


               

คํานํา 
 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ      

พ.ศ.2561 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร มาตรการและจุดเนนการบริหาร 

จัดการศึกษาสูความสําเร็จตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเปนเครื่องมือในการบริหาร,          

การปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําไดวิเคราะหความเชื่อมโยง    

ความสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ

พิจารณาตามบริบทของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เนนหลักการมีสวนรวม มุงสูการบริหารและ

การจัดการศึกษา ซ่ึงแสดงใหเห็นความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน มาตรการ โครงการ/

กิจกรรม เพ่ือใชเปนกลไกในการเรงรัด กํากับ ติดตามการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก ท้ังนี้ โดยมุงหวังใหเกิดคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงตอผูเรียนทุกระดับทุกประเภท

รวมท้ังมุงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีต้ังไวอยางท่ัวถึง ตามศักยภาพอยางเทาเทียมกัน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงรองรับการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 
 

ขอขอบคุณคณะกรรมการ และผู มีสวนเก่ียวของ ท่ีทําใหการดําเนินการจัดทําแผน  

ปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สําเร็จลุลวงดวยดี และ

หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของใหสําเร็จตามวัตถุประสงค   

อยางมีประสิทธิภาพตอไป   
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ภาคผนวก 

-  คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ท่ี 357/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สั่ง ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 

-  คณะผูจัดทํา 



บทสรุปผูบริหาร 

 

   การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ และสังคมโลก จากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution)         

สูอุตสาหกรรม 4.0 โครงสรางของประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงวัย วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง                  

ค.ศ.2015 มุงพัฒนาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความเทาเทียมทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ                

แบบยั่งยืน การบริหารจัดการหนวยงานภาครัฐมุงขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น ดวยหลักธรรมาภิบาล เปนสาเหตุหลัก                        

ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมรวมไปถึงการบริหารจัดการการศึกษา ซ่ึงตองมีการปรับเปลี่ยน             

ใหเกิดการเชื่อมโยงสูการขับเคลื่อนประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาเปาหมายหลักในระยะยาวดวยยุทธศาสตรชาติ 

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

ฉบับท่ี 12 ท่ีมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง โดยกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและสาขาการผลิต

และบริการท่ีมีแนวทางปฏิบัติ ท่ีชัดเจนเพ่ือกํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี จังหวัด ภาค และเมือง      

เกิดผลสัมฤทธิ์โดยสอดคลองกับเปาหมายรวมของประเทศ 
 

   ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดท่ีชัดเจน สามารถแกไขปญหาดานการจัดการศึกษา ตอบสนองความตองการของประชาชน สนองตอบ

นโยบายระดับตางๆ ท่ีเก่ียวของ และพัฒนาศักยภาพทองถ่ินท่ีมีอยูโดยการประสานการดําเนินการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดอยางเปนระบบแบบบูรณาการลดปญหาความซํ้าซอน ตลอดจนเปนการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร

อยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษา

ของจังหวัดตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดใหมีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและ การเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมี

คุณภาพอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนพลเมือง พลโลก  โดยทุกภาคสวนสังคม           

มีสวนรวมรับผิดชอบผลลัพธการพัฒนาศักยภาพผูเรียน ดวยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร 

การบริการ และการเรียนรู และคุณภาพ มาตรฐานของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับ

สมรรถนะวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ความกาวหนาของผูเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับ       

การเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21 
 

  แผนปฏิบัติการประจํ าป งบประมาณ พ .ศ . 2561 ฉบับนี้ จะเปน เครื่ องมือ ท่ีช วยให เ กิด               

แนวทางการปฏิบัติ ท่ีชัดเจนและผลักดันใหการดําเนินการในภารกิจตาง ๆ บรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร                     

เกิดผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ตรงกับวิสัยทัศน “ประชากรทุกกลุมอายุไดรับโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ และ

มาตรฐานเทาเทียมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21” และสอด

รับกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงไดกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา 

งบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร 



   สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความสําเร็จขององคกรนั้น 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีกลไกเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ และกอใหเกิดการพัฒนา                

อยางตอเนื่อง โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงการท่ีสําคัญ และ     

การประเมินผลการปฏิบัติงานจากหนวยงานท่ีกํากับดูแลอยางเปนระบบตอไป 

 



สวนท่ี 1  

ขอมูลสภาพท่ัวไป 

ความเปนมา 

          สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 11/2559 

ลงวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ.2559  ในระยะแรกใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1      

ทําหนาท่ีเปนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไปพลางกอน จนถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ไดมีประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) ใหตั้ง

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกข้ึนอยางเปนทางการ และใหใชอาคารชั้น 2 – 3 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปนท่ีตั้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และไดเริ่มปฏิบัติหนาท่ี

โดยมี ขาราชการในสังกัดเขาปฏิบัติหนาท่ีต้ังแตวันท่ี 5 มิถุนายน 2560  ตามคําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อน   

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา ท่ี 21/2560 สั่ง ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 ตามกรอบอัตรากําลัง 

จํานวน 65 อัตรา แบงโครงสรางการปฏิบัติงานเปน 7 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 

 

ท่ี 

กลุม 

เชี่ยว 

ชาญ 

ชํานาญ

การพิเศษ 

ชํานาญ

การ 

ปฏิบัติ 

การ 

อาวุโส ชํานาญ

งาน 

ปฏิบัติ 

งาน 

ลูกจาง

ประจํา/

ชั่วคราว 
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  2      1 1 1 7 

2 กลุมนโยบายและแผน    1  1  3         5 

3 กลุมพัฒนาการศึกษา    1 1 2  1         5 

4 กลุมบรหิารงานบุคคล   2  1 5  2         10 

5 กลุมสงเสรมิการศึกษา

เอกชน 

   1  3           4 

6 กลุมนิเทศ ตดิตาม และ

ประเมินผล 

  5 8 1 1           15 

7 กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

และกิจการนักเรยีน 

  1    1        1  3 

8 หนวยตรวจสอบภายใน    1             1 

รวม 1  9 13 3 9  7      1  1 52 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดพิษณุโลก  

   (1) ท่ีตั้งและอาณาเขต  

            จังหวัดพิษณุโลก อยูในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 6.75 ลานไร คิดเปนรอยละ 2.1 ของพ้ืนท่ีของท้ังประเทศ หางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนตประมาณ      

377 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟประมาณ 389 กิโลเมตร ติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้  
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  ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอน้ําปาด อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ และสาธารณรัฐ  

 ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

      ทิศใต ติดตอกับ อําเภอเมือง อําเภอสามงาม อําเภอวังทรายพูน และอําเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร  

      ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

      ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร อําเภอคีรีมาศ อําเภอกงไกรลาศ  

 จังหวัดสุโขทัย 

   (2) สภาพทางภูมิศาสตร  

              1) ลักษณะภูมิประเทศ  

                ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดทางตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด เปนเขตภูเขาสูง ไดแก

พ้ืนท่ี ทางดานตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะเปนเทือกเขาสูง แนวก้ันเขตแดนไทย–ลาว เปนรอยตอ

ของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ และเลย เขตท่ีราบลุมแมน้ํา ไดแก พ้ืนท่ีในบริเวณดานทิศเหนือ และ                     

ดานทิศตะวันออก มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน คือแมน้ํานาน แมน้ําแควนอย แมน้ําเข็กหรือแมน้ําวังทอง จุดเดน

ทางธรรมชาติท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก คือมีลักษณะพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติ เนื่องจาก

ลักษณะพ้ืนท่ีทางตอนเหนือ ทางตะวันออก และตอนกลางบางสวนเปนเขตภูเขาสูง ท่ีราบสูง และลาดเอียงลงมา

ทางตอนกลาง ทางตะวันตก และทางตอนใตจนเปนพ้ืนท่ีราบ พ้ืนท่ีราบลุม ทําใหสามารถประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมไดทุกสาขา เชน สาขาปาไม สาขาพืช สาขาประมง และสาขาปศุสัตว โดยเขตท่ีราบลุมแมน้ํา                 

ในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางกระทุม และอําเภอบางระกํา จะเปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญ

ของจังหวัดท่ีทํารายไดหลักใหกับจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีเขตอําเภอบางระกําบริเวณพ้ืนท่ีใกล                 

ลุมน้ํายม ทุกปจะเกิดปญหาน้ําทวมซํ้าซาก ราษฎรไมสามารถปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวได  อําเภอบางระกํา จึงเปน

แหลงรองรับน้ําในฤดูฝนและเปนแหลงผลิตสัตวน้ําธรรมชาติและแหลงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีทํารายไดใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีได หากสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีตามศักยภาพใหเปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ําจืดเพ่ือการศึกษาและ

ขยายปริมาณผลผลิตสัตวน้ําจืดรวมถึงการสงเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวน้ําจะทําใหอําเภอบางระกํา                 

เปนแหลงทําประมงน้ําจืดท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกไดตอไป 

              2) ลักษณะภูมิอากาศ  

                สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปมีลักษณะรอนชื้น ฤดูรอนมีอากาศรอนมาก โดยเฉพาะชวง                 

เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนฝนตกมากในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ซ่ึงเปนฤดูการเพาะปลูก

ของเกษตรกร ฤดูหนาวมีอากาศคอนขางหนาวตั้งแตชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  

   (3) เขตการปกครอง 

                จังหวัดพิษณุโลกแบงพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารราชการสวนภูมิภาค เปน 9 อําเภอ 93 ตําบล                     

1,048 หมูบาน จํานวนครัวเรือน 299,885 หลังคาเรือน มีการบริหาร 3 ระดับ คือ  

               1) การบริหารราชการสวนกลาง  

               2) การบริหารราชการสวนภูมิภาค  

               3) การบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
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            การบริหารราชการสวนทองถิ่นแบงเปน 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 18 แหง  

              3) องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 81 แหง 

2.  สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียว 

    (1)  เศรษฐกจิจังหวัดพิษณุโลกป 2561  (ขอมูลสํานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ณ เดือนมีนาคม 2561) 

