) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรม

การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา 

รวมท้ังการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา ผานระบบออนไลน จำนวน ... หลักสูตร พรอมสง 

Link ใหครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมาย 

ในโครงการเขาอบรมตามวันเวลาและหลักสูตรท่ีสมัคร  

(ผูผานการอบรมแตละหลักสูตรจะไดรับเกียรติบัตร

อิเล็กทรอนิกส จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก) 

*มกราคม-มิถุนายน 2565 

  5) นำเสนอโครงการให กศจ. ทราบ 

  6) กำหนดแผนและปฏิทินการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการดำเนินโครงการ Innovation For Thai 

Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ระดับจังหวัด โดยการนิเทศทางตรงและการนิเทศทางออม 

(รูปแบบออนไลน) ท้ังการนิเทศเปนรายบุคคลและการนิเทศ

เปนกลุม เพื่อใหคำปรึกษาหารือ ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงาน จากนั้นดำเนินการนิเทศ สรุป และรายงานผล 

    *ชวงท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564  

    *ชวงท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

  7) รับการกำกับติดตามประเมินผลโครงการ Innovation 

For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ 

พัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ 2565 ระดับภาค 

  8) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 6 ครั้ง ไดแก 

     ครั้งท่ี 1 ประชุมเตรียมดำเนินงานโครงการ และเตรียม 

การอบรม 

     ครั้งท่ี 2 ประชุมรายงานผลการอบรม และเตรียมการนิเทศ

ชวงท่ี 1 

     ครั้งท่ี 3 ประชุมรายงานผลการนิเทศชวงท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 

2 ปการศึกษา 2564 และเตรียมการนิเทศชวงท่ี 2 
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*7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก)   หมายเหตุ 

7.2.2 (ตอ)  

     ครั้งท่ี 4 ประชุมรายงานผลการนิเทศชวงท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2565 

     ครั้งท่ี 5 ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

     ครั้งท่ี 6 ประชุมรายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

7.2.3 สังเคราะห วิเคราะห วิจัย และเผยแพรขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทาง

การศึกษาในระดับจังหวัด 

  1) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ถอดบทเรียน และ

คัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ดานการ

บริหารจัดการศึกษา ดานการจัดการเรียนรู และดานการ

นิเทศการศึกษา ระดับจังหวัด  

*ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 จำนวน 1 วัน  

  2) ประกาศผลการคัดเลือก มอบโลและเกียรติบัตรเชิดชู

เกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

  3) สังเคราะห วิเคราะห วิจัย นวัตกรรมการบริหารจัด

การศึกษา การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษากลุมเปาหมายในโครงการ รวมท้ัง

จัดทำขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา จากนั้นดำเนินการ

จัดทำเลมรายงาน  

*สิงหาคม 2565 

   4) สรุปรายงานผล และเผยแพรนวัตกรรมทางการบริหาร

จัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา ผานชองทาง

ตาง ๆ เชน ส่ือออนไลน, หนังสือราชการ ฯลฯ 

*สิงหาคม 2565 

7.2.4 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

*ตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565 
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*7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก)   หมายเหตุ 

7.2.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม

การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ระดับจังหวัด และเผยแพร

ผานชองทางตาง ๆ เชน สื่อออนไลน, หนังสือราชการ ฯลฯ

(รายงาน ศธภ.17/ สบย.สป) 

*สิงหาคม 2565 

   

 

*8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

1. มีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู และการนิเทศ

การศึกษา 

2. มีการสังเคราะห วิเคราะห วิจัย และเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการ

วิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด 

3. มีการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)  
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 

 

10. สถานท่ีดำเนินการ/*พื้นท่ีดำเนินการ 

หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหงในจังหวัดพิษณุโลก 

 

11. งบประมาณ 107,000 บาท พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

 งวดท่ี 1 (ไตรมาส1-2) ไดรับจัดสรร 58,850 บาท และงวดท่ี 2 (ไตรมาส3-4) ไดรับจัดสรร 48,150 บาท 

หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

งบดำเนินงาน :  

• คาตอบแทน  

- คาอาหารทำการนอกเวลาราชการ - 

- คาตอบแทนวิทยากร 14,400 

• คาใชสอย  

- คาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก และพาหนะ 12,000 
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หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

- คาใชจายในการประชุม 26,250 

- คาจางเหมาบริการ (คาถายเอกสาร) 25,000 

• คาวัสดุ  

- วัสดุสำนักงาน 29,350 

- วัสดุคอมพิวเตอร - 

งบรายจายอื่น :  

- รายการ - 

รวมท้ังสิ้น 107,000 

*ขอถัวจายทุกรายการ 

 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเส่ียง :  

  ความเส่ียงดานการดำเนินงาน เนื่องจากมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดำเนินการจำนวนมาก 

อาจทำใหเกิดอุปสรรคในการทำงานและการทำความเขาใจ 

 การบริหารความเส่ียง :  

  มีการแตงต้ังคณะทำงานฯ และประชุมช้ีแจงทำความเขาใจ กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล

โครงการ และเนื่องจากหนวยงาน องคกร และบุคลากรจากหลายภาคมีสวนรวมดำเนินการ ทำใหเกิดความ

หลากหลายทางความคิดและประสบการณ การรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหองคความรู จึงตองดำเนินการ

อยางเปนระบบ  

 

13. หนวยงานรับผิดชอบ  

 13.1 หนวยงาน (หลัก) 

  1) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 *13.2 หนวยงาน (รวม) 

  1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

  2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

  3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

  4) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

  5) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

  6) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  7) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 31 

  8) สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 
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  9) องคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก 

  10) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 

14. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  

 มีการบูรณาการดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู การนิเทศการศึกษา ระหวางสถานศึกษา

และหนวยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัด ในการพัฒนาคนใหพรอมเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 

เปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายท่ีเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามสมรรถนะของผูเรียนเพิ่มข้ึน  

 

 

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                                   (นางสาวดวงดาว  แซโงว) 

                                                 ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(วาท่ีรอยตรีวิวัฒน  กระทู) 

                                        ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 

            ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที ่ 3 . การพัฒนาศักยภาพคน     

ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม

สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี       

3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

1. ช่ือโครงการ “โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 

                     โดยผานกลไกของ กศจ.ปพุทธศักราช 2565” 

ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล 

 ตามคำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงว ันท่ี 3 เมษายน 2560 กำหนดใหม ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด หรือ รองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ และ 

ศึกษาธิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ โดยระบุอำนาจหนาท่ี ประกอบดวย การกำหนดยุทธศาสตร 

แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ

สงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
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และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพัฒนา

การศึกษา กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวน

ราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สวนราชการหรือหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วางแผนการจัดการศึกษาและ

พิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษา จากคำสั่งดังกลาว จะเห็นไดวาคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหนาที ่ที ่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และ           

การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัด 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนหนวยประสานและเช่ือมโยงบูรณาการการจัดการศึกษาใน

จังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติงานสนองยุทธศาสตรชาติ สนองยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ บริหารงานผานองค

คณะบุคคล คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.)เพื ่อขับเคลื ่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

ประสิทธิภาพการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลกตามเปาหมายการจัดการศึกษา ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลก จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา

จังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ.ปพุทธศักราช 2565 ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงคโครงการ 

 3.1 เพื ่อสรางความเขมแข็งใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการ                    

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกในการกำหนดยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพทางการศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดมากข้ึน 

 3.2 เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก ไดรับทราบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา ภายใตบริบทของจังหวัดพิษณุโลกท่ีตอบสนองตอ

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.3 เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการศึกษา ใน

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนไป

อยางถูกตอง และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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4. เปาหมายโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

1 สำนักงานศึกษาธ ิการจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมสัมมนาองคคณะบุคคล ไดแก

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก , คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   คณะอนุกรรมการ

พัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุมและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ รวม 50 คน 

  2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดขอเสนอแนะการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผานกลไก กศจ. 

เชิงคุณภาพ 

1 ผูเขารวมประชุมสัมมนา ไดแก คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ,  

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหาร

ราชการเชิงยุทธศาสตร และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกที่เกี่ยวของ มีความเขาใจนโยบาย

และทิศทางการจัดการศึกษาภายใตบริบทจังหวัดพิษณุโลก ที่ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลและนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ สามารถขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

พิษณุโลก 

  2 ผูเขารวมประชุมสัมมนา รวมกันใหขอเสนอแนะการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผานกลไก กศจ. 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

5.1 รอยละของผูเขารวมประชุมสัมมนาตามกลุมเปาหมาย เขารวมประชุมสัมมนา

ตามโครงการ 

รอยละ 80 

5.2 รอยละของผูเขารวมประชุมสัมมนาตามกลุมเปาหมาย รับทราบและมีความ

เขาใจนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาภายใตบริบทจังหวัดพิษณุโลก ท่ี

ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมสงเสริม

สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สามารถ

ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

รอยละ 85 

5.3 รอยละของการสรุปเลมรายงานผล ขอเสนอแนะการขับเคล่ือนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก ผานกลไก กศจ.ปพุทธศักราช 2565 

 

รอยละ 100 
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6. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน 

  

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1. วางแผนการดำเนินงาน  
กนัยายน 

2564 
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

2 เสนอโครงการขออนุมัติ ประสานงานการ

ดำเนินงานใหเปนไปตามกิจกรรมโครงการ 

กันยายน 

2564 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

3 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก , คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลก   คณะอนุกรรมการพัฒนา

การศึกษา และ คณะอนุกรรมการบริหาร

ราชการเชิงยุทธศาสตร สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง 

ตุลาคม 2564 

 - กันยายน 

2565 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล       

กลุมอำนวยการ 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมพัฒนาการศึกษา 

 

4 สรุปรายงานผลโครงการฯ กันยายน 

2565 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล              

กลุมอำนวยการ 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมพัฒนาการศึกษา  
 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 

  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

ผูอำนวยการกลุมทุกกลุม / เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

8. พื้นท่ีเปาหมาย 

 สถานศึกษาทุกสังกัด ทุกประเภทในจังหวัดพิษณุโลก 

 

9. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 เดือนกันยายน 2564 – กันยายน 2565 
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10. งบประมาณ 

 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 90,900 บาท 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

กิจกรรม / รายละเอียด หมวดรายจาย 

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ 

1. งบประมาณคาใชจายในการประชุมสัมมนา

คณะกรรมการ 4 องคคณะ 

    จำนวน 40 คน + เจาหนาท่ี 10 คน รวม 50 คน 

    1.1 คาท่ีพัก  25 หอง  หองละ  1,100 บาท  

    1.2 คาอาหารและเครื่องด่ืม           

         - อาหารวาง มื้อละ 50 คน * 50 บาท *3  มื้อ  

         - อาหารกลางวัน 50 คน * 240 บาท *2  มื้อ 

         - อาหารเย็น  50 คน * 340 บาท *1  มื้อ   

     1.3 คาพาหนะผูรวมประชุมสัมมนา 35 คนๆ 200 * 

จำนวน 2 เท่ียว (ไปกลับ)  

     1.4 คาวัสดุ คาเอกสาร 

90,900   

 

 

27,500 

  

7,500  

24,000 

17,000 

 

14,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

900 

2. สรุปรายงานโครงการ - - - - 

รวมงบประมาณ 90,900 - 90,000 900 

หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการ 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง : 1) จำนวนคณะกรรมการฯ  ท่ีเขาประชุม อาจไมครบองคประชุม 