              1) ดานการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

   สํานักงานคลังจังหวัดพิษณุโลกประเมินวา แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกในป 2561    

คาดวาจะสามารถขยายตัวไดรอยละ 3.1 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 2.6 – 3.6) เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีขยายตัว    

รอยละ 2.1 โดยปจจัยขับเคลื่อนหลักยังคงมาจากการขยายตัวของภาคบริการโดยเฉพาะดานการคา           

ดานการศึกษา และดานบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว ประกอบกับภาคเกษตรกรรมคาดวาจะยังคง

ขยายตัวไดตอไปจากปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดแมวาจะชะลอตัวลงจากปกอน และ

ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวเชนกัน จากการเพ่ิมข้ึนของจานวนโรงงานและทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม

ท้ังจังหวัด สาหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะมีทิศทางการขยายตัวเรงข้ึนจากปกอนตามแรงหนุนของ

รายไดภาคเกษตรท่ีมีทิศทางเพ่ิมข้ึนจากปกอนสงผลตอการใชจายเงินของครัวเรือนเกษตร รวมท้ังผลจาก

มาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยผานโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยท่ีเพ่ิมวงเงินการใชจายใหแกผูท่ีสมัครใจ

เขาฝกอาชีพตามหลักเกณฑท่ีกําหนด การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอยางคอยเปนคอยไปตามทิศทาง          

การขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด อยางไรก็ตามการใชจายภาครัฐเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันไดรับการจัดสรร

งบประมาณต่ํากวาปท่ีผานมา และแมวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจาปงบประมาณ 2561 

แตวงเงินท่ีไดรับคาดวาจะไมสูงไปกวาปกอน ตลอดจนแนวโนมของการเบิกจายในภาพรวม ท่ียังคงต่ํากวา

เปาหมายการเบิกจายท่ีกําหนดไว สงผลให การเบิกจายภาครัฐท้ังปมีแนวโนมหดตัวลง 

   ดานอุปทาน (การผลิต) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.9 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.4 – 4.4) 

ชะลอตัวลงจากปกอนท่ีขยายตัวรอยละ 6.4 พิจารณาจากภาคบริการคาดวาการขยายตัวจะชะลอลงท่ีรอยละ 

3.5 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 3.0 – 4.0) สะทอนจากปริมาณจาหนายสินคาอุปโภค-บริโภค ซ่ึงคํานวณจากฐาน 

การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมรานคาสง-รานคาปลีก (รวมบิ๊กซี โลตัส และแม็คโคร) ยังคงขยายตัวไดดี ดานบริการ    

ท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียวจากจํานวนผูโดยสารผานสนามบินและจานวนผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดคาดวา       

จะเพ่ิมข้ึนท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ โดยเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเปนครอบครัวโดยพาหนะ

สวนตัว สงผลสืบเนื่องใหภาษีมูลคาเพ่ิมหมวดโรงแรมและรีสอรทเพ่ิมข้ึนตามไปดวย ตลอดจนมูลคาทาง  

การศึกษาท่ีมีทิศทางเพ่ิมข้ึน สะทอนบทบาทการเปนศูนยกลางการศึกษาของกลุมภาคเหนือตอนลาง          

ภาคเกษตรกรรม คาดวาจะขยายตัวรอยละ 6.4 (ชวยคาดการณท่ีรอยละ 5.9 – 6.9) ชะลอตัวลงจากปท่ีผานมา 

โดยคาดการณวาปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัดจะเพ่ิมข้ึน ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว       
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มันสําปะหลัง มะมวง และยางพาราเนื่องจากปริมาณนาในเข่ือนและอางเก็บนาสวนใหญอยูในเกณฑท่ีดี 

เพียงพอตอการสนับสนุน การเพาะปลูกและใหผลผลิตของพืช ขณะท่ีออยโรงงานผลผลิตคาดวาจะลดลง สําหรับ

รายไดเกษตรกรในภาพรวมคาดวาจะยังคงขยายตัวไดเชนกันท่ีรอยละ 5.4 ภาคอุตสาหกรรมคาดวาจะขยายตัว

รอยละ 2.4 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 1.9 – 2.9) ตามทุนจดทะเบียนและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท้ังจังหวัด  

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอาหาร (โรงงานผลิตนาดื่ม นาแข็ง ผลิตภัณฑ

อาหารสําเร็จรูป) และกลุมอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและอุปกรณ (อูซอมรถยนต อูทาสีรถยนต) สงผล

ตอเนื่องไปยังปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดวย 

   ดานอุปสงค (การใชจาย) คาดวาจะขยายตัวรอยละ 1.3 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 0.8 – 1.8) 

ฟนตัวข้ึนมาเปนบวกจากปกอนท่ีหดตัวรอยละ -6.7 สะทอนจากการบริโภคภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัวรอยละ 

3.1 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 2.6 – 3.6) เปนผลจากยอดจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมรวม(ฐานการบริโภค) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

สวนหนึ่งจากแรงหนุนของรายไดภาคเกษตรท่ีมีทิศทางเพ่ิมข้ึนสงผลตอการใชจายเงินของครัวเรือนเกษตร 

ตลอดจนผลจากมาตรการชวยเหลือผูมีรายไดนอยผานโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐโดยท่ีเพ่ิมวงเงินการใชจาย

ใหแกผูท่ีสมัครใจเขาฝกอาชีพตามหลักเกณฑท่ีกําหนด ประกอบกับจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลจดทะเบียนใหม 

และจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะขยายตัว อยางคอย

เปนคอยไปท่ีรอยละ 1.2 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 0.7 – 1.7) ตามแนวโนมสินเชื่อเพ่ือการลงทุนของธนาคาร

พาณิชยคาดวาฟนตัวจากท่ีติดลบปกอน โดยเปนการเพ่ิมข้ึนของสินเชื่อประเภทเงินใหกูและตั๋วเงิน ท่ีใหแก      

ภาคธุรกิจเอกชนภายในจังหวัด ประกอบกับจานวนการจดทะเบียนรถยนตบรรทุกเพ่ือการพาณิชยท่ีคาดวา     

จะเพ่ิมข้ึนจากปกอน เนื่องจากความตองการใชในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะรถยนตบรรทุกสวนบุคคล      

การใชจายภาครัฐซ่ึงถือไดวาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดโดยการนาเม็ดเงินจากสวนกลาง 

ลงไปสูระบบเศรษฐกิจผานหนวยเบิกจายงบประมาณภายในจังหวัด คาดวาจะปรับตัวดีข้ึนจากปกอนหนา      

โดยยังคงหดตัวท่ีรอยละ -1.8 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ -2.3 ถึง -1.3) เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรลดลง

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน และแมวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ 

2561 แตวงเงินท่ีไดรับคาดวาจะไมสูงไปกวาปกอน ตลอดจนแนวโนมของการเบิกจายในภาพรวม ท่ียังคงต่ํากวา

เปาหมายการเบิกจายท่ีกําหนดไว สงผลใหการเบิกจายภาครัฐท้ังปมีแนวโนมหดตัวลง 

              2) ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลก  

                 เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดพิษณุโลกอยูในเกณฑปกติ โดยอัตราเงินเฟอท่ัวไปในป 

2561 คาดวามีทิศทางปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอยท่ีระดับรอยละ 0.8 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 0.3 – 1.3) จากปกอนท่ี

ระดับรอยละ 0.3 สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมท่ีคาดวาจะขยายตัวไดตอในปนี้ ประกอบกับการ

ปรับตัวสูงข้ึนของหมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ในหมวดเคหะสถาน (คาท่ีพักอาศัย) หมวดพาหนะ การ

ขนสง และการสื่อสาร ไดแก กลุมนามันเชื้อเพลิง (นามันดีเซล แกสโซฮอล E 20 แกสโซฮอล 91 แกสโซฮอล 95 

นามันเบนซิน 95) ขณะท่ีหมวดอาหารและเครื่องด่ืมคาดวาจะทรงตัว ในสวนของจานวนผูมีงานทายังคงอยูใน

ระดับสูงตอเนื่องโดยคาดวาจะมีจานวน 490,115 คน เพ่ิมข้ึนจากปกอนประมาณ 6,948 คน หรือคิดเปนอัตรา

การขยายตัวรอยละ 1.4 (ชวงคาดการณท่ีรอยละ 1.2 – 1.7)  
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 2.  การทองเท่ียวของจังหวัดพิษณุโลก 

             จังหวัดพิษณุโลกมีความเจริญเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็วในทุกดานและเปนจังหวัดศูนยกลาง

เชื่อมตอหลายจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนลาง ซ่ึงจากการเปนจังหวัดศูนยกลางดังกลาว ทําใหเกิดการเชื่อมโยง

การทองเท่ียวท้ังในเชิงประวัติศาสตรและเชิงนิเวศน เชื่อมโยงกันท้ังจังหวัด เพชรบูรณ ตาก อุตรดิตถ สุโขทัย    

ในขณะเดียวกัน จังหวัดพิษณุโลกมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญและหลากหลาย ท้ังทางดานศาสนา วัฒนธรรม

ประเพณี และแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนท่ีมีชื่อเสียง โดยในแตละท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ        

ชาวตางประเทศเขามาเยี่ยมชมจังหวัดพิษณุโลก เปนจํานวนไมต่ํากวา 2,700,000 คนตอป มีรายไดจาก        

การทองเท่ียวกวา 5,000 ลานบาทตอป 

 

3.  ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของจังหวัดพิษณุโลก 

    (1) โครงสรางของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
หมายเลขโทรศัพทภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

 -  กลุมอํานวยการ                   055-245-123 

 -  กลุมงานเลขานุการ               055-245-124 

 -  หองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  055-245-127 
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    (2) องคคณะบุคคลภายในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

         1) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (กศจ.) ประกอบดวย 

     1. นายภัคพงศ ทวิพัฒน                              ประธานกรรมการ 

     2. นายพิธาน  พ้ืนทอง                                รองประธานกรรมการ 

     3. นายสุรินทร  ม่ันประสงค                     ผูแทน สพฐ. 

     4. นายสุวัฒนชัย  ศรีสุพัฒนะกุล                    ผูแทน สอศ. 

     5. นายสาคร  สรอยสังวาลย                     ผูแทน สกอ. 

     6. นายพิษณุ  ตุลสุข                      ผูแทน ก.ค.ศ. 

 7    . นายเทียนชัย  จูเจี่ย                      ผูแทน สช. 

     8. นายนรา  เหลาวิชยา                      ผูแทน กศน. 

     9. นายวิโรจน  จริัฐติกาลโชต ิ                     ผูแทนองคกรภาคเอกชน 

     10. นายสุชาติ  อินทับทิม            ผูแทนองคกรวิชาชีพ 

     11. รอยเอกอุบล  พุทธรักษ                     ผูแทนภาคประชาชน 

     12. ศาสตราจารยรัตนะ  บัวสนธ           ผูทรงคุณวุฒิ 

     13. รองศาสตราจารยบุญญรัตน  โชคบันดาลชัย  ผูทรงคุณวุฒิ 

     14. นางวัลลา สันติภาดา            ผูทรงคุณวุฒิ 

     15. นายประพฤทธิ์ สุขใย                            กรรมการและเลขานุการ 

     16. นายลือชัย ชูนาคา                      ผูชวยเลขานุการ 

     17. นายสมพงษ  กิตติศาสตรา                     ผูชวยเลขานุการ 

     18. นางพรปวีณ  คงนันทิพัฒน                      ผูชวยเลขานุการ 
 

    2) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (อกศจ.) ประกอบดวย 

         1. นายพิษณุ  ตุลสุข                                   ประธานอนุกรรมการ 

         2. รองศาสตราจารยบุญญรัตน  โชคบันดาลชัย    อนุกรรมการ 

         3. รอยเอก อุบล  พุทธรักษ                     อนุกรรมการ 

         4. นายสุชน  วิเชียรสรรค                             อนุกรรมการ 

         5. นายประทีป  ปอมสาหราย                     อนุกรรมการ 

            6. นายไพบูลย  ณะบุตรจอม                          อนุกรรมการ 

        7 . นายวิเศษ   วชิราศรีศิริกุล                     อนุกรรมการ 

         8. นายพินิจ  จันทรกระจาง            อนุกรรมการ 

         9. นายประพฤทธิ์ สุขใย                      อนุกรรมการและเลขานุการ 

   10. นายลือชัย ชูนาคา             ผูชวยเลขานุการ 
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     3) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ประกอบดวย 

         ท่ีปรึกษา 

          1. นายไพโรจน  แกวแดง                  หัวหนาสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก 

          2. นายพีรธร  บุญยรัตพันธุ                รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

          3. นายสุวัฒนชัย  ศรสีุพัฒนะกุล           ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 

         คณะอนุกรรมการ 

          1. นายวิโรจน  จริัฐตกิาลโชติ               ผูแทน กศจ.   ประธานอนุกรรมการ 

          2. นายสาคร  สรอยสังวาลย           ผูแทน กศจ.   อนุกรรมการ 

          3. นายนรา  เหลาวิชยา                     ผูแทน กศจ.   อนุกรรมการ 

          4. นายอุทัย  ไทยกรรณ                     ผูอํานวยการสถานศึกษา  อนุกรรมการ 

          5. นายพายัพ  อนันนิล                     ผูอํานวยการสถานศึกษา  อนุกรรมการ 

          6. นายฐิติ  วิศวชัยวฒัน           ผูทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 

          7. นายบุญทรัพย  พานิชการ           ผูทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 

          8. นายทินกร  ทาตระกูล           ผูทรงคุณวุฒิ   อนุกรรมการ 

          9. นายประพฤทธิ์  สุขใย           ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อนุกรรมการและเลขานุการ 

         10. นายลือชัย ชูนาคา         รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผูชวยเลขานุการ 

         11. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณวัจน           ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯ  ผูชวยเลขานุการ 

         4) คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ประกอบดวย 

         ท่ีปรึกษา 

          1. นายพิธาน  พ้ืนทอง           ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตําแหนงศึกษาธิการภาค 17 

          2. นายแพทยปยะ  ศิริลักษณ   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

          3. นายธนากร  งามชมภู         ขาราชการบํานาญ 

         คณะอนุกรรมการ 

          1. นายเทียนชัย  จูเจีย่                       ผูแทน กศจ.     ประธานอนุกรรมการ 

          2. ศาสตราจารยรัตนะ บวัสนธ            ผูแทน กศจ.     อนุกรรมการ 

          3. นางวัลลา  สันติภาดา            ผูแทน กศจ.     อนุกรรมการ 

          4. นายชอบ  ดิษฐแกว                      ผูอํานวยการสถานศึกษา    อนุกรรมการ 

          5. นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ            ผูอํานวยการสถานศึกษา    อนุกรรมการ 

          6. ผศ.ศิริวิมล  ใจงาม                      ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 

          7. นางนุชจรินทร  รอบบรรเจิด            ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 

          8. นายเสถียร  บุตรโพธิ์                      ผูทรงคุณวุฒิ     อนุกรรมการ 

          9. นายประพฤทธิ์  สุขใย            ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   อนุกรรมการและเลขานุการ 

          10. นายลือชัย ชูนาคา    รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     ผูชวยเลขานุการ 

              11. นางพรปวณี  คงนันทิพัฒน            ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  ผูชวยเลขานุการ 
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    (3)  ขอมูลพ้ืนฐานการศึกษา 

ขอมูลจํานวนสถานศึกษา 

ตารางท่ี 1  จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก แยกตามสังกัดและระดับการศึกษาท่ีเปดสอน  

    ปการศึกษา 2560 

ระดับท่ีเปดสอน 

สังกัด 

อ.1-      

อ.3 
อ.1-    

ป.6 

ป.1-              

ป.6 

ป.1-              

ม.3 

อ.1-              

ม.3 

อ.1-              

ม.6 

ม.1-             

ม.6 

ประถม-                

ม.ปลาย 

ปวช.-

ปวส. 

ปวช.-

ป.ตร ี

ป.ตรี

ขึ้นไป 

รวม

ทั้งสิ้น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด สพฐ. 

1.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

3.สพป.พิษณุโลก เขต 3 

4.สพม. เขต 39 

5.สํานักบริหารงาน  

กศ.พิเศษ 

สังกัด สป. 

-กศน. 

-สช. 

สังกัด สอศ. 

สังกัด สกอ. 

- มหาวิทยาลัย 

- ร.ร.สาธิต 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

6 

 

 

 

 

 

80 

76 

96 

- 

 

 

 

- 

6 

 

 

 

1 

 

 

2 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

2 

  

 

39 

56 

69 

- 

 

 

 

- 

2 

 

 

1 

- 

2 

- 

 

3 

 

- 

3 

 

 

- 

- 

- 

39 

 

 

 

- 

2 

 

 

 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

9 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4 

 

 

122 

132 

167 

39 

 

3 

 

9 

21 

8 

 

4 

2 

กระทรวงมหาดไทย 

-องคการบริหารสวนจังหวัด 

-เทศบาล 

-องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

4 

4 

 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

3 

    

 

 

3 

12 

4 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

-โรงเรียน ตชด. 

 

- 

 

4 

          

4 

รวม 14 269 4 1 167 9 45 9 5 3 4 530 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดพิษณุโลก 

หนวยงาน/สังกัด จํานวน 

โรงเรียน 

จํานวนสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ไมมี น.ร. 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 รวม 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 122 0 5 11 14 21 9 8 68 

สพป.พิษณุโลก เขต 2 132 0 2 11 19 17 12 7 68 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 167 0 8 12 27 23 18 7 95 

สพม. เขต 39 39 0 - - 1 - - 1 2 

รวมท้ังสิ้น 463 0 15 34 61 61 39 23 233 
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ขอมูลจํานวนนักเรียน นักศึกษา 

ตารางท่ี 3 จํานวนนักเรียน นักศึกษา แยกตามสังกัดและระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2560 

ระดับท่ีเปดสอน 

สังกัด 

เตรียม

ความ

พรอม 

กอน

ประถม 

ประถม มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมทั้งสิ้น 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด สพฐ. 

1.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

3.สพป.พิษณุโลก เขต 3 

4.สพม. เขต 39 

5.สํานักบริหารงาน กศ.พิเศษ 

สังกัด สป. 

-กศน. 

-สช. 

สังกัด สอศ. 

สังกัด สกอ. 

- มหาวิทยาลัย 

- ร.ร.สาธิต 

 

 

 

 

 

 

544 

 

- 

311 

 

 

 

60 

 

 

4,232 

3,955 

4,337 

 

8 

 

- 

3,957 

 

 

 

239 

 

 

14,964 

12,705 

13,945 

 

339 

 

459 

8,242 

 

 

 

461 

 

 

2,803 

3,478 

3,915 

25,938 

829 

 

9,765 

2,356 

 

 

 

1,078 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

7,778 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

5,278 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

35 

 

37,185 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

2,456 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

909 

 

 

21,999 

20,138 

22,197 

25,938 

1,720 

 

10,224 

14,866 

13,091 

 

40,550 

1,838 

กระทรวงมหาดไทย 

-องคการบริหารสวนจังหวัด 

-เทศบาล 

-องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

1,380 

240 

 

 

2,884 

 

1,073 

476 

      

1,073 

4,740 

240 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

-โรงเรียน ตชด. 

  

68 

 

106 

       

174 

รวม 915 18,416 54,105 51,711 7,778 5,278 37,220 2,456 909 178,788 
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ขอมูลจํานวนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 4 จํานวนคร/ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560 
 

สังกัด ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด สพฐ. 

1.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

3.สพป.พิษณุโลก เขต 3 

4.สพม. เขต 39 

5.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สังกัด สป. 

-กศน. 

-สช. 

สังกัด สอศ. 

สังกัด สกอ. 

 

 

38 

25 

23 

14 

68 

 

8 

40 

148 

897 

 

 

971 

918 

1089 

887 

128 

 

210 

561 

426 

1,923 

 

 

383 

397 

460 

805 

39 

 

31 

36 

219 

1,624 

 

 

5 

9 

8 

23 

2 

 

- 

 

2 

1,156 

 

 

1,397 

1,349 

1,580 

1,729 

237 

 

249 

637 

795 

5,600 

กระทรวงมหาดไทย 

-องคการบริหารสวนจังหวัด 

-เทศบาล 

-องคการบริหารสวนตําบล 

  

21 

142 

5 

 

19 

84 

5 

  

40 

226 

10 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

-โรงเรียน ตชด. 