                           2) การมีสวนรวมเพื่อพัฒนางานดานการศึกษา อาจไมครอบคลุมงานของสถานศึกษา      

                               ทุกสังกัด ทุกประเภท 

 การบริหารความเสี่ยง : 1) แจงหนังสือราชการเพื่อประสานและติดตอ แจงกำหนดการประชุม                  

                                            ลวงหนา และเตรียมความพรอมการจัดประชุมใหสมบูรณมากท่ีสุด 

            2) การช้ีแจงบทบาทของคณะกรรมการ และภารกิจงานของของสถานศึกษา                          

                                            ทุกสังกัด ทุกประเภท  

12. หนวยงานรับผิดชอบ 

           กลุมอำนวยการ, กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล, กลุมนโยบายและแผน, กลุมบริหารงานบุค  
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13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมี

ความเขมแข็ง สามารถกำหนดยุทธศาสตรดานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ทางการศึกษา  สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาไดมากข้ึน 

 13.2 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

รับทราบนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา ภายใตบริบทของจังหวัดพิษณุโลกท่ีตอบสนองตอนโยบายของ

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 

 13.3 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและคณะอนุกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

สามารถสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดานการศึกษา ใน

สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ไดสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่เปนไปอยางถูกตอง และเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

                                         ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                                      (นายวันชัย  แจมนาม) 

                                                 ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(วาท่ีรอยตรีวิวัฒน  กระทู) 

                                        ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 

            ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที ่ 3 . การพัฒนาศักยภาพคน     

ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม

สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี       

3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 
1.  ช่ือโครงการ    เสริมสรางศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ 2565 

       ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล 

การเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเปนหัวใจสำคัญตอการเปลี ่ยนแปลงองคกร บุคลากร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคนควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะเชิงระบบ (Literacy) 

เปนผูปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มคีวามคิดริเริ่มสรางสรรค และ 

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งควรไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมในการทำงานดวย 

การพัฒนาบุคลากร ควรเกิดจากการมีสวนรวมในการกำหนดเนื้อหา และแนวทางการพัฒนา

ตนเอง เชน การเขียน ID Plan เปนตน นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีตองนำมาใชในการปฏิบัติงาน 

ก็เปนส่ิงสำคัญท่ีบุคลากรทุกคนควรไดรับ ควบคูไปกับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมองคกร 
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โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปงบประมาณ  

2565 จะชวยใหบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกไดรับการพัฒนาอยางมีระบบ และเกิด

ประสิทธิภาพ   

3. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกใหพัฒนาตนเอง โดยใช ID Plan 

 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลกโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

      3. เพื่อพัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับบุคลากรสำนกังานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก 

 4. เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

4. เปาหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

                       4.1.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคน พัฒนาตนเอง โดยใช 

ID Plan 

                       4.1.2 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง 

                      4.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับบุคลากรสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ครั้ง 

                       4.1.4 จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 1 ครั้ง 

 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

                      - บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคน ไดรับการพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองตามความสนใจ มีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร และมีคุณธรรม จริยธรรม 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Targetgroup) 

                     -  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทุกคน  

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการ (Output) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

       6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Output)   

                       บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เขารวมโครงการ/กิจกรรม  

รอยละ 80  

       6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

                       6.2.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทุกคนมี ID Plan เพื่อพัฒนา

ตนเอง 
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                       6.2.2 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกรวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ ท่ีจัดเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

                      6.2.3 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ  

                       6.2.4 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม 

                 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity) 

                     7.1.1 วิเคราะหผลการดำเนินงานในปงบประมาณท่ีผานมา 

                     7.1.2 กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ 

                     7.1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ แตงต้ังและประชุมคณะทำงาน 

7.1.4 ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.มอบหมายภารกิจการจัดทำ ID Plan 

                     7.1.5 ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

                              โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

                     7.1.6 ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.พัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

                     7.1.7 จัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

                     7.1.8 จัดทำเอกสารสรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)  

 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ 

                จังหวัดพิษณุโลก 

10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

ท่ี                           กิจกรรม 
            การใชจายงบประมาณ 

 คาตอบแทน   คาใชสอย    คาวัสดุ 

 1 วิเคราะหผลการดำเนินงานในปงบประมาณท่ีผานมา 

- กลุมอำนวยการ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมนิเทศฯ  

  รวมกันวิเคราะหผลการดำเนินงานท่ีผานมา และความตองการ 

  การพัฒนาของบุคลากรสำนักงานฯ 

       -      -       - 

 2 กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ 

- กลุมอำนวยการ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมนิเทศฯ  

  รวมกันกำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ  

       -      -       - 

 3 เสนอขออนุมัติโครงการ  แตงต้ังและประชุมคณะทำงาน 

- กลุมอำนวยการ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมนิเทศฯ  

       -      -       - 
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11. งบประมาณท้ังสิ้น 40,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 

จำแนกเปน  

1) คาตอบแทน จำนวน           -     บาท 

2) คาใชสอย    จำนวน      34,000  บาท 

3) คาวัสดุ       จำนวน        6,000  บาท 

12. ผูรับผิดชอบโครงการ 

                นายสมพงษ กิตติศาสตรา  ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

                นางวรางคณา อนันตะ ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ 

                นายวันชัย แจมนาม  ศึกษานิเทศก   

13. หนวยงานรับผิดชอบ   

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   

ท่ี                           กิจกรรม 
            การใชจายงบประมาณ 

 คาตอบแทน   คาใชสอย    คาวัสดุ 

  รวมกันจัดทำโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ   

   เสนอแตงต้ังคณะทำงาน และประชุมคณะทำงาน 

 4 ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.มอบหมายภารกิจการจัดทำ  

  ID Plan 

- ผูอำนวยการกลุม/หนวย ประชุมบุคลากรภายในกลุม/หนวย 

  ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการ และมอบหมายภารกิจ 

  การจัดทำ ID Plan ใหแกบุคลากรภายในกลุม 

- ตรวจสอบ และกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตาม ID Plan 

  ของบุคลากรภายในกลุม 

- รวบรวม และสรุปรายงานผล 

       -      -    1,000 

 5 ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล. 

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ 

       -    34,000    4,000 

 6 ประชุมบุคลากร สนง.ศธจ.พล.พัฒนาทักษะการใช 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

- พัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร คร้ังท่ี 1 

- พัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร คร้ังท่ี 2 

   

 7 จัดกิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม         -        -       - 

 8 จัดทำเอกสารสรุป รายงานผลการดำเนินโครงการ        -        -    1,000 
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   14. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ  

     ความเสี่ยง 

1) บุคลากรอาจไมสามารถรวมกิจกรรมไดครบทุกคน  เนื่องจากติดภารกิจราชการ 

2) การใชอุปกรณเทคโนโลยี อาจมีไมครบ ไมเพียงพอตอการใชงาน 

3) การพัฒนาตนเองอาจลาชาเนื่องจากภาระงานของแตละบุคคลไมเทากัน 

การบริหารความเสี่ยง   

1) แจงการจัดกิจกรรมกอนการประชุม  เพื่อใหบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการประชุม และ

วางแผนการเขารวมประชุม  

2) กำหนดใหบุคลากรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณประกอบการอบรมใหเพียงพอ และพรอมใชงาน 

3) ช้ีแจงเหตุผลและความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน

ใหชัดเจน 

15. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีบุคลากรท่ีผานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเอง และมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

                                    

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                                    (นายวันชัย    แจมนาม) 

                                                 ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(วาท่ีรอยตรีวิวัฒน  กระทู) 

                                        ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

            ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรที ่ 3 . การพัฒนาศักยภาพคน     

ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม

สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี       

3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม    โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงช้ัน  

                                  ปงบประมาณ 2565   

ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรชาติใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากเปนปจจัยพื้นฐาน  

ในการพัฒนาดานตาง ๆ โดยจะตองพัฒนาดานคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี ของประชาชนทุกกลุมวัยควบคูกัน

ประชากรไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และไมตระหนักถึง ความสำคัญของการมีวินัย  

ความซื่อสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ ดังปรากฏในผลการสำรวจดานคุณธรรม จริยธรรมตาง ๆ อาทิ    

การสำรวจโดยศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) เมื่อป 2561 พบวาปญหาความซื่อสัตย สุจริต ทุจริตคอรัปช่ัน 

เปนปญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด (ระดับความรุนแรง 4.13 จากคะแนนเต็ม 5.00) และจำเปนตองไดรับ   

การแกไขปญหามากที่สุด รองลงมาคือปญหาจิตสำนึกสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนตัว มากกวาสวนรวม  
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ซึ่งอาจสะทอนการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีคานิยมยึดตนเองเปนหลักมากกวา การคำนึงถึง

สังคมสวนรวม  

คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง เปนพฤติกรรมที่สถานศึกษาทุกแหง ตองสราง

ความตระหนักรู และสงเสริม สนับสนุนใหเกิดข้ึนกับนักเรียนในสังกัด ในความรับผิดชอบ โดยการจัดกิจกรรม

ท้ังภายในช้ันเรียน และนอกช้ันเรียน 

โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนทุกชวงช้ัน ประจำป 

งบประมาณ 2565 เปนโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณใหสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน ตั้งแตระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก และจัดสงให

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ทำการประมวลผลในระดับประเทศตอไป 

3. วัตถุประสงค 

 1 . เพ ื ่อจ ัดเก ็บขอมูลดานคุณธรรม จร ิยธรรม และความเปนพลเมืองของผู เร ียนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก  

 2. เพื่อจัดสงขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ใหแกสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

      3. เพื่อจัดเก็บขอมูลและประมวลผล ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน

ระดับประถมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก 

4. เปาหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

                       4.1.1 จัดเก็บและสงขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ใหแกสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  รวม 120 ตัวอยาง 

                       4.1.2 จัดเก็บขอมูลและประมวลผล ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของ

ผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที ่ 6 ในสังกัดคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ภายในจังหวัดพิษณุโลก ทุกโรงเรียนท่ีเปดประถมศึกษาปท่ี 3 และประถมศึกษาปท่ี 6  ช้ันเรียนละ 10 ตัวอยาง 

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

                       4.2.1 สงข อมูลดานคุณธรรม จร ิยธรรม และความเปนพลเมืองของผู  เร ียนระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ใหแกสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  ครบ 120 ตัวอยาง ทันกำหนดเวลา ตามที่สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจง 
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    4.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีผลการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 3 และประถมศึกษาปท่ี 6 ในสังกัดคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใชประโยชนทางการศึกษา 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Targetgroup) 

                      ผูเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายใน

จังหวัดพิษณุโลก  

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของโครงการ (Output) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

       6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Output)   

                       6.1.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ 

ภายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ระดับละ 10 คน 

                       6.1.2 ผูเรียนระดับอุดมศึกษา ในสังกัดตางๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน 

                       6.1.3 ผูเรียนระดับประถมศึกษาปที ่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก ทุกโรงเรียนท่ีเปดประถมศึกษาปท่ี 3 และประถมศึกษาปท่ี 

6  ช้ันเรียนละ 10 คน 

       6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

                       6.2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดร ับประเมินดาน

คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองของผูเรียน ครบ  ทันกำหนดเวลา 

    6.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ใชผลการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม 

และความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 และประถมศึกษาปที่ 6 ในสังกัดคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประโยชนทางการศึกษา 

7. วิธีดำเนินการ (Activity) – กิจกรรม 

                 7.1 วิธีดำเนินการ (Activity) 

                     7.1.1 วิเคราะหหนังสือส่ังการจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

                     7.1.2 กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ 

                     7.1.3 จัดทำ และเสนอขออนุมัติโครงการ แตงต้ังและประชุมคณะทำงาน 

                     7.1.4 จัดทำหนังสือแจงขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล และจัดสงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