 

10 

 

13 

 

1 

 

1 

 

25 

รวม 1,271 7,294 4,103 1,206 13,874 
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ขอมูลจํานวนสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตารางท่ี 5 จํานวนสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  
 

หนวยงาน/สังกัด ป 2558 ป 2559 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด สพฐ. 

1.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

3.สพป.พิษณุโลก เขต 3 

4.สพม. เขต 39 

5.สํานักบริหารงาน กศ.พิเศษ 

สังกัด สป. 

-กศน. 

-สช. 

สังกัด สอศ. 

สังกัด สกอ. 

 

 

13 

12 

17 

8 

 

 

- 

1 

- 

- 

 

 

57 

63 

75 

28 

2 

 

- 

5 

- 

- 

 

 

70 

75 

92 

36 

2 

 

- 

6 

- 

- 

รวม 51 230 281 
 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน STEM Education 

หนวยงาน/สังกัด ป 2558 ป 2559 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด สพฐ. 

1.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

3.สพป.พิษณุโลก เขต 3 

4.สพม. เขต 39 

5.สํานักบริหารงาน กศ.พิเศษ 

สังกัด สป. 

-กศน. 

-สช. 

สังกัด สอศ. 

สังกัด สกอ. 

 

 

4 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

1 

 

 

10 

10 

10 

- 

 

- 

 

 

- 

1 

 

 

14 

10 

10 

- 

 

- 

 

 

- 

2 

รวม 5 31 36 
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ตารางท่ี 7 จํานวนสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการตามนโยบายโครงการประชารัฐ 

หนวยงาน/สังกัด ป 2558 ป 2559 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สังกัด สพฐ. 

1.สพป.พิษณุโลก เขต 1 

2.สพป.พิษณุโลก เขต 2 

3.สพป.พิษณุโลก เขต 3 

4.สพม. เขต 39 

5.สํานักบริหารงาน กศ.พิเศษ 

สังกัด สป. 

-กศน. 

-สช. 

สังกัด สอศ. 

สังกัด สกอ. 

 

 

- 

- 

- 

4 

- 

 

- 

- 

3 

- 

 

 

5 

20 

20 

4 

1 

 

- 

- 

4 

- 

 

 

5 

20 

20 

8 

1 

 

- 

- 

7 

- 

รวม 7 54 61 

 

ตารางท่ี 8 รายช่ือสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 

หนวยงาน/สังกัด รายช่ือสถานศึกษา 

สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 1.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 

 2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 

 3.วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 

 4.วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 

 5.วิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก 

 6.วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 7.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกิจพิษณุโลก 

 8.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 6  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.พิษณุโลก เขต 1 - 3) เปรียบเทียบปการศึกษา   

2559– 2560 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 42.42 46.83 + 4.41 45.29 + 1.54 

ภาษาอังกฤษ 31.51 33.05 + 1.54 32.73 + 0.32 

คณิตศาสตร 40.15 36.46 - 3.69 35.55 + 0.91 

วิทยาศาสตร 41.37 38.53 - 2.84 38.13 + 0.40 

ตารางท่ี 7  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.พิษณุโลก เขต 1 - 3) เปรียบเทียบปการศึกษา   

2559– 2560 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 45.25 46.86 + 1.61 44.74 + 2.12 

ภาษาอังกฤษ 27.99 27.17 - 0.82 27.24 - 0.07 

คณิตศาสตร 25.48 22.89 - 2.59 21.70 + 1.19 

วิทยาศาสตร 33.36 31.20 - 2.16 30.20 + 1.00 

ตารางท่ี 8  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.พิษณุโลก เขต 1 - 3) เปรียบเทียบปการศึกษา   

2559– 2560 จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 42.90 38.05 - 4.85 41.06 - 3.01 

สังคมศึกษาฯ 32.33 29.03 - 3.30 30.76 - 1.73 

ภาษาอังกฤษ 22.16 21.18 - 0.98 21.91 - 0.73 

คณิตศาสตร 18.92 14.66 - 4.26 17.33 - 2.67 

วิทยาศาสตร 28.81 23.24 - 5.57 25.11 - 1.87 
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ตารางท่ี  9  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน     

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.39) เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 จําแนก   

ตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 41.61 51.69 + 10.08 50.25  + 1.44 

ภาษาอังกฤษ 34.70 32.10 - 2.60 31.21  + 0.89 

คณิตศาสตร 33.78 31.68 - 2.10 28.34 + 3.34 

วิทยาศาสตร 37.40 34.96 - 2.44 33.30 + 1.66 

ตารางท่ี 10  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน    

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.39) เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 จําแนก   

ตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 54.37 50.94 - 3.43 50.18  + 0.76 

สังคมศึกษาฯ 36.32 34.69 - 1.63 35.02 - 0.33 

ภาษาอังกฤษ 28.90 28.60 - 0.30 27.99 + 0.61 

คณิตศาสตร 26.83 25.87 - 0.96 24.72 + 1.15 

วิทยาศาสตร 32.76 30.25 - 2.51 29.54 + 0.71 
 

ตารางท่ี 11  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบปการศึกษา       

2559– 2560 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 47.99 53.48 + 5.49 50.30 + 3.18 

ภาษาอังกฤษ 47.45 48.19 + 0.74 46.65 + 1.54 

คณิตศาสตร 56.28 51.89 - 4.39 42.06 + 9.83 

วิทยาศาสตร 49.10 46.49 - 2.61 42.18 + 4.31 
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ตารางท่ี 12  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบปการศึกษา        

2559– 2560 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 48.44 50.48 + 2.04 47.89 + 2.59 

ภาษาอังกฤษ 35.11 32.21 - 2.90 32.92 - 0.71 

คณิตศาสตร 31.72 27.07 - 4.65 26.88 + 0.19 

วิทยาศาสตร 36.28 32.67 - 3.61 32.33 + 0.34 
 

ตารางท่ี 13  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบปการศึกษา         

2559– 2560 จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 52.82 50.81 - 2.01 46.90 + 3.91 

สังคมศึกษาฯ 34.23 33.65 - 0.58 34.22 - 0.57 

ภาษาอังกฤษ 26.23 28.28 + 2.05 31.42 - 3.14 

คณิตศาสตร 24.57 25.09 + 0.52 24.68 + 0.41 

วิทยาศาสตร 31.29 28.82 - 2.47 29.30 - 0.48 

ตารางท่ี 14  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เปรียบเทียบปการศึกษา 

2559– 2560 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 52.71 61.33 + 8.62 61.52 - 0.19 

ภาษาอังกฤษ 53.75 61.78 + 8.03 65.70 - 3.92 

คณิตศาสตร 61.81 59.00 - 2.81 59.47 - 0.47 

วิทยาศาสตร 56.44 54.27 - 2.17 51.10 + 3.17 
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ตารางท่ี 15  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 

2559– 2560 จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 66.80 72.08 + 5.28 65.02 + 7.06 

ภาษาอังกฤษ 68.41 60.03 - 8.38 53.49 + 6.54 

คณิตศาสตร 74.43 66.83 - 7.60 55.63 + 11.20 

วิทยาศาสตร 59.15 52.03 - 7.12 46.68 + 5.35 

ตารางท่ี 16  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมสาธิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปรียบเทียบปการศึกษา 

2559– 2560 จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 74.85 73.79 + 1.06 63.97 + 9.82 

สังคมศึกษาฯ 49.96 49.62 - 0.34 44.31 + 5.31 

ภาษาอังกฤษ 61.11 63.87 + 2.76 53.08 + 10.79 

คณิตศาสตร 59.04 65.62 + 6.58 47.69 + 17.93 

วิทยาศาสตร 48.8 57.34 + 8.54 43.27 + 14.07 
 

ตารางท่ี 17  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดกรมสงเสริม  

การปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 จําแนก  

ตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 44.08 48.96 + 4.88 44.47 + 4.49 

ภาษาอังกฤษ 34.4 38.25 + 3.85 33.32 + 4.93 

คณิตศาสตร 43.09 38.22 - 4.87 34.28 + 3.94 

วิทยาศาสตร 41.61 40.27 - 1.34 37.35 + 2.92 
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ตารางท่ี 18  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดกรมสงเสริม 

การปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 จําแนก 

ตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 42.13 49.94 + 7.81 44.79 + 5.15 

ภาษาอังกฤษ 28.64 27.68 - 0.96 27.74 - 0.06 

คณิตศาสตร 23.77 22.46 - 1.31 22.12 + 0.34 

วิทยาศาสตร 31.97 30.38 - 1.59 30.14 + 0.24 
 

ตารางท่ี 19  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดกรมสงเสริม  

การปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 จําแนก 

ตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 38.58 38.18 - 0.40 43.43 - 5.25 

สังคมศึกษาฯ 30.29 29.00 - 1.29 31.33 - 2.33 

ภาษาอังกฤษ 21.08 19.73 - 1.35 22.70 - 2.97 

คณิตศาสตร 18.66 15.58 - 3.08 19.05 - 3.47 

วิทยาศาสตร 27.22 24.08 - 3.14 25.91 - 1.83 
 

ตารางท่ี 20  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ จังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560        

จําแนกตามรายวิชา 4 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 37.19 35.59 - 1.60 39.40 - 3.81 

ภาษาอังกฤษ 26.44 25.75 - 0.69 26.51 - 0.76 

คณิตศาสตร 21.85 19.27 - 2.58 19.69 - 0.42 

วิทยาศาสตร 30.35 26.66 - 3.69 27.98 - 1.32 
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ตารางท่ี 21  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ จังหวัดพิษณุโลก เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560        

จําแนกตามรายวิชา 5 วิชาหลัก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย O-NET ระดับจังหวัด เทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 43.42 34.18 - 9.24 36.42 - 2.24 

สังคมศึกษาฯ 31.13 27.97 - 3.16 29.78 - 1.81 

ภาษาอังกฤษ 21.72 20.40 - 1.32 20.72 - 0.32 

คณิตศาสตร 18.96 15.00 - 3.96 15.14 - 0.14 

วิทยาศาสตร 29.96 23.32 - 6.64 23.31 + 0.01 

 

ตารางท่ี 22  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)   

                สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด พิษณุโลก  เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 

                ระดับช้ันประถมศึกษา  

สาระการเรยีนรู 

คาเฉลี่ย 

 

ปการศึกษา 

2559  

(ครั้งท่ี 1) 

ปการศึกษา 

2560  

(ครั้งท่ี 1) 

+เพ่ิม/ 

-ลด 

ปการศึกษา 

2559 

 (ครั้งท่ี 2) 

ปการศึกษา 

2560  

(ครั้งท่ี 2) 

+เพ่ิม/-ลด 

1. ทักษะการเรียนรู (401) 42.53 44.49 1.96 46.75 46.52 -0.23 

2.  ความรูพ้ืนฐาน (402) 38.32 42.04 3.72 35.01 41.06 6.05 

3. การประกอบอาชีพ (403) 51.10 54.13 3.03 45.32 48.92 3.6 

4. ทักษะการดําเนินชีวิต (404) 63.23 68.97 5.74 61.81 60.69 -1.12 

5. การพัฒนาสังคม (405) 52.63 55.83 3.2 46.88 54.08 7.2 

เฉลี่ย 49.56 53.09 3.53 47.15 50.25 3.10 
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ตารางท่ี 23  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)   

                สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด พิษณุโลก  เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

สาระการเรยีนรู 

คาเฉลี่ย 

 

ปการศึกษา 

2559  

(ครั้งท่ี 1) 

ปการศึกษา 

2560  

(ครั้งท่ี 1) 

+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2559 

 (ครั้งท่ี 2) 

ปการศึกษา 

2560  

(ครั้งท่ี 2) 

+เพ่ิม/-ลด 

1. ทักษะการเรียนรู (401) 44.52 38.14 -6.38 42.35 38.57 -3.78 

2.  ความรูพ้ืนฐาน (402) 33.40 30.74 -2.66 32.97 32.57 -0.4 

3. การประกอบอาชีพ (403) 42.29 49.98 7.69 45.61 41.59 -4.02 

4. ทักษะการดําเนินชีวิต (404) 49.56 47.15 -2.41 48.70 51.05 2.35 

5. การพัฒนาสังคม (405) 40.49 38.05 -2.44 38.92 38.85 -0.07 

เฉลี่ย 42.05 40.81 -1.24 41.71 40.53 -1.18 

 

 ตารางท่ี 24  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)   

                สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด พิษณุโลก  เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 

                ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สาระการเรยีนรู 

คาเฉลี่ย 

 

ปการศึกษา 

2559  

(ครั้งท่ี 1) 

ปการศึกษา 

2560  

(ครั้งท่ี 1) 

+เพ่ิม/-ลด 

ปการศึกษา 

2559 

 (ครั้งท่ี 2) 

ปการศึกษา 

2560  

(ครั้งท่ี 2) 

+เพ่ิม/-ลด 

1. ทักษะการเรียนรู (401) 43.63 34.60 -9.03 39.85 37.64 -2.21 

2.  ความรูพ้ืนฐาน (402) 30.27 27.12 -3.15 34.76 28.72 -6.04 

3. การประกอบอาชีพ (403) 27.69 36.53 8.84 26.71 43.10 16.39 

4. ทักษะการดําเนินชีวิต (404) 39.64 40.50 0.86 35.13 43.58 8.45 

5. การพัฒนาสังคม (405) 35.18 29.19 -5.99 36.55 25.27 -11.28 

เฉลี่ย 35.28 33.59 -1.69 34.60 35.66 1.06 
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ตารางท่ี 25  ผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

                สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ( 2 แหง)  

                เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3  

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา  

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ระดบั ปวช.  
36.37 40.73 + 4.36 

 

ตารางท่ี 26  ผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

      สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (6 แหง) เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 

      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา  

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ระดบั ปวช.  
36.97 40.39 + 3.42 

 

ตารางท่ี 27  ผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

               สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (2 แหง)  

               เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ระดบั ปวส.  
35.24 36.64 + 1.4 
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ตารางท่ี 28  ผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

     สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (6 แหง) เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 

     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ระดบั ปวส.  
36.43 36.30 - 0.13 

 

ตารางท่ี 29  ผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

               สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (1 แหง) เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 

               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

รายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 

2559 

ปการศึกษา 

2560 
+เพ่ิม/-ลด 

ความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 

ระดบั ปวส.  
38.80 36.52 - 2.28 

 

ตารางท่ี 30  ผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

      เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (แยกตามองคประกอบ) 

องคประกอบ 
ปการศึกษา 

+เพ่ิม/-ลด 
2559 2560 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร  34.74 42.09 +7.35 

ทักษะการคิดและแกปญหา  30.62 30.72 +0.10 

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 47.67 54.55 +6.88 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ  39.68 39.35 -0.33 
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ตารางท่ี 30  ผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทางดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

                เปรียบเทียบปการศึกษา 2559– 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (แยกตามองคประกอบ) 

องคประกอบ 
ปการศึกษา 

+เพ่ิม/-ลด 
2559 2560 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร  33.39 36.38 + 2.99 

ทักษะการคิดและแกปญหา  33.16 30.66 - 0.25 

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 46.67 49.02 +2.35 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ  34.20 32.48 -1.72 

 

4.  สถานการณและแนวโนมการจัดการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 
 

 สํานักงานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเปนหนวยงาน สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                   

ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและสงเสริมการบริหาร และการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง                     

สวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  

องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี

หลากหลายในจังหวัด และมีสภาพปญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดพอสังเขป ดังนี้   

  1. ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในเกือบทุกวิชาโดยเฉพาะ

วิชาหลัก คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 

  2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนกําลังแรงงานท่ีสําคัญ  แตสวนใหญ จะยังมุงศึกษาตอ                    

ในระดับท่ีสูงข้ึน ทําใหขาดแคลนแรงงานระดับฝมือ/ก่ึงฝมือ 

  3. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บางสาขามีทักษะการทํางานไมสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

  4. การบรรจุครูสอนไมตรงวุฒิ  ครูไมครบชั้น  และขาดครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะ                 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก และพ้ืนท่ีหางไกล 

  5. โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของเด็กต่ํากวาเกณฑ 

  6. ปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา พบวา  เด็กจากครอบครัวท่ียากจนมีโอกาสไดรับการศึกษา                   

ท่ีต่ํากวาและมักจะมีคุณภาพต่ํากวาเด็กจากครอบครัวท่ีมีรายไดสูงกวา 

  7. ปญหาการจัดการเรียนการสอน พบวา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไมไดรับการพัฒนา                  

ไปสูแนวทางท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง 

  8. วิธีการวัดและประเมินผลท้ังหลักสูตร และผูเรียน  ยังไมสามารถสะทอนผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียน                   

ในดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยางเปนรูปธรรม 
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  9. ขาดการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับจังหวัด 

  10. ขาดการพัฒนาระบบการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา จากทุกภาคสวนในระดับ

จังหวัด 
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สวนท่ี 2  

บริบทท่ีเก่ียวของดานการศึกษา 

 

กรอบแนวทางการจัดทําแผน  

ขอมูล เอกสาร กฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีใชเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบดวย  กฎหมาย ยุทธศาสตร นโยบาย เอกสารสําคัญท่ีเก่ียวของกับภารกิจ 

กระทรวงศึกษาธกิาร  

1. กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)  

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

3. นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 

4. นโยบายรฐับาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

6. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 7. แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

 8. นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)  

 9. สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560- 2564) 

 10. รางยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของศึกษาธิการภาค 17 (ภาคเหนือตอนลาง) 

 11. รางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

 12. อํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 13. อํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 14. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

1. กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)  

               กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ท่ีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ                 

ไดดําเนินการยกรางตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป                          

ตอจากนี้ ประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมท้ังนโยบาย

แหงชาติและมาตรการเฉพาะซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการ

ไปพรอมกัน อยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ 

สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

เทคโนโลย ีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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 วิสัยทัศน  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตาม หลักปรัชญา                 

ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 ความม่ันคง  

       - การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  

       - ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง                     

เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหาร

ประเทศท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  

       - สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ

เขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน  

       - ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัย

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

       - ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 ความม่ังคั่ง  

       - ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมประเทศ

รายไดสูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  

       - เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก

ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม

ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิด        

สายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง  

       - ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา    

ทุนทางการเงินทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 ความย่ังยืน  

       - การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน     

อยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ

สิง่แวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  

       - การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม

โลกซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน          

คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  

       - มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน                    

เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  
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       - ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 6 ดาน ไดแก  

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

           3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

           4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

           5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

           6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564)  

  กรอบวิสัยทัศน  

               จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําให                     

การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยหลักการ

ของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา

อยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12                 

ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได

ปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี ความสุข และนําไปสู     

การบรรลวุิสัยทัศนระยะยาวของประเทศ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”  

 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

                เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) ไดจัดทําข้ึน ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูง               

ท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปน                  

ชาติการคาและบริการ(Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 

แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 เปาหมาย ซ่ึงประกอบดวย 5 เปาหมาย ดังนี้  

                1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  

                2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ ไดแก 1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic Security) 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม              

มีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน  

                3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ไดแก 1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน                     

2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง  

                4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดแก  
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1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและ   

เปนธรรม  2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 3) เพ่ิมขีดความสามารถ         

ในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาล    

ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงค

และอุปทานของน้ํา  

                 5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก 1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส                    

เปนธรรมมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม 2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม  

 ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ซ่ึงประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้  

                 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัย เพ่ือใหคนไทย

เปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวน

สูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรค

เรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ือเปนฐาน

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน                

โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การปองกันและ

ควบคุมปจจัยทางสังคม ท่ีกําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ัง 

การเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  

                 2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม มุงเนนการลด           

ความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึง

ทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึง

บริการทางสังคมของรัฐ อยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ี

เหมาะสม เนนการเรียนรู เพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม     

ข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและ         

มีชองทางการเขาถึงท่ีหลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือ

สรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ํา

อันจะนําไปสูการลดความขัดแยง ในสังคมไทย  

                 3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน ใหความสําคัญ

กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบ เพ่ือรักษา

เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเปนฐาน        

การเติบโตทางเศรษฐกิจ ในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมท้ังกฎระเบียบ เพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัล

ภายใตเง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคการผลิตและ

บริการท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและ
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อาหาร อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรม

ระบบราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและ

นิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว ศูนยปฏิบัติการ

ประจําภูมิภาค เปนตน ท้ังนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยง

การผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสราง

ศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน 

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูการเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุน

ใหเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ 5 ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสู   

การเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  

                 4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน มุงอนุรักษ

ฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ลงรอยละ 20 ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพลดการใชพลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู

รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับ

ความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังนี้ เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม  

อยางยั่งยืน  

                 5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนา      

ในทุกมิต ิท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ สามารถรับมือกับภัย

คุกคาม ทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยู     

อยางม่ันคง เปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและสราง

ความเชื่อม่ัน ในกระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี 4) การบริหาร

จัดการความม่ันคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการแกไข

ปญหาดานความม่ันคง 5) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก 

เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติภัยกอการราย 6) เสริมสราง

ความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไชเบอร 7) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 8) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา โดยการ

กําหนดแนวทางบริหารจัดการ 9) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองประเทศ การรักษาความสงบภายใน

และความม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบ             

การเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

ใหเกิดผลในการปฏิบัติ ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความม่ันคง  
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                 6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการ

ภาครัฐ มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม รวมท้ังประชาชน      

มีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน 

โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุง    

การใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ

การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดย

การปรับโครงสรางการบริหารงานทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุน

สําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว       

ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป 2577  

                 7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดาน

การคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีได

มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก 

อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบํารุงและการผลิตชื้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนาระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริมผูประกอบการไทย    

ในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส และการปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบ ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับ       

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก 

                 8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับ           

การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ัง

การเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร ท้ังดานบุคลากร

วิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติตาง ๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและ

บริการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป นําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน 

เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะ ทางความคิด มีทุนทางปญญา เพ่ือเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน 

รวมท้ัง เพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆ ท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุน

ใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาว       

สูการแขงขันในศตวรรษหนา โดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางและกาวสูประเทศท่ีมีรายไดสูง    

ในอนาคต  
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                 9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา                  

ภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัด  

ของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็ง โดย        

มีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล สรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                        

เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปน

เมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ี                

และสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การพัฒนา

เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค 3) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ                   

4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรม                     

และบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย  

                10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร                 

การตางประเทศ ประเทศเพ่ือบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานงานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศ

ท้ังใน เชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณี ตลอดจน

มาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ   

อนุภูมิภาพ อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน(SDGs) การประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสู

มาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและดําเนินงาน

ของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนา 

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความ

รวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน           

การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคและการสงเสริมให

ประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงินการใหบริการ

ดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาฯ รวมท้ังเปนฐานความรวมมือ

ในเอเชีย 

3. นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558  - 2564 

 นโยบายความม่ันคงแหงชาติเปนนโยบายระดับชาติ กําหนดข้ึนเพ่ือเปนกรอบในการดําเนินการ

ดานความม่ันคงของภาครัฐในระยะ 7 ป โดยไดประเมินสภาวะแวดลอมทางภูมิรัฐศาสตร สถานการณและความ

เปลี่ยนแปลงของบริบทความม่ันคง นําไปสูการกําหนดทิศทางหลักในการดําเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชนและ

ความม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้ นโยบายความม่ันคงแหงชาติฉบับใหมไดกําหนดลําดับความสําคัญ โดย

พิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบตอความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ ซ่ึงสงผลตอความอยูรอดปลอดภัยของ

ชาติและสงผลกระทบตอ ความม่ันคงในดานตางๆ และภูมิคุมกันของชาติในภาพรวมเปน “เกณฑสําคัญ” โดย

กําหนดความสําคัญเปนสองสวน คือ สวนท่ี 1 นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ และ

สวนท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ัวไป ซ่ึงการจัดสรรทรัพยากรจะใหน้ําหนักตอนโยบายเสริมสราง   

ความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ เปนลําดับสําคัญในระดับตน แตท้ังนี้นโยบายความม่ันคงแหงชาติท้ังสองสวน



35 

 
ตองไดรับการขับเคลื่อนไปพรอมกัน เพ่ือใหเกิดภาพแหงความสําเร็จโดยรวมและสามารถรักษาผลประโยชน

แหงชาติไดอยางครบถวน ท้ังเสถียรภาพ ความเปนปกแผนของประเทศ และการมีจุดยืนท่ีชัดเจน เหมาะสม    

ซ่ึงจะทําใหประเทศมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในประชาคมโลกกรอบความคิดหลักในการกําหนดนโยบาย ไดคํานึงถึง

คานิยมหลักของชาติ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนในชาติจะตองยึดถือและพึงรักษาไวรวมกัน และผลประโยชนแหงชาติ       

ซ่ึงเปนความมุงประสงคของชาติ ท่ีจะทําใหคานิยมหลักของชาติดํารงอยูไดอยางม่ันคง ตอเนื่อง 
 

 วิสัยทัศน 

 “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา        

อยางตอเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม

อาเซียนและดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ” 

0 วัตถุประสงค  

01. เพ่ือสงเสริมและรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข  

02. เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดีและธํารงรักษาไวซ่ึงสถาบันชาติ

ศาสนา พระมหากษัตริย  

03. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง ความเปนธรรม และความสมานฉันทในชาต ิ

เพ่ือลดการเผชิญหนา และการใชความรุนแรงในทุกรูปแบบ  

04. เพ่ือใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขของการใชความรุนแรง  

05. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และสงเสริมบทบาทและความเขมแข็งของทุกภาคสวน  

0ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีกระทบกับความม่ันคง  

06. เพ่ือใหการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม พลังงาน และอาหาร มีความม่ันคง 

ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบ ของ

กระแสโลกาภิวัตน  

07. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพรอมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ

วิกฤติการณ ความม่ันคง อยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

08. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของกองทัพในการปองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจท่ีไมใชการสงคราม 

และสามารถผนึกกําลังของกองทัพกับทุกภาคสวนในการเผชิญกับภัยคุกคามดานการปองกันประเทศใน          

ทุกรปูแบบ  

09. เพ่ือสงเสริมสภาวะแวดลอมท่ีสรางสรรคและสันติในการอยูรวมกับประเทศเพ่ือนบาน         

กลุมประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน และการดํารงเกียรติภูมิของชาติ  
 
 นโยบายนโยบายความม่ันคงแหงชาต ิพ.ศ. 2558  - 2564 

0 สวนท่ี 1 นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ  

01. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
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02. สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ  

3. ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

0สวนท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ัวไป  

04. จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน  

05. สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ  

06. ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล  

07. จัดระบบ ปองกัน และแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง  

08. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน  

09. เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอรรัปชัน  

010. เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร  

011. รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

012. เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร  

013. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ  

014. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ  

015. พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ  

016. เสริมสรางดุลยภาพในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 

4. นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

                 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี                           

12 กันยายน 2557 โดยไดกําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุใหรัฐบาลมีหนาท่ีในการบริหารราชการแผนดินดําเนินการ

ใหมีการปฏิรูปดานตางๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ ดังนี้  

               นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

               นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  

               นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  

               นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม  

               นโยบายท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

               นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

               นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  

                นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม 

               นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ  

กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน  
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                นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

               นโยบายท่ี 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

5. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

แนวคิดการจัดการศึกษา 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญใน

การจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา

เพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy) และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมาย   

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local 

Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของ

การกระจายรายได และวิกฤตดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติ (National Strategy) มาเปนกรอบ

ความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ 
 

วิสัยทัศน 

 “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีคนไทยทุกคนเขาถึงโอกาสในการศึกษา 

และเรียนรูตลอดชีวิต สรางความเสมอภาคดานการศึกษาแกผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ยกระดับคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาท่ีสอดคลองและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษท่ี 21 

 2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยใหเปนผูมีความรู คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 3. สรางความม่ันคงแกประเทศชาติ โดยสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และสังคม

คุณธรรม จริยธรรมท่ีคนไทยทุกคนอยูรวมกันอยางปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง 

 4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย เพ่ือการกาวขามกับดักประเทศ

รายไดปานกลาง สูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ําในสังคมดวยการเพ่ิมผลิตภาพของกําลัง

แรงงาน (productivity) ใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนา

ประเทศ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ภายใตยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 
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 ยุทธศาสตร 

 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 4. การสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ (Objectives) 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ

รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง 

 เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) 

 แผนการศึกษาแหงชาติมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษ    

ท่ี 21 (3Rs 8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 

 ■ 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics) 

 ■ 8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding) ทักษะดาน   

ความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะดาน

การสื่อสารสารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ

ดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 

และทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

(Compassion) 

 เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 

 แผนการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ป ไว 5 ดาน 

ประกอบดวย 

 1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) 

 ■ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
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 ■ ประชากรทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษาตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเทาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ■ ประชากรท่ีอยูในกําลังแรงงานไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะ  

ท่ีตอบสนองความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  

 ■ ประชากรสูงวัยไดเรียนรู ฝกฝนเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะเพ่ือการทํางาน

หรือการมีชีวิตหลังวัยทํางานอยางมีคุณคาและเปนสุข 

 2. ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Equity) 

ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ท้ังกลุมปกติ ผูมีความสามารถพิเศษ ผูมีความบกพรองดานตาง ๆ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

และผูมีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันไดรับโอกาสและการบริการทางการศึกษา     