7.1.5 จัดเก็บขอมูลจาหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

                     7.1.6 ประชุมคณะทำงาน วิเคราะหแบบประเมิน 

                     7.1.7 จัดทำรายงานผลการประเมิน 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)  

 เดือนธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 

9. สถานท่ีดำเนินการ 

                จังหวัดพิษณุโลก 
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10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

 

11. งบประมาณท้ังสิ้น 7,000 บาท (ขอถัวจายทุกรายการ) 

จำแนกเปน  

1. คาตอบแทน จำนวน           -       บาท 

2. คาใชสอย    จำนวน        5,840  บาท 

3. คาวัสดุ       จำนวน        1,160  บาท 

12. ผูรับผิดชอบโครงการ 

                นายวันชัย แจมนาม  ศึกษานิเทศก   

13. หนวยงานรับผิดชอบ   

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   

   14. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ  

 ความเสี่ยง 

1) การชี้แจงเพื่อใหหนวยงานกลุมเปาหมายรับทราบวิธีการดำเนินงาน อาจมีความคลาดเคลื่อน       

ส่ือความหมายไมตรงกับส่ิงท่ีตองการ 

2) การจัดสงแบบประเมินฯใหหนวยงานกลุมเปาหมาย และการสงแบบประเมินคืน อาจมีความลาชา 

ส่ือสารผิดสถานท่ี 

3) การประมวลผลตองรอบครอบ ถูกตอง เปนไปตามหลักวิชาการ 

 

ท่ี                           กิจกรรม 
            การใชจายงบประมาณ 

 คาตอบแทน   คาใชสอย    คาวัสดุ 

 1. วิเคราะหหนังสือส่ังการจากสำนักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

       -      -       - 

 2. กำหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ        -      -       - 

 3. จัดทำ และเสนอขออนุมัติโครงการ แตงต้ังและประชุม 

คณะทำงาน 

       -     2,200       - 

 4. จัดทำหนังสือแจงขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล และจัดสง

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

       -        -      500 

 5. จัดเก็บขอมูลจาหนวยงานท่ีเกี่ยวของ        -     2,100    - 

 6. ประชุมคณะทำงาน วิเคราะหแบบประเมิน      1,540  

 7. จัดทำรายงานผลการประเมิน        -        -     660 

รวม      5,840     1,160 
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 การบริหารความเสี่ยง   

1) แจงการดำเนินการใหถูกตอง ชัดเจน เขาใจตรงกันท้ังผูดำเนินการและกลุมเปาหมาย  

2) หารูปแบบการสง การรับคืนแบบประเมินฯ ท่ีรัดกุม เขาใจตรงกัน 

3) จัดหาผูประมวลผลแบบประเมินท่ีมีความรู ความเขาใจ สามารถดำเนินการไดตามหลัก

วิชาการ 

15. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 

 15.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สนองตอบตอนโยบายการส่ังการของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                15.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีรายงานผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเปนพลเมืองของผูเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 3 และประถมศึกษาปท่ี 6 ในสังกัดคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใชประโยชนทางการศึกษา 

 

 

                                         ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                                      (นายวันชัย  แจมนาม) 

                                                 ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(วาท่ีรอยตรีวิวัฒน  กระทู) 

                                        ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 

            ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

 แผนงานอื่นๆ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย

และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข

ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 3 . 

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
 
1.  ช่ือโครงการ    ฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

       ลักษณะโครงการ     โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

 

2. หลักการและเหตุผล  

 กิจกรรมยุวกาชาดเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 มุงสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม        

มีมนุษยธรรม มีอุดมคติในศานติสุข รูจักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และสงเสริม อนามัยของผูอื่น รูจัก

บำเพ็ญตนใหเปนประโยชนแกสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมท้ัง รูจักการสราง

สัมพันธภาพและความเขาใจอันดีกับบุคคลท่ัวไป ซึ่งจะนำไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข เปนพลเมืองดี

ของชาติและเปนพลโลกท่ีมีคุณภาพ  
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 การจัดกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามวัตถุประสงคยุวกาชาด 

และเปาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานจะประสบผลสำเร็จไดนั้น มีความจำเปนอยางยิ่งในการ

พัฒนาครูผูสอนในสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจในหลักการและกระบวนการยุวกาชาดท่ีถูกตอง ผานการ

ฝกอบรมอบรมหลักสูตรยุวกาชาดเบ้ืองตน ไดแก หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด เพื่อนำความรูและ

ประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรม ไปใชในการจัดกิจกรรมผูเรียนซึ่งเปนสมาชิกยุวกาชาดในสถานศึกษาไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักถึงความจำเปนในการพัฒนาครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

ในสถานศึกษาใหมีศักยภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดท่ีสูงข้ึน จึงจัดทำโครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีและ

ผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดนี้ข้ึน 

3. วัตถุประสงค  

   5.1 เพื่อฝกอบรมครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาใหมีความรู ความเขาใจในกระบวนการ         

ยุวกาชาดท่ีถูกตอง มีทักษะและประสบการณ ตลอดจน มีเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด         

      5.2 เพื่อใหครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด สามารถนำความรูและประสบการณท่ีไดรับ ไปใชจัดกิจกรรม        

ยุวกาชาดในสถานศึกษาใหสัมฤทธิ์ผล 

   5.3 เพื่อสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน  

4. กลุมเปาหมาย  

 6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ :  

       1. ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด ผูบังคับบัญชายุวกาชาด นายกหมูยุวกาชาดจากโรงเรียนในจังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 60 คน 

       2. คณะวิทยากร จำนวน 20 คน 

 6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ :  

       ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด ผูบังคับบัญชายุวกาชาด นายกหมูยุวกาชาด มีความรู ความเขาใจ        

มีทักษะและประสบการณ ตลอดจน มีเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดท่ีถูกตอง และสามารถนำ

ความรู ประสบการณท่ีไดรับไปใชจัดกิจกรรมยุวกาชาดและบริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5. คาเปาหมายตัวช้ีวัดโครงการ รอยละของผูเขารับการฝกอบรม 

   

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

 8.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ รอยละของผูเขารับการฝกอบรม มีความพึงพอใจตอการจัดฝกอบรม รอยละ 80 

 8.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ รอยละของผูเขารับการฝกอบรม ผานเกณฑการประเมินการฝกอบรม รอยละ 80 
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7. วิธีดำเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 การวางแผน   

 1.1 ศึกษาแนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการฝกอบรมของสำนักการลูกเสือ 

ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

สิงหาคม 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

 1.2 กำหนดแผนการดำเนินงาน  สิงหาคม 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

 1.3 ประชาสัมพันธการรับสมัคร สิงหาคม 2564  มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

 1.4 ประสานวิทยากร กันยายน 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

 1.5 ประสานสถานท่ีจัดฝกอบรม  กันยายน 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

 1.6 รวบรวม/จัดทำบัญชีรายชื่อผูสมัคร กันยายน 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

 1.7 จัดทำโครงการ ตุลาคม 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

 1.8 เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดฝกอบรม ตุลาคม 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

 1.9 ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการฝกอบรม  พฤศจิกายน 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

2 การดำเนินงาน   

 2.1 จัดการฝกอบรมตามกำหนดการ  1 – 3 ธันวาคม 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

คณะวิทยากร 

3 การสรุปและรายงาน   

 3.1 รายงานผลการดำเนินงาน 15 ธันวาคม 2564 มานะ จันทิมาพร 

ภัทราภรณ คำเผื่อน 

 

10. ระยะเวลาดำเนินการ  

 สิงหาคม – ธันวาคม 2564 

11. สถานท่ีดำเนินการ  

 จังหวัดพิษณุโลก 
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12. งบประมาณ  

 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 40,000 บาท (ส่ีหมื่นบาทถวน) รายละเอียดแนบทาย

โครงการ           

13. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 1. นายมานะ จันทิมาพร โทรศัพทมือถือ 09-5898-4361 โทรศัพท 0-5530-1224 

 E–mail : scout.pplk2560@gmail.com  

 2. วาท่ีรอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผ่ือน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224 

 E–mail : scout.pplk2560@gmail.com  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด ผูบังคับบัญชายุวกาชาด นายกหมูยุวกาชาด และผูมีสวนเกี่ยวของ ตระหนักถึง

ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคของยุวกาชาดและเปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                               (วาท่ี ร.ต.หญิง ภัทราภรณ  คำเผ่ือน) 

                                                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(นายมานะ จันทิมาพร) 

                                  ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 

             ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

mailto:scout.pplk2560@gmail.com
mailto:scout.pplk2560@gmail.com
mailto:scout.pplk2560@gmail.com
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รายละเอียดงบประมาณแนบทาย 

โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีและผูบังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 

รวม คาตอบแ

ทน 

คาใชสอย คาวัสดุ 

1 การวางแผน     

 ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการฝกอบรม  

- คาอาหารวางประชุมเตรียมงาน 

  (20 คน X 35 บาท) 

- 700 - 700 

2 การดำเนินงาน     

 2.1 จัดการฝกอบรมตามกำหนดการ     

     1) คาอาหารกลางวัน  

        (80 คน X 3 มื้อ X 60 บาท) 

- 14,400 - 14,400 

     2) คาอาหารวาง 

        (80 คน X 5 มื้อ X 30 บาท) 

- 12,000 - 12,000 

     3) คาวัสดุ     

        - คาปายไวนิล (4 เมตร X 2 เมตร) 1 ปาย - - 1,600 1,600 

        - คาเข็มผูผานการฝกอบรม  

         (60 เข็ม X 35 บาท) 

- - 2,100 2,100 

        - คาสมุด 40 แผน (60 เลม X 20 บาท) - - 1,200 1,200 

        - คาวัสดุฝกอบรม - - 3,500 3,500 

     4) คาถายเอกสาร - 4,500 - 4,500 

3 การสรุปและรายงาน     

 3.1 รายงานผลการดำเนินงาน - - - - 

 รวมท้ังสิ้น - 31,600 8,400 40,000 
    

หมายเหตุ: ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . การพัฒนาศักยภาพคน     

ทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม

สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี       

3 . พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

                    ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    *ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจำเปน 

 คำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในภูมิภาค พรอมท้ังต้ังสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีท่ีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจ 

ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ี ทำหนาท่ีในการขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด  

โดยการอำนวยการ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นหรือภาคสวนท่ีเกี่ยวของในพื้นท่ีนั้น ๆ และขอ 11 ใหมีศึกษาธิการ
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จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ

เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีนโยบาย 

ยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ี มอบหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี 11 เมษายน 2560 กำหนดให 

แบงหนวยงานภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายใน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันท่ี 11 เมษายน 2560 ขอ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบงกลุมงาน

ภายใน (7)  กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีอำนาจหนาท่ีตาม (3) สงเสริมการปองกัน แกไขและ

คุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ซึ่งเปนภารกิจหลักของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น อาศัยภารกิจอำนาจหนาท่ีในขอ 3) สงเสริมการปองกัน

แกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ขอ 4) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการ

เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ัง

ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วัน ท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่ อเปนศูนยกลางใน              

การประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และแนวทาง        

การขับเคล่ือนการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาท้ังระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงาน ท่ีเกี่ยวของกับกิจการนักเรียน

และนักศึกษาท่ีจะตองดำเนินการแลบูรณาการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน ซึ่งศูนยเสมารักษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตองขับเคล่ือนงานดานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหเปนไป

ตามภารกิจ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะท่ีมีภารกิจหนาท่ีรับผิดชอบในการขับเคล่ือนงาน

ดังกลาว ไดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนยเสมารักษสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในการสงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติและคุมครองสิทธิ

นักเรียนและนักศึกษา จึงไดจัดทำ “โครงการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565” 

ข้ึน เพื่อสรางระบบและกลไกท่ีชัดเจนถูกตองและมีความเหมาะสมในการขับเคล่ือนการบริหารงานเครือขาย

สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และสามารถบูรณาการและขับเคล่ือน 

การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยางมีระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการในพื้นท่ี 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเฝาระวังสถานการณปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับแจงเหตุจาก 

สายดวน 1579 พรอมท้ังดำเนินการแกไข 

 3.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการปองกัน แกไข

ปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุมครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
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 3.3 เพื่อปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี เครือขาย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 3.4 เพื่อประสาน ติดตาม และบริการใหคำปรึกษาแกนักเรียนและนกัศึกษา 

4. เปาหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

      การเฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยศูนยเสมารักษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 ครั้ง 

4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

      นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของศูนยเสมารักษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดรับการปองกัน แกไข คุมครองและสงเสริมความประพฤติเหมาะสม

กับสภาพและวัย พรอมไดเรียนรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ

กระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจน

การดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ

ฉุกเฉิน 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 

 นักเรียนและนักศึกษา ไดรับการปกปอง แกไข คุมครองและสงเสริมประพฤติ รูและเขาใจบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  

6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

         จำนวนครั้งในการเฝาระวังปญหาและสถานการณความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 

20 ครั้ง 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

       นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของศูนยเสมารักษ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกไดรับความคุมครอง ปองกัน แกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ  

และไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดอยางท่ัวถึง 

7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม  

   7.1 วิธีดำเนินการ(Activity)  

         7.1.1 ขออนุมัติโครงการ 

         7.1.2 ประชุมวางแผน กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน 

         7.1.3 ปฏิบัติงานตามแผน 

         7.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน 

         7.1.5 สรุปผลการปฏิบัติงาน 
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  *7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก) ระยะเวลา 

การออกตรวจ ติดตาม เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาในพื้นท่ีอำเภอและจังหวัดพิษณุโลก 

อยางนอย 20 ครั้ง/ป     

            

 

มกราคม - กันยายน 2565 

 

*8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม การออกตรวจ ติดตาม เฝาระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 20 ครั้ง 

9. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2565 - กันยายน 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ/*พื้นท่ีดำเนินการ พื้นท่ีเส่ียงในจังหวัดพิษณุโลก 

11. งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน) พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

 งบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ผลผลิตผูไดรับการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ

นักเรียน งบรายจายอื่น รายการคาใชจายในการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา 
 

หมวดงบรายจาย งบประมาณ (บาท) 

     1. การตรวจ ติดตาม เฝาระวังความประพฤตินักเรียน 25,000 

และนักศึกษาในพื้นท่ีอำเภอและจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 ครั้ง  

2. คาน้ำมันเช้ือเพลิงยานพาหนะในการเฝาระวังความประพฤติ 5,000 

รวมท้ังสิ้น 30,000 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ 

รายละเอียดดังแนบ 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

12.1 ความเสี่ยง  

       12.1.1 พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไมมั่นใจในการใช

ถอยคำถามหรือพูดคุยกันนักเรียนและนักศึกษา จดจำระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีไมได 
       12.1.2 การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำใหพนักงานเจาหนาท่ี

สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไมอยากเขารวมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 
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 12.2 การบริหารความเสี่ยง 

        12.2.1 จัดทำเปนหนังสือแจงลวงหนาใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

และนักศึกษา ไดเตรียมตัวและศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี 
        12.2.2 จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกใหรัดกุม โดยปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

การแพรโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก และกระทรวงสาธารณสุข  

อยางเครงครัด 

13. หนวยงานรับผิดชอบ  

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

14. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  

 14.1 พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดปฏิบัติหนาท่ีออกตรวจ 

ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นท่ีเส่ียง เฝาระวังสถานการณปญหาความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา 

 14.2 นักเรียนและนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลกไดรับการปกปอง แกไขปญหา คุมครองและสงเสริม

ความประพฤติ และเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ขอบังคับของ

สถานศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกบัสภาพและวัย 
 14.3 พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดปฏิบัติงานสงเสริมและคุมครอง

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมกับหนวยงานในพื้นท่ี เครือขาย องคกรภาครัฐและเอกชนตลอดจน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ         

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                               (วาท่ี ร.ต.หญิง ภัทราภรณ  คำเผ่ือน) 

                                                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(นายมานะ จันทิมาพร) 

                                  ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
 

             ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย

และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข

ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 3 . 

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

 

1. ช่ือโครงการ  นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจำป 2565 

    *ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

 

2. หลักการและเหตุผล  

             เจตนารมณ ของแผนการศึกษาแห งชาติ  (พ .ศ.2560-2579) ไดกำหนดเป าหมายและทิศทาง              
การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคล่ือนภายใตวิสัยทัศนคนไทย
ทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
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            ยุวกาชาดไทย คือ บรรดาเยาวชนท่ีดำเนินกิจกรรมในการอุทิศตนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน              
ในดานตาง ๆ โดยเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต้ังแต 8 - 25 ป ท้ังชายและหญิง และเพื่อพัฒนาสมาชิกยุวกาชาด             
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความพรอมในการปฏิบัติการดานมนุษยธรรมเพื่อ
พลโลก ผูบั งคับบัญชายุวกาชาดจึงเปน ผู ท่ีมีสวนสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสมาชิก                 
ยุวกาชาดมีความรูความเขาใจในหลักการและอุดมการณกาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจเมตตากรุณา          
ตอเพื่อนมนุษย บำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีสัมพันธภาพและมิตรภาพท่ีดีตอบุคคลท่ัวไป 
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักและเห็นความสำคัญในการสงเสริมใหเจาหนาท่ี 
ผูบังคับบัญชา ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผูมีสวนเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจและมีทักษะ ตระหนักใน
ความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงไดจัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป 
2565 ข้ึน 
3. วัตถุประสงค  

            3.1 เพื่ อ ให ผู บั งคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู ความเข าใจการจัดกิจกรรมยุวกาชาด                
ในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนไปตามอุดมการณของ
กาชาด 
            3.2 เพื่อใหผูบังคับบัญชายุวกาชาด ไดแลกเปล่ียนเรียนรู เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
  3.3 เพื่อสรางขวัญกำลังใจใหผูบังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดกลุม เครือขายความรวมมือในการสงเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
4. กลุมเปาหมาย  

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
       สถานศึกษาเขารวมโครงการ จำนวน 5๐ โรงเรียน 
 4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
                 นายกหมูยุวกาชาด ผูบังคับบัญชายุวกาชาด และครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาดท่ีเขารวมโครงการ       
มีความรู ความเขาใจการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของ
กิจกรรมยุวกาชาดไดแลกเปล่ียนเรียนรู เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สรางกลุมเครือขายความ
รวมมือในการสงเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
5. คาเปาหมายตัวช้ีวัดโครงการ รอยละของผูเขารับการฝกอบรม 

6. ตัวช้ีวัดของโครงการ  

 6.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ จำนวนสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 ของเปาหมาย 

 6.2 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ นายกหมูยุวกาชาด ผูบังคับบัญชายุวกาชาด และครูผูสอนกิจกรรมยุวกาชาด     

รอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการ 
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9. วิธีดำเนินการ 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 การวางแผน   

 1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ กุมภาพันธ 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 1.2 ศึกษาแนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 

ในสถานศึกษาปงบประมาณท่ีผานมา วิเคราะหปญหา

กำหนดแนวทางแกไข  

กุมภาพันธ 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 1.3 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประชุม

คณะกรรมการกำหนดแนวทางการนิเทศในปงบประมาณ 

2565 กำหนดวัน เวลาในการนิเทศ 

กุมภาพันธ 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 1.4 กำหนดกลุมเปาหมายท่ีจะเขารวมโครงการ 

ประชาสัมพนัธโครงการเชิญชวนขารวมโครงการ 

กุมภาพันธ 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 1.5 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ เตรียมความพรอมในการ

นิเทศ  

กุมภาพันธ 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

2 การดำเนินงาน   

 2.1 ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน

สถานศึกษา ตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีกำหนด  

2.2 สอบถามประเมินความพึงพอใจ 

มีนาคม 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

คณะกรรมการนิเทศ 

3 การสรุปและรายงาน   

 สรุปผลรายงานผลการดำเนินโครงการ มีนาคม 2565 ภัทราภรณ คำเผ่ือน 

 

10. ระยะเวลาดำเนินการ  

 มกราคม – มีนาคม 2565 

11. สถานท่ีดำเนินการ  

 สถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพิษณุโลก 

12. งบประมาณ  

 จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) รายละเอียดแนบทาย

โครงการ           

 

 



142 

 

13. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 วาท่ีรอยตรีหญิง ภัทราภรณ คำเผ่ือน โทรศัพทมือถือ 06-5326-2653 โทรศัพท 0-5530-1224 

 E–mail : scout.pplk2560@gmail.com  

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 14.1 สถานศึกษาในจังหวัดใหความสนใจท่ีจะเปดสอนกิจกรรมยุวกาชาดมากยิ่งข้ึน  
 14.2 เสริมสรางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 14.3 เพิ่มจำนวนกลุมเครือขายความรวมมือในการสงเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 

 

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                               (วาท่ี ร.ต.หญิง ภัทราภรณ  คำเผ่ือน) 

                                                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(นายมานะ จันทิมาพร) 

                                  ผูอำนวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

 

             ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

mailto:scout.pplk2560@gmail.com
mailto:scout.pplk2560@gmail.com
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รายละเอียดคาใชจาย 

แนบทายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  ประจำป 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

............................................ 

 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ  

รวมท้ังส้ิน 

 

คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ  

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 

- ครั้งท่ี 1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 

  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 12 คน X ๓๕ บาท X 1 มื้อ 

- ครั้งท่ี 2 ติดตามความกาวหนาการดำเนินโครงการ 

  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 12 คน X ๓๕ บาท X 1 มื้อ 

 

 

 

 

420 

 

420 

 

 

 

 

 420 

 

420 

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

1. การประชุมผาน Application ZOOM  

    และประชุมสรปุผลการดำเนินโครงการ 

    1). คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  

        12 คน X 35 บาท X 1 มื้อ 

    2) คาอาหารกลางวัน 12 คน X 80 บาท X 1 มื้อ 

2. คาจัดทำเกียรติบัตรพรอมกรอบขอบคุณคณะกรรมการ 

    12 กรอบ X 200 บาท 

3. คาสมัครใชบริการ Application Zoom 

4. คาวัสดุ 

5. คายเอกสาร 

 

 

 

 

 

420 

 

960 

2,400 

 

1,000 

 

1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,380 

 

 

 

 

420 

 

960 

2,400 

 

1,000 

3,380 

1,000 

                           รวม (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)  6,620 3,380 10,000 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 4 . การสรางโอกาสความเสมอ

ภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 4 . สรางโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษา 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสราง

สังคมสุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี       

4 . สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

1. ช่ือโครงการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก  

                    ปงบประมาณ 2565 ” 

    *ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

 

2. หลักการและเหตุผลความจำเปน  

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการ

ใหเด ็กทุกคนไดร ับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป  ต ั ้งแตก อนว ัยเร ียนจนจบการศึกษาภาคบ ัง คับ 

อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ

การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริม

และสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นและภาคเอกชนเขาม ีส วนร วมในการดำเนินการดวย  

ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา

แหงชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย  ในการ

ดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุน
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คาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562  มี

การประกาศใชพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ใหไว ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งใน

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เปนคณะกรรมการระดับชาติ  มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซี ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน

ประธานมีอำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อให

ความเห็นชอบ ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือองคกรอื่นใดที่เกี่ยวของในระดับชาติ  ถึง

ระดับชุมชน  เสนอหรือแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ จัดใหมีและพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นตอ

รัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมี

แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติและการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ไดเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ โดยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ เปนมาตรฐานกลางของประเทศ กอปรมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยทุกสังกัดท่ีดูแลเด็กในเวลากลางวัน ชวงอายุต้ังแตแรกเกิด – 6 ปบริบูรณ หรือกอนเขาเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ที่สามารถนำไปใชประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพื่อ

พ ัฒนาค ุณภาพ การจ ัดบร ิการและความต อเน ื ่องของการพ ัฒนาเด ็กปฐมว ัย รวมทั ้ งประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 

กอปรกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

พ.ศ. 2561 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ข้ันต่ำท่ีเหมาะสมตามชวงวัย และมีความตอเนื่องเช่ือมโยง

ตั้งแตระดับปฐมวัยไปสูระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยกำหนดจุดมุงหมายระดับปฐมวัย คือ มีพัฒนาการรอบ

ดานและสมดุล สนใจเรียนรู และกำกับตัวเองใหทำสิ่งตางๆ ที ่เหมาะสมตามชวงวัยไดสำเร็จ และให

สถานศึกษาทุกแหงใชเปนแนวทางสำหรับการพัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธท่ีพึงประสงคใน 3 ดาน ไดแก ผูเรียนรู 

ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมและพลเมือง ท่ีเขมแข็ง มีคุณลักษณะของ 

คนไทย 4.0 ธำรงความเปนไทย และแบงปนไดในเวทีโลก 

นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอรัฐสภา เมื่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม  2562 ไดกำหนดใหการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนนโยบายหลักของนโยบาย

ปฏิร ูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว  าการ

กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ไดมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ    

ในโอกาสเขารับตำแหนงอยางเปนทางการไดกำหนดใหการศึกษา ปฐมวัยเปนนโยบายสำคัญดวย 

เพื่อเปนการสนองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  มาตรฐานการศึกษา ระดับ

ปฐมวัย ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงไดจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีขอบเขตและแนวปฏิบัติการดำเนินงานดังนี้  
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1. ขับเคล่ือนการจัดทำขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 2562 

 2. สรางการรับรูใหผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค

สวน ใหไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหความรู มีศักยภาพ เขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและ

จัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

 3. คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)  ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ

จังหวัด จำนวน 2 ช้ินงาน/ผลงาน 

 4. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา/ 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด 

 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษา

ปฐมวัยอยางท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

3.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

3.3 เพื่อใหผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ มีความรูความเขาใจ

เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุน     

การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยระดับพื้นท่ีเพิ่มข้ึน 

3.4 เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน

ระดับพื้นท่ี 

  

4. เปาหมายโครงการ (Output) 

 4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ป 2565 

8.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

     1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ป) ทุกคน ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรูและ

จัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน  

รอยละ 100 

     2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับผานเกณฑข้ันตนตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ   

รอยละ 80 

     3. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของ

ทุกภาคสวน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนัก

และเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย  

รอยละ 90 
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ตัวช้ีวัด เปาหมาย  

ป 2565 

     4. ไดรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดาน

บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผูบริหาร) ดานการจัดประสบการณการเรียนรู

ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผูสอน)  

จำนวน 2 ช้ิน 

8.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

    1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ป) มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน  

    2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที ่ม ีระดับคุณภาพผานเกณฑขั ้นตนตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

 

5. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)  

 6.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ป) 

 6.2 สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัด 

 6.3 ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 

 6.4 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นท่ีทุกสังกัด ไดแก 

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก 

  2. สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก 

  3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

  4. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17  

  5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 31  

6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  

7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

8. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

9. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

10. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 

11. สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 

12. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

13. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  

 6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs)  

 1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ป) ทุกคน ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัด

การศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

 2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผานเกณฑข้ันตน 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2561  
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               3. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค

สวน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมใน

การดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย 

 6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

 รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน อยูในระดับดี 

7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม  

   7.1 วิธีดำเนินการ(Activity)  

  1. วางแผนการดำเนินงาน  

2. ประชุมกำหนดกรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานโครงการ  

3. ประชุมช้ีแจงขอบเขตการดำเนินงาน  

4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการตามกรอบหรือแผนการดำเนินงานในระดับจังหวัด  

 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะหผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเปนเลิศในปท่ีผาน 

มาและเหมาะสม กับการขยายผล  

   4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบและข้ันตอนการนำผลท่ีไดจากปท่ีผานมาเพื่อ 

ขับเคล่ือนสูการพัฒนาเด็กปฐมวัยผานกลไกระดับอำเภอ  

 4.3 สัมมนาขยายผลท่ีไดจากปท่ีผานมาเพื่อขับเคล่ือนสูการพัฒนาเด็กปฐมวัยผาน 

กลไกระดับอำเภอ  

 4.4 นิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา  

5. สำนักงานศึกษาธิการภาค ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ปฐมวัยของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  

6. สรุปผลการดำเนินงาน ปญหา อุปสรรค และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  

7. เผยแพรผลการดำเนินงาน 

  *7.2 กิจกรรม 

หมวดงบรายจาย งบประมาณ 

(บาท) 

งบดำเนินการ 52,000 

1. กิจกรรมประชุมช้ีแจงสรางความรู ความเขาใจกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ พรอมท้ัง

ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติใหกับผูรับผิดชอบ/ผูแทน ทุกสังกัดที่มี

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  งบประมาณ 7,500 บาท 

 

 1. คาอาหารกลางวัน 25 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 3,000 บาท  

 2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 25 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 2,500 บาท  

 3. คาถายเอกสาร = 2,000 บาท  

2. กิจกรรมประชุมคณะทำงานสรางโปรแกรมจัดเก็บรวบรวมขอมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-5 

ป) ปการศึกษา 2564 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ   
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หมวดงบรายจาย งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 4,740 บาท 

 1. คาอาหารกลางวัน 7 คน x 120 บาท x 2  มื้อ = 840 บาท  

 2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 7 คน x 50 บาท x 4  มื้อ = 1,400 บาท  

 3. คาถายเอกสาร  = 500 บาท  

 4. สรุปรายงานและจัดทำรูปเลมเพื่อเผยแพรหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  = 2,000 บาท   

3. ประชุมวางแผนการนเิทศ กำกับ ติดตาม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการรูปแบบ

จังหวัดพิษณุโลก ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  (แตงตั้ง

คณะทำงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกสังกัด)       งบประมาณ 27,360 บาท 

 

 3.1 จัดทำคูมือการนิเทศแบบบูรณาการจังหวัด   (งบประมาณ 16,600)  

   1. คาอาหารกลางวัน 10 คน x 120 บาท x 3  มื้อ = 3,600 บาท  

   2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 10 คน x 50 บาท x 6 มื้อ = 3,000 บาท  

   3. คาถายเอกสาร = 2,000 บาท  

   4. คาวัสดุ  = 2,000 บาท  

   5. คาพาหนะแบบเหมาจาย 10 คน x 600  = 6,000 บาท  

 3.2 นิเทศ กำกับ ติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 10,760 บาท  

   1. คาเบ้ียเล้ียง 16 คน x 120 บาท x 3  วัน = 5,760 บาท  

   2. คาน้ำมันเช้ือเพลิง (เหมาจาย) 4 คัน x 500 บาท x 2 ครั้ง = 4,000 บาท  

   3. คาจัดทำเอกสาร = 1,000 บาท  

 4. กิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) จำนวน 2 ผลงาน ดานการบริหารจัด

การศึกษาระดับปฐมวัย : ผูบริหาร และดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย : 

ครูผูสอน ประจำปงบประมาณ 2565  งบประมาณ  5,400 บาท 

 

 1. คาอาหารกลางวัน 10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ = 1,200 บาท  

 2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 10 คน x 50 บาท x 1 มื้อ  = 500 บาท  

 3. คาจัดทำเกียรติบัตรผูรวมสงผลงานเขาประกวด = 500 บาท  

 4. คาวัสดุ = 500 บาท  

 5. คาโล และเกียรติบัตรผูไดรับรางวัลท่ี 1-3  (ของแตละดาน)  =  2,700 บาท  

5. กิจกรรมสรางการรับรูการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยระบบออนไลน ตามบริบท และความตองการ

ของสถานศึกษา และความตองการของเด็กปฐมวัย  งบประมาณ  7,000  บาท 

 

 1. จัดทำคูมือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เพื่อปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง 

                                                                                            = 3,500 บาท 

 

   2. คาอาหารวางและเครื่องด่ืมคณะกรรมการดำเนินงาน 10 คน x 50 บาท x 6 มื้อ   

                                                                                                    = 3,000 บาท 

 



150 

 
หมวดงบรายจาย งบประมาณ 

(บาท) 

   3. คาถายเอกสาร = 500 บาท  

 รวมท้ังสิ้น 52,000 

 

*8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม 

 1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ทุกคน ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และจัด

การศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน 

 2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผานเกณฑขั้นตนตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ.2561  

               3. ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครู ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาค

สวน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมใน

การดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัย 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)  1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ/*พื้นท่ีดำเนินการ  พื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

11. งบประมาณ 52,000 บาท พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง :  

 ความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

การบริหารความเสี่ยง : 

 แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานท่ีประกอบดวยบุคคลจากทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   

13. หนวยงานรับผิดชอบ  

      13.1 หนวยงาน (หลัก) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

     *13.2 หนวยงาน (รวม) 

 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพิษณุโลก 

 2. สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก 

 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

 4. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17  

 5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 31  

6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  

7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

8. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  

9. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  

10. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 
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11. สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 

12. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

13. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

14. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  

  1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ป) ทุกคน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย 

มีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพท่ีพึงประสงค มีความพรอมสำหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา   

              2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพและความพรอมในการจัด

การศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติอยางตอเนื่อง    

              3. เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาและการจัดการศึกษาหรับเด็กปฐมวัย จากผูเกี่ยวของทุกภาค

สวนและเกิดการบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานหลักท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังใน

ระดับพื้นท่ีและระดับกระทรวง  

 

                  

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                                (นางสาวปุณยาพร  ปฐมพัฒนา) 

                                                 ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(วาท่ีรอยตรีวิวัฒน  กระทู) 

                                        ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

 
 

            ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 4 . การสรางโอกาสความเสมอ

ภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 4 . สรางโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษา 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคม

สุขยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี       

4 . สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

1. ช่ือโครงการ           จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ระดับจังหวัด 

    ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

 

2. หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธกิาร มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชาย (พ.ศ. 2560 – 2564) และใหปรับตาม

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน (พ.ศ. 2561 – 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปน

กรอบแนวทางในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ีบริเวณชายแดนท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อน

บาน 3 ประเทศ ประกอบดวย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และ

ราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพื้นท่ี 27 จังหวัด 105 อำเภอ และใหมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี

ชายแดน เพื่อเปนกรอบการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดเปนรูปธรรม เนนท่ีจะพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของนักเรียนในพื้นท่ีชายแดนโดยเล็งเห็นความสำคัญวา การศึกษาคือชีวิต การศึกษาเปนหัวใจสำคัญ

ของการพัฒนาประเทศและเปนรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนสวนชวยในการเพิ่มความเทาเทียม
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กันในสังคม และเปนการขับเคล่ือนความเจริญรุงเรืองของประเทศ อีกท้ังนโยบายของรัฐบาลในดานการจัด

การศึกษา ตองพัฒนาตนไดเต็มศักยภาพ เนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นท่ี และดำรงชีวิตอยูในสังคมได 