อยางเสมอภาคและเทาเทียม 

 3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม

ศักยภาพ (Quality) ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 

ทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะของแตละบุคคลใหไปไดไกลท่ีสุดเทาท่ีศักยภาพและความสามารถ

ของแตละบุคคลพึงมี ภายใตระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู สังคมแหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอม   

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ท่ีประชาชนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) หนวยงาน สถานศึกษาและถาบัน

การศึกษาทุกแหงสามารถบริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

จัดใหมีระบบการจัดสรรและใชทรัพยากรทางการศึกษาท่ีกอประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียนแตละคนให

บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมท่ีมีศักยภาพและ 

ความพรอมเขามามีสวนรวมในการระดมทุนและรวมรับภาระคาใชจายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะสถาน

ประกอบการ สถาบันและองคกรตาง ๆ ในสังคม และผูเรียน ผานมาตรการทางการเงินและการคลังท่ีเหมาะสม 

 5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเปนพลวัตและบริบท        

ท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทํางานของกําลังคนในประเทศให

สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ

ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ท่ีจะนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางสูการเปนประเทศ   

ท่ีพัฒนาแลว ดวยการศึกษาท่ีสรางความม่ันคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสรางเสริม

การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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6. เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เปนวาระการพัฒนา

ภายหลังป 2015 ระยะ 15 ป ( ค.ศ. 2016-2030) ท่ีผูนําประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จํานวน 193 ประเทศ 

ไดรวมกันลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผูนําในเอกสาร “Transforming Our World: The 

2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 15 ป

ขางหนา เพ่ือยืนยันเจตนารมณรวมกันท่ีจะผลักดันและขับเคลื่อนการแกไขปญหาความยากจนในทุกมิติและ   

ทุกรูปแบบ โดยมีเปาหมายหลัก 17 ขอ ครอบคลุม 3 เสาหลักดานการพัฒนาท่ียั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนการสานตอภารกิจท่ียังไมบรรลุผลสําเร็จภายใตเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) 

การดําเนินการในสวนของประเทศไทยนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

รวมกับสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) ซ่ึงมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผูแทนสวนราชการ และหนวยงานตางๆ เปนกรรมการ และ     

มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต กพย. ไดแก 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการสงเสริมความเขาใจและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน และมี      

การแตงตั้งคณะทํางานตาง ๆ ภายใตคณะอนุกรรมการ ท้ัง 3 คณะ ท้ังนี้ กพย. ไดมอบหมายใหกระทรวงตาง ๆ 

เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในแตละเปาหมาย ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน

รับผิดชอบหลักในเปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงประกอบดวย10 เปาประสงค โดยมี 2 เปาประสงคท่ีถูกจัดลําดับ

ใหอยูในเปาประสงคการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมีสําคัญ 30 ลําดับแรก ไดแก  

เปาประสงคท่ี 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลภายในป 2573 

เปาประสงคท่ี 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเขาถึงการพัฒนา การดูแล   

และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายในป 2573 เพ่ือใหเด็กเหลานั้น

มีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 

7. แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

 แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร จํานวน 29 แผนงานบูรณาการ ดังนี้  

 1. การสรางความปรองดองและสมานฉันท  

 2. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต  

 3. การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย  

 4. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  



41 

 
 5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  

 6. การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 7. การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 8. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

 9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

 10. การวิจัยและนวตักรรม  

 11. การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ  

 12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

 13. การพัฒนาฝมือแรงงานไปสูไทยแลนด 4.0  

 14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  

 15. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย  

 16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

 17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง  

 18. การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน  

 19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

 20. การสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ  

 21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

 22. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

 24. การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 25. การปฏิรปูกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  

 26. การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ  

 27. การสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 28. การสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

 29. แผนบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
 

 8. นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)  

  ไดกําหนดยุทธศาสตร ตามกรอบปฏิรูปการศึกษา ใหทุกสวนราชการ/หนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  1. นอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย 

วรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพร

อันสูงสุด และมอบเปนนโยบาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแกหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
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   1.1 พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย   

วรางกูร มีใจความสําคัญวา 1) “การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียน     

มีทัศนคติท่ีถูกตอง 2) การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคง เข็มแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและ

อุปนิสัยท่ีดีงาม(Character Education) 

   1.2 สืบสานพระปณิธานดานการศึกษาของของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

อดุลยเดช ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตางๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

  1.2.1 นักเรียน 

   - “ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีน้ําใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพ่ือท่ีเรียนลาหลัง

มิใชสอนใหเด็กคิดแตจะแขงขันกับตนเอง”(11 มิ.ย. 2555) 

    - “ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลูกฝงความด ี         

ใหนักเรียนชั้นตน ตองอบรมบมนิสัยใหเปนพลเมืองดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (6 มิ.ย.2555) 

   - “เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูมากข้ึน จะได        

มีความสามัคคี รูจักดูแลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน”(5 ก.ค. 2555) 

   - “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”                

(9 ก.ค.2555) 

  1.2.2 คร ู

   -“เรื่องครูมีความสําคัญไมนอยไปกวานักเรียน ปญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะ

จํานวนไมพอ และครูยายบอย ดังนั้น จะตองพัฒนาครูกอน ใหพรอมท่ีจะสอนเด็กใหไดผลตามท่ีตองการ        

จึงจะตองคัดเลือกครูและพัฒนาครู ตองตั้งฐานในสังคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึก โดยใชปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง วิธีการ คือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสม        

ท่ีจะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูท่ีแทจริง คือ มีความรักความเมตตาตอเด็ก 

ความเปนครูทองท่ี เพ่ือจะไดมีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดของตนไมคิดยายไปยายมา”                 

(11 มิ.ย.2555) 

   -“ตองปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40–50 ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติอยางจริงจัง              

(6 มิ.ย. 2555) 

    - “ปญหาปจจุบัน คือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพ่ือใหได

ตําแหนงและเงินเดือนสูงข้ึน แลวบางท่ีก็ยายไปท่ีใหม สวนครูท่ีมุงการสอนหนังสือกลับไมไดอะไรตอบแทน 

ระบบไมยุติธรรม เราตองเปลี่ยนระเบียนตรงจุดนี้ การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบ หากคนใด

สอนดี ซ่ึงสวนมากคือ มีคุณภาพและปริมาณ ตองมี reward “ ( 5 ก.ค. 2555) 

  - “ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียน

ตองการรูท้ังหมดวิชา ก็ตองเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูทานนั้น จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัว     

ก็ตาม” (5 ก.ค. 2555) 
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  2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

    2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  (พ.ศ.2560 –

2579) ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา             

ท่ีจะดําเนินการ 6 ดาน คือ  

   1) ความม่ันคง 

   2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 

   3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

   4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม 

   5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

   6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  3. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 

   3.1 ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) 

   3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

   3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีคุณลักษณะ MM=Modernized MOE มีการดําเนินการ

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

   3.4 ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีใหเห็นผลการดําเนินการ เปนรูปธรรม 

  4. จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 

   4.1 ดานความม่ันคง 

  4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

   4.1.2 การบริหารจัดการ 

   4.2 ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 

  4.2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 

  4.2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐดานการศึกษาและ   

การจัดการศึกษา ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน 

เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

เพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ 

  4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพ่ือผลิตนวัตกรรม

และเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรม 

   4.3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

  4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการสอน การวัดและประเมินผล 

  4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

   4.4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
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  4.4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา     

ท่ีตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน(ICU) รวมท้ังการดําเนินการตามแนวทาง No Child 

Left Behind คือ จัดทําขอมูลเพ่ือสงตอผูเรียน การปองกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผูปกครอง

รวมรับผิดชอบและคัดกรองเด็กท่ีมีความจําเปนและตองการพิเศษ 

   4.4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ดานสื่อและองคความรู  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหใช เทคโนโลยีดิจิ ทัล           

อยางสรางสรรคและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

   4.4.3 การจัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสราง     

ความเทาเทียมในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 

   4.5 ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   4.6 ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 

  5. การขับเคลื่อน กํากับและการติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

สูการปฏิบัติ 

   5.1 ใหสวนราชการ หนวยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิง

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหนวยงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน 

   5.2 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักและกําหนดกรอบการติดตาม 

ประเมินผลและรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

9. สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560- 2564) 

1. เปาหมายหลักของแผนฯ (Extreme Goals) 

  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ประเทศในอนาคต 

  2. ผลิตและพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

  3. สรางโอกาสใหคนไทยไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

  4. สรางองคความรู  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ตัวช้ีวัดตามเปาหมายหลัก 

  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 

  2. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  

จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 

  3. รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมืองและพลโลก 

  4. อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาของ IMD  ดีข้ึน 
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  5. รอยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทท่ีเขารับการประเมินในแตละปและไดรับ       

การรับรองคุณภาพ 

  6. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ 

  7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเปนท่ี                  

พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีงานทําภายใน 1 ป รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 

  8. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 

  9. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ป  เพ่ิมข้ึน 

  10. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป  

  11. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน 

  12. จํานวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

3. วิสัยทัศน   

  “มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุขในสังคม” 

  “ผูเรียน”  หมายถึง เด็ก เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชน  ท่ีไดรับริการจาก              

กระทรวงศึกษาธกิาร 

  “มีความรูคูคุณธรรม”  หมายถึง รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตยสุจริต ขยันอดทน              

สติปญญา  แบงปน  ซ่ึงเปน 2 เง่ือนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในการดํารงชีวิต 

  “มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกันอยางเอ้ืออาทร มีความสามัคคี

ปรองดอง 

  “สังคม”  หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 

4. พันธกิจ 

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล 

  2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง เทาเทียม 

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตร 

  1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

  2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

  3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการ                      

ของการพัฒนาประเทศ 

  4. ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง                 

ตลอดชีวิต 

  5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

  6. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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6. กลยุทธและตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสตูร กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล 

 กลยุทธ 

 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผูเรียน      

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

 2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา                      

ใหทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

 3. สงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อ  

การเรียนการสอน ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสื่อและตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส 

 4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแหงชาติใหสอดคลองกับหลักสูตรและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