อยางมีความสุข เปนคนดี มีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู ลดความเหล่ือมล้ำ และพัฒนากำลังคนให

เปนท่ีตองการเหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ีนั้น ๆ อยางเปนรูปธรรม 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะท่ีปฏิบัติหนาท่ีผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในสวน

ภูมิภาค ไดรับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ใหดำเนินการจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นท่ีชายแดน ของจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นเพื่อใหภารกิจท่ีไดรับมอบหมายบรรลุ

วัตถุประสงค จึงไดจัดทำ “จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ระดับจังหวัด” เพื่อ

จัดทำขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นท่ีชายแดน ของจังหวัดพิษณุโลก ตามท่ีสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ไดแจงใหปรับตามท่ีรัฐบาลไดกำหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา

ประเทศใหมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรท่ีครอบคลุมการพัฒนาประเทศทุกดาน ท้ัง

ดานความมั่นคง การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การสรางโอกาส 

ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั และการ

สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม    

 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสรางการรับรูทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและท่ี

เกี่ยวของ 

3.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้น ท่ีชายแดน จังหวัดพิษณุโลก ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

3.3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 – 2570 

3.4 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือขององคคณะบุคคลและหนวยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ          

ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 

 

4. เปาหมายของโครงการ  

 4.1 เชิงปริมาณ  

1) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลม 

2) มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 1 เลม  

 4.2 เชิงคุณภาพ  

1)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติราชการประจำป

ไดตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดพิษณุโลก เปนกรอบ

แนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นท่ี 
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3)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครือขายความรวมมือขององคคณะบุคคลและหนวยงาน

ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 

4)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

5. กลุมเปาหมาย  

  - ผูแทนหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก   

  - ผูแทน กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก คณะอนุกรรมการบริหาร

ราชการเชิงยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก  
 

  - ศธจ.พล. รอง ศธจ.พล. ผูอำนวยการกลุม/หนวย และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลก  

  - ผูแทนสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 – 3 เขตพื้นท่ีละ 2 คน 

ผูแทนสำนักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษาพิษณุดลก อุตรดิตถ 2 คน 

  - ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คน 

  - ผูแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 คน 

   - ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 1 คน 

  - ผูแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก จำนวน 1 คน 

  - ผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

พิษณุโลก จำนวน 1 คน และศูนยการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพื้นท่ีชายแดน จำนวน      

1 คน รวม 2 คน 

  - ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก   

จำนวน 1 คน 

  - ผูแทนโรงเรียนพิษณุโลกปญญานุกูล จำนวน 1 คน 

  - ผูแทนโรงเรียนราชประชานุเคราะห 23 จำนวน 1 คน 

  - ผูแทนสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คน 

  - ผูแทนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 31 คายเจาพระยาจักรี จำนวน 1 คน 

  - ผูแทนครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 4 คน 

   

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  1) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน จังหวัดพิษณุโลก ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลมป พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลม 

  3) มีพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน จังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 - 2570 จำนวน 1 เลม 
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             5.2 เชิงคุณภาพ  

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นท่ีชายแดนเปนเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในพื้นท่ีชายแดน ไดสอดคลองนโยบายของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและความ

ตองการของพื้นท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และใชเปนแนวทางขับเคล่ือนนโยบายลงสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

7. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน 

         1. แตงต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นท่ีชายแดน จัหวัด

พิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565        

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัด

พิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัดพิษณุดลก ประจำปงงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

4. นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ในพื้นท่ี 

อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก 

 5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร และ

เผยแพรผานเว็บไซตสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   

 6. ประชุมคณะทำงานระบบขอมูลสารสนเทศ และองคความรูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก 

 7. ประชุมคณะกรรมการบรหิารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา (2 ครั้ง) 

 8. จัดทำเอกสารรูปเลมและเผยแพรผานเว็บไซต  

8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ป)    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

9. พื้นท่ีเปาหมาย    จังหวัดพิษณุโลก 
 

10. งบประมาณ     25,800.- บาท (สองหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน)   

รายละเอียดการใชงบประมาณ  

 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิ บั ติการทบทวนและจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดนจังหวัด

พิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (40คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน (40 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

8,800  

 

 

 

 

 

 

 

4,000 

4,800 
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จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ี

ชายแดนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เอกสาร 10 เลม ๆ ละ 80 บาท) 

800   

 

800 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน ในพื้นท่ีอำเภอ 

ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

- คาเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการ/พนักงานขับรถยนต 

 (8 คน x120 บาท x 5 วัน) 

- คาน้ำมันเช้ือเพลิง 

8,300   

 

 

 

4,800 

3,500 

 

 

 

จัดทำเอกสารสรุปรายงาน จำนวน 10 เลม 

(เอกสาร 10 เลม ๆ ละ 80 บาท) 

800   

800 

 

กิจกรรม 4 ประชุมคณะทำงานระบบขอมูลสารสนเทศ และ

องคความรูของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (15 คน x50 บาท x 2 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 

3,300   

 

1,500 

1,800 

 

กิจกรรม 5 ประชุมคณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ

ดานการศึกษา (2 ครั้ง)  (30 คน x 2 ครั้ง x 50 บาท) 

3,000   

3,000 

 

คาจัดทำเอกสารรูปเลมขอมูลสารสนเทศฯ 

(เอกสาร 10 เลม ๆ ละ 80 บาท) 

800   

800 

 

รวมงบประมาณ 25,800  25,800  

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการตามท่ีจายจริง 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง  

1. นโยบาย ทิศทางหรือแนวทางปฏบัิติงานในการปฏิรูปการศึกษาระดับภาคและจังหวัดยังไม

สอดคลอง และตอบสนองบริบทของพื้นท่ี 
 

2. สถานการณโรคอุบัติใหมทำใหไมสามารถดำเนนิการจัดประชุมไดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี

กำหนดไว 

 การบริหารความเสี่ยง :  

1. ประชุมช้ีแจงสรางการรับรู ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางการปฏิ บัติงานของ

กระทรวงศึกษาธิการกอนการจัดประชุม พรอมท้ังจัดเตรียมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของแจกในท่ีประชุม 

2. สงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา และใหสงแบบตอบรับเขารวมประชุมฯ 

3. เปล่ียนรูปแบบการจัดการประชุมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการประชุม 
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4. สรางเครอืขายความรวมมือดานการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

12. หนวยงานรับผิดชอบ    กลุมนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

13.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สามารถใชแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นท่ีชายแดน 

ประจำป 2565 เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพภายในกรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด โดยสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย ท่ีเกี่ยวของและตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ท่ีต้ังไว  

13.2 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในพื้นท่ีชายแดน จังหวัดพิษณุโลก 

ไดรับการพัฒนาคุณภาพ ตามเปาหมาย จุดเนนและตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานกำหนด  
 

 
 

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                                (นางแสงเพ็ญ  ปญญาสงค) 

                                        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

 

 
    ลงช่ือ    ผูเห็นชอบโครงการ  
                      (  นางชลัยรัตน  กระทู  ) 
                                    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
       ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 
 

            ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 5. ดานการสรางเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย

และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 3 . พัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจ ังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตร  ท่ี 5. พัฒนาการบร ิหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พลังงาน อยางเปนระบบและยั่งยืน 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 5 . 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

1.  ช่ือโครงการ ขับเคลื ่อนการดำเน ินงานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ียนในโครงการอนุร ักษพ ันธ ุกรรมพืช                                

อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

    ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                โครงการใหม 

 

2.  หลักการและเหตุผล 

  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) เปนโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม     

ราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร          

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงใหความสำคัญและเห็นความสำคัญ

ของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดท่ีทรงทำเปนตัวอยางดวยตัวพระองคเอง ในป พ.ศ. 2503 ท่ีเสด็จ

ผานอำเภอทายาง จ.เพชรบุรี เพื ่อแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ                              

ทรงทอดพระเนตรพื้นที่ที่มียางนาอยุและกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป จึงทรงใหอนุรักษตนยางนาและเพราะเมล็ดยาง

นา ตอมาในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2504 ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี

สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวตอนท่ีทรงมีพระชนมายุ 9 พรรษา ทรงรวมปลูกปายางนากับสมเด็จ
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พระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี โดยมีขาราชบริพาร คณาจารยและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รวมกันปลูกตนยางนา เปนสวนปายางนา ณ พระราชวังสวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงใหนำพรรณไมจากภูมิภาคตางๆ มาปลูกไวในพระราชวังสวนจิตรลดา 

เพื่อเปนแหลงศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดำริ ที ่เกี ่ยวกับการอนุรักษพัฒนาทรัพยากรพัฒนาแหลงน้ำ       

การอนุรักษและพัฒนาดินอนุรักษทรัพยากรปาไม เปนการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ตอมาใน พ.ศ. 

2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงสืบทอดพระราช

ปณิธาณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชดำริ 

กับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดำเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศและดำเนินการจัดต้ัง

ธนาคารพืชพรรณขึ ้น ใน พ.ศ. 2536 – 2549 ไดร ับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และเปนหนวยงานข้ึนตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ต้ังแต 

พ.ศ. 2539 ตอมา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สำนักพระราชวังดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และให อพ.สธ.

ดำเนินการแยกสวนอยางชัดเจนจากโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา โดยที่ อพ.สธ. ดำเนินงานภายใต แผน

แมบทเปนระยะ โดยมีระยะละ หาป ตั ้งแต พ.ศ. 2535 เปนตนมา จนมาถึงแผนที่เจ็ด จึงเรียกวา แผนแมบท 

อพ.สธ. ระยะท่ี 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานสนองพระราชดำริ ในกลุม 

G2 กลุมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร โดยมีกิจกรรมภายใตการสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร 

ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร โดยไดดำเนินการจัดทำฐานขอมูลการดำเนินงาน อพ.สธ. 

กระทรวงศึกษาธิการ และ 2) กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร โดยไดดำเนินการ

สนับสนุนใหโรงเรียนที่อยูภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เขารวมเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในกิจกรรมนี้ มี “งาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เปนสื่อการเรียนรู เปนแหลงรวบรวมพรรณไม ที่มีการเก็บพรรณไมแหงพรรไมดอง                       

มีหองสมุดสำหรับคนความีการศึกษาตอเนื่อง รวมทั้งใหโรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถิ่นที่หายากใกลสูญ

พันธุ และเปนท่ีรวมภูมิปญญาทองถ่ินท่ีจะสรางจิตสำนึกใหเยาวชน บุคคลท่ัวไปใหเขาถึงความสำคัญและประโยชน

ของพันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนำไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญตอการสนองพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองจัดทำเพื่อขยายเครือขายไป   

ทุกโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและใหมีการทำ DNA ในโรงเรียน และ

ในฐานะศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแลวเห็นวามี    

ความจำเปนท่ีตองดำเนินการจัดโครงการสนับสนุน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนข้ึนเพื่อเปนการสนอง

พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใหโรงเรียนและหนวยงานเขารวมเปนเครือขาย

และขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ และเพื่อเรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเช่ือมโยงกัน เพื่อให

ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห แกปญหาและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง ใหมีความเช่ือมโยงกันท้ังหลักสูตรและ

การเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน อนึ่งเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหาร 

โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 แหง และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด จึงจำเปนตองมี    

การสงเสริม สนับสนุน ติดตาม และใหความรูแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯ ในระดับภูมิภาค

ดวย 
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             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตระหนักและเห็นความสำคัญในการท่ีจะสงเสริมใหสถานศึกษาได

สมัครเขารวมโครงการ จึงไดจัดทำโครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมาร ีประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

5. วัตถุประสงค 

               5.1  เพื่อประชาสัมพันธใหสถานศึกษา สมัครเขารวมเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

      5.2  เพื ่อสงเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อน ใหสถานศึกษาที่เปนสมาชิก ดำเนินงาน        

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุร ักษพันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อยางตอเนื่อง  

              5.3  เพื ่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสถานศึกษา ตามแผนแมบท 

อพ.สธ. ระยะท่ี 5 ปท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

             5.4  เพื่อสรางเครือขายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในระดับสถานศึกษา 

 

6. เปาหมายโครงการ (Output) 

    เชิงปริมาณ  

1. การสนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯ ท่ีเปนสมาชิกแลว  จำนวน 63 แหง 

2. ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกท่ียังไมเปนสมาชิก สมัครเขารวมเปนสมาชิกงานสวน 

พฤกษศาสตรโรงเรียนฯ จำนวน 448 แหง 

    เชิงคุณภาพ  

           1.  สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจในการดำเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ และเขารวมโครงการ 

 2.  เสริมสรางสนับสนุนใหเกิดเครือขายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช เพื่อสรางเครือขายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯ 

7. กลุมเปาหมายโครงการ (Target group) 

           ๑. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ จำนวน 24 แหง 

           2. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน  21 แหง 

           3. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 4 แหง 

           ๕. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จำนวน 4 เขต 

           6. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

จำนวน 9 แหง  
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8. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes)  

 8.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

                  ผูบริหาร ครูท่ีรับผิดชอบ เจาหนาท่ี เขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 90 

           8.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

                  ผูเขารวมโครงการรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการเขารับการอบรมไดรับความรูเรื่องการสมัครเปน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

9. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน  

                   

10. ตัวช้ีวัดกิจกรรม  ความครบถวนของการดำเนินกิจกรรม 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ป)     มกราคม – มีนาคม  2565  
 

12. สถานท่ีดำเนินการ/*พื้นท่ีดำเนินการ    

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

13. งบประมาณ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

      จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)  

14. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 14.1 ปจจัยความเสี่ยง 

         -  ผูเขารวมโครงการฯ อาจไมครบตามเปาหมายท่ีกำหนด 

   -  การสรรหาวิทยากรท่ีมีองคความรู อาจมีเวลาไมสอดคลองกับการจัดกิจกรรมของโครงการ 

 

 

ที่ กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมท่ี 1  

1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 

1.2 ประชาสัมพันธโครงการ, แตงต้ังกรรมการ 

1.3 ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงาน 

1.4 ประสานงานวิทยากร  

1.5 ประสานสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 

1.6 ประสานสถานศึกษาและหนวยงานเขารวมกิจกรรม 

1.7 จัดเตรียมสถานท่ีอบรม, เตรียมวัสดุอุปกรณ 

มกราคม – กุมภาพันธ 

2565 

กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

 

2 กิจกรรมที่ 2  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  

 

4 มีนาคม 2565 

 

กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลโครงการ, สรุปรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 

1 – 31 มีนาคม 2565  กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 
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 14.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                    -  ใหแจงรายช่ือผูเขารวมโครงการ พรอมเบอรโทรศัพท สงกอนวันจัดกิจกรรมตามโครงการ 

      -  แจงเปนหนังสือราชการและติดตอผูประสานงานนัดหมายอยางตอเนื่อง 

15. หนวยงานรับผิดชอบ  

 15.1 หนวยงาน (หลัก)… สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

*15.2 หนวยงาน (รวม)...  

                 - สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ  

              - สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

              - สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

              - บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

              - สถานศึกษาสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

16. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact)  

               16.1  ผู เขารวมโครงการ มีความรู เร ื ่องการสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ            

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

               16.2 ผูเขารวมโครงการ เขารวมเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนท่ีไดรับเกณฑมาตรฐานท่ี อพ.สธ.กำหนด ไดรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ แลวกับโรงเรียนท่ีสมัคร

เขารวมโครงการใหม 

              14.3 มีโรงเรียนสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรเพิ่มข้ึน 
 
 

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                                (นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา) 

                                                     ศึกษานิเทศกชำนาญการ 
 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

(วาท่ีรอยตรีวิวัฒน  กระทู) 

                                        ผูอำนวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 

            ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 5. ยุทธศาสตรพัฒนา

ระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยสรางสังคมสุข

ยั่งยืนและสืบสาน อัตลักษณประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 6. 

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

1. ช่ือโครงการ           จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

    ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

 

2. หลักการและเหตุผล  

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปนหนวยงานภายใตสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ตามคำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่ งกำหนดใหมี สำนั ก งาน ศึกษาธิการจั งหวัด  เพื่ อปฏิ บั ติภารกิ จของ

กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตาม

อำนาจหนาท่ี นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมาย และใหมีอำนาจหนาท่ีในเขต

จังหวัด ในการพัฒนาการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
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  ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหนวยงานท่ีทำหนาท่ีในการประสาน

สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของในจังหวัดพิษณุโลก ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรและแนว

ทางการจัดการศึกษาของจังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด จึงได

จัดทำโครงการนี้ข้ึนเพื่อขับเคล่ือนนโยบายดานการศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสำคัญ 

 

3. วัตถุประสงค  

3.1 เพื่อสรางการรับรูทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและท่ี

เกี่ยวของ 

3.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 – 2570 

3.4 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 

 3.5 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือขององคคณะบุคคลและหนวยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ          

ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 

 

4. เปาหมายของโครงการ  

 4.1 เชิงปริมาณ  

1) มีแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เลม 

3) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 1 เลม  

2) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลม  

 4.2 เชิงคุณภาพ  

1)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติราชการประจำป

ไดตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เปนกรอบแนวทางในการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติลงสูการปฏิบัติในระดับพื้นท่ี 

3)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครือขายความรวมมือขององคคณะบุคคลและหนวยงาน

ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวดั 

4)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

5. กลุมเปาหมาย  

  - ผูแทนหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก   

  - ผูแทน กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก คณะอนุกรรมการบริหาร

ราชการเชิงยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก  

- 3 - 
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  - ศธจ.พล. รอง ศธจ.พล. ผูอำนวยการกลุม/หนวย และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลก  
 

6. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

  1) มีแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เลม   

  2) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 จำนวน 1 เลม 

  3) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป พ.ศ. 2566 - 2570 จำนวน 1 เลม 

             5.2 เชิงคุณภาพ  

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีเครือขายความรวมมือ     

ขององคคณะบุคคลและหนวยงานทางการศึกษา และการบริหารจัดการสำนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

7. วิธีดำเนินการ/ข้ันตอนการดำเนินงาน 

1. แตงต้ังคำส่ังคณะทำงาน คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก   

พ.ศ.2566 - 2570 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

2. จัดเตรียมขอมูลและรางแผนพัฒนาการศึกษา และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

4. นำ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาเขาท่ีประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อพิจารณา 

5. ปรับแก (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั (กศจ.) (ถามี) 

6. จัดทำเอกสารและเผยแพรแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และเอกสารรายงานผล

การดำเนินงาน 

7. สำรวจความพึงพอใจของผูใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

 

8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ป)    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

 

9. พื้นท่ีเปาหมาย    จังหวัดพิษณุโลก 
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10. งบประมาณ     30,300.- บาท (สามหมื่นสามรอยบาทถวน)   

รายละเอียดการใชงบประมาณ  

 

กิจกรรม/รายละเอียด งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางการรับรูทิศทางและ

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ

พิจารณา (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 (1วัน) 

- คาอาหารเชา (42 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (42 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน (42 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) 

- คาหองประชุม 

- คาชดเชยน้ำมัน (6 คัน x  400 บาท)  

- คาไวนิล 

20,900  

 

 

 

 

 

 

 

 

4,200 

4,200 

8,400 

800 

2,400 

900 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมพิจารณา (ราง) สาระสำคัญของ

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566 - 2570 

- -คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (35 คน x35 บาท x 2 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน (35 คน x 80 บาท x 1 มื้อ) 

5,250  

 

 

 

 

 

2,450 

2,800 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา (ราง) 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566  

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (25 คน x35 บาท x 2 มื้อ) 

- คาอาหารกลางวัน (25 คน x 80 บาท x 1 มื้อ 

3,750   

 

1,750 

2,000 

 

 

 

กิจกรรม 4 กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม (12 คน x35 บาท x 1 มื้อ) 

400   

 

400 

 

รวมงบประมาณ 30,300  30,300  

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการตามท่ีจายจริง 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง  

1. นโยบาย ทิศทางหรือแนวทางปฏบัิติงานในการปฏิรูปการศึกษาระดับภาคและจังหวัดยังไม

สอดคลอง และตอบสนองบริบทของพื้นท่ี 
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2. สถานการณโรคอุบัติใหมทำใหไมสามารถดำเนนิการจัดประชุมไดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี

กำหนดไว 

 การบริหารความเสี่ยง :  

1. ประชุมช้ีแจงสรางการรับรู ทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางการปฏิ บัติงานของ

กระทรวงศึกษาธิการกอนการจัดประชุม พรอมท้ังจัดเตรียมเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของแจกในท่ีประชุม 

2. สงหนังสือเชิญประชุมลวงหนา และใหสงแบบตอบรับเขารวมประชุมฯ 

3. เปล่ียนรูปแบบการจัดการประชุมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการประชุม 

4. สรางเครอืขายความรวมมือดานการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

12. หนวยงานรับผิดชอบ    กลุมนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดพิษณุโลก มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพขับเคล่ือนการปฏิรูป

การศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด ไดอยางมีคุณภาพภายใต

ความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู Thailand 4.0 
 

 
 

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                                (นางแสงเพ็ญ  ปญญาสงค) 

                                        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

 

 
    ลงช่ือ    ผูเห็นชอบโครงการ  
                      (  นางชลัยรัตน  กระทู  ) 
                                    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
       ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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 แผนงานพื้นฐาน 

 แผนงานยุทธศาสตร 

 แผนงานบูรณาการ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท 12. การพัฒนาการเรียนรู 

• ความสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 12. ดานการศึกษา  

• ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   

ยุทธศาสตรท่ี 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

• ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลักท่ี 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกชวงวัย 

 นโยบายเรงดวนท่ี 7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรท่ี 5. ยุทธศาสตร

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

บริการภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 

• ความสอดคลองกับยุทธศาสตรการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ยุทธศาสตรท่ี 6. 

พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 

1. ช่ือโครงการ  โครงการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนและบริหารงานการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน  

                   จังหวัดพิษณุโลก  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

*ลักษณะโครงการ       โครงการตอเนื่อง                 โครงการใหม 

2. หลักการและเหตุผลความจำเปน 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           

ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเปนคาใชจายในในการตรวจติดตาม    

การใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน ตรวจติดตามสถานการณขอจัดต้ัง การจัดการเรียน   

การสอน และการเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนใหเปนไปตามระเบียบท่ีกำหนด และเปนคาใชจายในการ       

บริหารงานของสวนราชการท่ีจำเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  ซึ่งในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีและโรงเรียนอาจพบปญหาขอขัดของในการดำเนินกิจการและการใชจายงบประมาณ รวมถึงเอกสาร

ท่ีตองจัดทำตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และ
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ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินกิจการและการใชจายงบประมาณเปนไปดวยความถูกตองและพรอมรับ

การตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก จึงไดจัดทำโครงการตรวจติดตามการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนและ

ตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน ซึ่งจะนำ

ประโยชนไปสูนักเรียนโรงเรียนเอกชนไดอยางเต็มท่ีตอไป 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนสถานศึกษาเอกชนท่ีไดรับการสนับสนุน          

เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวการศึกษาข้ันพื้นฐาน เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินโครงการอาหารเสริม 

(นม) และเงินคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีคุณสมบัติถูกตอง

และดำเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด 

  3.2 เพื่อติดตามสถานการณการจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกกิจการของ

โรงเรียนเอกชนใหเปนไปตามระเบียบท่ีกำหนด 

  3.3 เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการท่ีจำเปนตอการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน  

4. เปาหมายโครงการ  

  ๔.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ     

                 1. โรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 15 โรงเรียน 

        2. โรงเรยีนเอกชนนอกระบบ จำนวน 15 โรงเรียน 

   ๔.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ 

         - โรงเรียนเอกชนในระบบท่ีไดรับเงินอุดหนุน มีความรู และเขาใจเกี่ยวกับการใชจาย     

เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรใหเปนไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ

สามารถปฏิบัติไดตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ เงื่อนไข และประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชนไดอยางถูกตอง และตรวจสอบได 

            - โรงเรียนเอกชนนอกระบบท่ีขอจัดต้ัง ขอเลิกกิจการ และการจัดการเรียนการสอน

ดำเนินการถูกตองตามระเบียบและกฎหมายท่ีกำหนด   

5. กลุมเปาหมายโครงการ    

   โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

6. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcomes) 

   6.1 ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 

         1) โรงเรียนเอกชนในระบบท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดรับการตรวจติดตามการใชจาย       

เงินอุดหนุน จำนวน 15 โรงเรียน 
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        2) โรงเรียนเอกชนท่ีขอจัดต้ังใหม การเลิกกิจการของโรงเรียน และการจัดการเรียน   

การสอนของปงบประมาณ ตามท่ีโรงเรียนยื่นความประสงค  

   6.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ 

        - โรงเรียนเอกชนในระบบมีการบริหารจัดการเงินอุดหนุนถูกตองตรงตามระเบียบฯ 

                - โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ไดรับการจัดต้ัง การจัด  การเรียนการสอน      

การเลิกกจิการของโรงเรียน มีการดำเนินการท่ีถูกตองตามระเบียบฯ 

   

7. วิธีดำเนินการ(Activity) – กิจกรรม 

     7.1 ออกตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุน 

           7.7.1 วางแผน และจัดทำปฏิทินออกตรวจ 

           7.1.2 แตงต้ังคณะกรรมการ 

           7.1.3 แจงกำหนดการใหโรงเรียนเอกชนทราบ 

           7.1.4 ออกตรวจติดตาม 

           7.1.5 สรุป/รายงานผล 

     7.2 ออกตรวจติดตามการจัดต้ัง การจัดการเรียนการสอน และการเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชน 

           7.2.1 รับเรื่อง และวางแผน 

           7.2.2 แตงต้ังคณะกรรมการ 

           7.2.3 แจงกำหนดการใหโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบทราบ 

           7.2.4 ออกตรวจติดตาม 

           7.2.5 สรุปผล 
            

ท่ี 

 

รายละเอียด ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

๑ 

 

กิจกรรมท่ี 1 การตรวจติดตามการดำเนินงานและการ

ใชจ าย เงิน อุ ดหนุ น โครงการอาหารเสริม  (นม )        

เงินอุ ดหนุ นค าหนั ง สือ เรียน  อุปกรณ การเรียน 

เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และเงินเพิ่มการครองชีพ

ช่ัวคราว โรงเรียนเอกชน  

ธันวาคม  2564 – 

มีนาคม 2565 

กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน 

2 กิจกรรมท่ี 2 การตรวจติดตามการดำเนินงานและการ

ใชจายเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน  

มิ ถุนายน  2565 – 

สิงหาคม 2565 

กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน 



171 

 
ท่ี 

 

รายละเอียด ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

3 กิจกรรมท่ี 3 การตรวจติดตามการจัดต้ัง การจัดการ

เรียนการสอน การเลิกกิจการของโรงเรียนในระบบ

แ ละน อ ก ระ บ บ  แ ละ ก าร จั ด ท ำ เอ ก ส ารต าม

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  

ธันวาคม  2564  – 

สิงหาคม 2565 

กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน 

 

8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม   

1. โรงเรียนเอกชนในระบบไดรับการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุน จำนวน 15 แหง ดำเนินการ

ไดถูกตองตามระเบียบฯ ท่ีเกี่ยวของ 

 2. โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบท่ีขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียน ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียด

เกี่ยวกับกิจการ และขอเลิกกิจการ ไดรับการตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามระเบียบ ฯ ท่ีเกี่ยวของ 

9. ระยะเวลา  

  เดือน ธันวาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2565 

10. สถานท่ีดำเนินการ 

  โรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก 

11. งบประมาณ  

  จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการอุดหนุน กิจกรรมพัฒนา

บุคลากร/ผูเรียนและโรงเรียนเอกชน งบดำเนินงาน รายการคาใชจายในการดำเนินงานสงเสริมและสนับสนุน

โรงเรียนเอกชนในสวนภูมิภาคจำนวนเงิน  30,000.- บาท  (สามหมื่นบาทถวน) ขอถัวจาย   ทุกรายการ 
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กิจกรรม 

 

รายละเอียดกิจกรรมท่ีใชงบประมาณ ระยะเวลา งบประมาณ 

1 กิจกรรมท่ี 1 การตรวจติดตามการดำเนินงาน

และการใชจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม 

(นม) เงินอุดหนุนค าหนั งสือเรียน  อุปกรณ       

การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และ

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ของโรงเรียนเอกชน 

จำนวน  15 โรงเรียน 

   - คาเบ้ียเล้ียง (7 คน x 120 บาท x 11 วัน) 

   - คาชดเชยน้ำมัน 

   - คาวัสดุ   

กิจกรรมท่ี 2 การตรวจติดตามการใชจายเงิน

อุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชน จำนวน  

15 โรงเรียน 

   - คาเบ้ียเล้ียง (7 คน x 120 บาท x 11 วัน) 

   - คาชดเชยน้ำมัน  

   - คาเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 

กิจกรรม ท่ี  3   การตรวจติดตามการจัด ต้ั ง      

การจัดการเรียนการสอน การเลิกกิจการของ

โรงเรียนเอกชน  และการจัดทำเอกสารตาม

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

   - คาเบ้ียเล้ียง (5 คน x 120 x 5วัน) 

ธั น ว า ค ม  2 5 6 4  – 

สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิถุนายน – สิงหาคม 

2565 

 

 

 

 

 

ธั น ว า ค ม  2 5 6 4  – 

สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

9,240.- 

1,500.- 

3,520.- 

 

 

 

9,240.- 

1,500.- 

2,000.- 

 

 

 

 

 

3,000.- 

 รวมเงิน  30,000.- 

 

12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

     12.1 ความเส่ียง 

            การดำเนินงานตามปฏิทินท่ีกำหนด ไมสามารถปฏิบัติตามไดเนื่องจากมีกิจกรรมอื่นเขามา และ

กำหนดการตรวจติดตามมีการเปล่ียนแปลงกะทันหัน 

      12.2 การบริหารความเส่ียง 

    ควรมีการประชุมและมอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบตามภาระงานใหชัดเจน และบูรณาการ

กิจกรรมใหพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
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13. หนวยงานรับผิดชอบ 

      13.1 หนวยงาน (หลัก)  กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน  

       13.2 หนวยงาน (รวม)   เจาหนาท่ีท่ีไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ 

14. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     โรงเรียนเอกชนในระบบท่ีไดรับเงินอุดหนุน  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดรับ   

การตรวจติดตามทุกแหง และดำเนินการเบิกจายเงินอุดหนุนไดถูกตองตามระเบียบฯ และโรงเรยีนเอกชนใน

ระบบและนอกระบบมีการจัดต้ัง การเลิกกิจการ และการจัดการเรียนการสอน ไดถูกตองเปนไปตามระเบียบฯ 

 

 
 

ลงช่ือ                                     ผูเสนอโครงการ 

                                                    (นางพัชรินทร  เรืองเดช) 

                                                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

 

                                         ลงช่ือ                                     ผูตรวจสอบโครงการ 

    (นางวิภา  นวลจีน) 

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหนาท่ี 

                                           ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 

            ลงช่ือ                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายทศพร  จันทรเนตร)  

         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
 

                                         ลงช่ือ                                        ผูอนุมัติโครงการ 

                (นายลือชัย  ชูนาคา) 

                                                 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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สวนที่ 5  

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณโุลก 
 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกได

ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน        

ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนา/ผลการดำเนินงาน/

ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกำหนดใหมีการรายงาน 3 รูปแบบ ไดแก 

   1) รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

และการใชจายงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายไตรมาส (แบบ สงป. 301 , 302 , 302/1 , 302/2 

และ 302/3) ใหสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 15 วันหลังส้ินสุดไตรมาส 

   2) รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ผานระบบติดตาม

และประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายไตรมาส ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังส้ิน

ไตรมาส ดังนี้ 

2.1 ไตรมาสท่ี 1 ภายในส้ินเดือนมกราคม พ ศ.2565 

2.2 ไตรมาสท่ี 2 ภายในส้ินเดือนเมษายน พศ.2565 

2.3 ไตรมาสท่ี 3 ภายในส้ินเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 

2.4 ไตรมาสท่ี 4 ภายในส้ินเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 

    3) รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน สงใหสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 17 ภายในวันทำการสุดทาย ของเดือนตุลาคม 2565 และเตรียมความพรอมรับการประเมินผล   

การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ภายในเดือนธันวาคม 2565  

 

2. การประเมินผลแผนปฏิบั ติราชการฯ เปนการประเมินผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์  เมื่อ ส้ินสุด            

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงกับเปาหมายของโครงการท่ี

กำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี ้

    1) ศึกษา วิเคราะหโครงการท่ีจะประเมิน โดยศึกษารายละเอียดของโครงการต้ังแตหลักการและ

เหตุผลโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดำเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงานตัวช้ีวัดผลงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 

งบประมาณ 

    2) จัดทำและปรับปรุงแบบรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

    3) ใหคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการรายงานความกาวหนาของโครงการใหแกหนวยงานตาง ๆ 

    4) รวบรวม และวิเคราะหขอมูลผลการดำเนินงานในแตละชวงโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ              

ใหสอดคลองกับเปาหมาย/ตัวช้ีวัด ท่ีไดกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
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    5) จัดทำรายงานความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565 เปนรายไตรมาสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทราบถึงผลการดำเนินโครงการของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พรอมท้ังสรุปปญหา อุปสรรค ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางให

ผูบริหารพิจารณานำผลไปใชปรับปรุงโครงการในระหวางดำเนินโครงการ 

    6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป เพื่อนำเสนอตอสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ทราบ 

    7) เผยแพรการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565     

ทางระบบเว็บไซตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตอหนวยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และ

สาธารณชน 

 

ผลสำเร็จของงานและการนำไปใชประโยชน 

1. ผูบริหารและผูเกี่ยวของของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากรท่ีเกี่ยวของ       

ไดทราบถึงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ท้ังปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ขอสังเกตในการวางแผน/

โครงการ/กิจกรรม ใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมท้ังนำผลการดำเนินงานมาใชประกอบการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ

ในปตอไป 

2. เผยแพรรายงานผลความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปใหแกหนวยงาน   

ตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรงุและวางแผนการจัดทำโครงการในอนาคต 

3. ผลจากการติดตามและประเมินผล ทำใหผูรับผิดชอบโครงการมีการดำเนินงานโครงการเปนไป

ตามแผนการพัฒนาการศึกษามากข้ึน สงผลใหการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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