 5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยางเขมขน 

 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 

 1. รอยละของโรงเรียนท่ีผูเรียนผานตามเกณฑคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการคิดวิเคราะห                          

คิดสังเคราะห  คิดแกปญหาและคิดสรางสรรค 

 2. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน 

 3. รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมืองและพลโลก 

 4. อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาของ IMD  ดีข้ึน  

 5. จํานวนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศท่ีติดอันดับสถาบันอุดมศึกษาข้ันนําของโลกเพ่ิมข้ึน 

 6. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยขอสอบแบบอัตนัย 

           ยุทธศาสตรท่ี  2  ผลิต พัฒนาครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 กลยุทธ  

 1. วางแผนการผลิต  และพัฒนาครู  คณาจารย  อยางเปนระบบใหสอดคลองกับความตองการ

ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 

 2. ปรับระบบการผลิตครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 3. เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  รวมท้ังครูประจําการท่ีสอนไมตรงวุฒิ  ครูท่ีสอนคละชั้น  

และครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

 4. สรางขวัญกําลังใจ  สรางแรงจูงใจใหกับครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาให มี

ประสิทธิภาพ 
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 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 

 1. รอยละของครูตามแผนการผลิต  ไดรับการผลิตใหสอดคลองกับความตองการในการจัด

การศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

 2. รอยละของผูบริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ     

ความตองการในการจัดการศึกษา  และมีคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

 3. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาและผานการประเมินมาตรฐาน                

สมรรถนะวิชาชีพ 

 4. รอยละของคณาจารยท่ีไดรับการพัฒนา  สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

คุณภาพ 

 5. จํานวนครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ 

สิทธิประโยชนเก้ือกูล  ความม่ันคง  และผดุงเกียรติ 

 6. ระดับความพึงพอใจในระบบบริหารงานของบุคคลากรครู  คณาจารย  และบุคลากรทาง  

การศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของ          

การพัฒนาประเทศ 

 กลยุทธ 

 1. เรงผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี แพทยและพยาบาล 

 2. เรงผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนดานอาชีวศึกษาใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ีและรองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 3. สงเสริมภาพลักษณการอาชีวศึกษา  เรงปรับคานิยม  และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแก

ผูเรียนตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 4. สงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ 

 5. เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน  โดยสรางเครือขาย   

ความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหวางองคกรภายในและตางประเทศ 

 6. สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 

  1. สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ  

  2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเปนท่ี      

พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีงานทําภายใน 1 ป รวมท้ังประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน 

  3. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชนหรือตอยอดในเชิงพาณิชย 

  4. จํานวนเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนกับองคกร/หนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

  5. จํานวนผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยและ 30 ตอป 
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  6. รอยละของผูเรียนสายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึง

ปริญญาตรีเพ่ิมข้ึน 

  7. รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ      

การพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

  ยุทธศาสตรท่ี  4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

  กลยุทธ 

  1. ประกันโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกผูเรียน        

ในทุกพ้ืนท่ีครอบคลุมถึงคนพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความตองการพิเศษ 

  2. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการเขาถึงแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับความสนใจ

และวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกุลมเปาหมาย 

  3. เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผล          

เปนรูปธรรมอยางกวางขวาง 

  4. จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา 

  5. เรงพัฒนาแหลงเรียนรู ท่ี เ อ้ือตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ           

มีความหลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 

  ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 

  1. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ป  เพ่ิมข้ึน 

  2. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 

  3. รอยละของประชากรวัย  13-15 ป  และวัย 16-18 ป  ไดรับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 

  4. รอยละของผูเรียนพิการท่ีข้ึนทะเบียนคนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ     

ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  5. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น  สามารถนําความรูไปใช       

ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได 

  6. จํานวนแรงงานอายุ 15 - 59 ป ท่ีขอเทียบโอนประสบการณและความรูเพ่ือขอรับวุฒิ

การศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  7. จํานวนแหลงเรียนรูท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมี

คุณภาพ  มีความหลากหลาย และใหบริการไดอยางท่ัวถึง 

  ยุทธศาสตรท่ี  5  สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

  กลยุทธ 

  1. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหาร

จัดการท่ีทันสมัยและไมซํ้าซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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  2. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ  ระบบ         

การรายงานผลของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  ใหเปนเอกภาพ       

เปนปจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 

 3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต หรือคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ใหผูเรียน สถานศึกษา

และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพ่ิมคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ 

 4. จัดหาอุปกรณ/ทรัพยากรพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูเรียนอยางพอเพียง ท่ัวถึง

เหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 

 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 

 1. รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ DLIT, 

DLTV, ETV  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึน 

 2. ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความทันสมัย 

ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

 3. ระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เปนปจจุบัน 

 4. สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีมีความตองการจําเปน 

 ยุทธศาสตร ท่ี  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมให ทุกภาคสวนมีสวนรวม            

ในการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ 

 1.  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามหลัก        

ธรรมาภิบาลโดยเนนดานคุณธรรม  ความโปรงใส  และการมีสวนรวม 

 2.   ยกระดับ คุณภาพการ ศึกษาตอบสนองการสร า งอาชีพและเ พ่ิม คุณภาพชี วิ ต                 

ลดความเหลื่อมล้ําสรางความสมานฉันท  และเสริมสรางความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

 3.  เรงสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุน

ทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 

 4.  เสริมสรางภาพลักษณหนวยงานใหเกิดความรวมมือ  และสรางเครือขาย/ความเปนภาคี

หุนสวนกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศ 

 5.  สงเสริมและขยายผลใหสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความพรอม พัฒนา     

เปนสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ 
 

 ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 

 1. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน 

 2. รอยละของผูเรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนา

ศักยภาพหรือทักษะดานอาชีพ สามารถมีงานทํา หรือนําไปประกอบอาชีพในทองถ่ินได 

 3. รอยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใตจากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
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 4. ระดับความสําเร็จในการมีสวนรวมขององคกร/ภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศ          

ในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

 5. รอยละของการดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

 6. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาเปนสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

  2. พัฒนาและสงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหาร การบริการและการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพ 

  3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม 

อัธยาศัย 

   4..สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู 

ตลอดชีวิต 

  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 

 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 

    1. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

     2. ผูรับบริการมีและใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ  

และการเรียนรู 

     3. ผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

     4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

     5. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความกาวหนาในวิชาชีพมีศักยภาพในการปฏบิัติงาน 

และการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 (ภาคเหนือตอนลาง) 

 สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประกอบดวย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ ตากและ

เพชรบูรณ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาตามบริบทและสภาพท่ัวไปของกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ไวดังนี้ 

 วิสัยทัศน    

 “ประชากรทุกคน ไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ กาวไกลสู Thailand 4.0 และศตวรรษท่ี 21                

บนพ้ืนฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 เปาประสงค   

 1. ประชากรทุกกลุมอายุมีโอกาสเขาถึงการบริการการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิตอยางมี 

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา 
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  2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีเอกลักษณ อัตลักษณความเปนไทย ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ผูเรียนมีทักษะวิชาชีพสอดคลองความตองการของตลาดแรงงานและมีงานทํา 

  4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  นวัตกรรมท่ีทันสมัยและการนําผลวิจัยไปใชในการจัดการศึกษา 

  5. หนวยงานทางการศึกษาบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล     

โดยมีภาคีเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งจากทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 

 พันธกิจ        

 1. จัดการศึกษาประชากรทุกกลุมอายุอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

  2. สงเสริมคุณธรรม เสริมสรางเอกลักษณ อัตลักษณความเปนไทย ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย 

  5. พัฒนาระบบบริหารการศึกษาแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการระดมทรัพยากร         

เพ่ือการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 ยุทธศาสตร   

 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 2. สรางโอกาสและพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. จัดการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สรางอาชีพและรายได บนพ้ืนฐานของเอกลักษณและ 

อัตลักษณของจังหวัด 

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรม การวิจัย 

 5. สรางโครงขายกระบวนการมีสวนรวมและและความรับผิดชอบ  

 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน  

มาตรการ/จุดเนน 

 1. สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 2. สงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ การอาชีวศึกษา เพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 

 3. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 4. สงเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัย 

 5. สงเสริมมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 6. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะกาวสู Thailand 4.0 และศตวรรษท่ี 21   
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12.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 

 วิสัยทัศน 

 “พิษณุโลกเมืองบริการสี่แยกอินโดจีน บนฐานการบูรณาการเศรษฐกิจสรางสรรค  และสังคมม่ันคง” 

 พันธกิจ 

 M1.ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยอาศัยทุน ทางธรรมชาติ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และมรดกทาง

วัฒนธรรม 

 M2.สรางเสริมการเติบโตและ ความสามารถในการแขงขันดวยการสงเสริมความหลากหลายภาค

บริการ 

  M3.ยกระดับคุณภาพชีวิต สราง สภาพแวดลอม สังคม เมือง และชุมชนท ี่ เอ้ือตอวิถีความเปนอย ู 

ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

  ประเด็นยุทธศาสตร 

 S1.พัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) และนวัตกรรมอาหาร (Agriculture and Food 

Innovation) 

 S2.ยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนาธรรมและประวัติศาสตร (Historical & Eco Tourism) 

 S3.เพ่ิมขีดความสามารถการบริการสุขภาพ Wellnes และการดูแลผูสูงอาย ุ (Ageing) 

 S4.พัฒนาโลจิสติกสเพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกจิ (Logistic Hub) 

 S5.สรางธุรกิจดิจิทัล (Digital Economy) ศูนยกลางการศึกษาและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย  

(Education Hub) 

 S6.สงเสริมการคา การลงทุน และการบริการ  โดยพัฒนา SMEs และ สรางการประกอบการใหม      

(Start Up) 

 S7.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศท่ีเปนตนทุนสำหรับการพัฒนา (Eco-system and 

Natural Capital) 

 S8.พัฒนาเมืองใหเติบโตอยางชาญฉลาด (Smart Growth City) และเปนเมืองอารยะบนฐาน

สังคม มั่นคงและยั่งยืน 
 

13. อํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖   สวนท่ี ๒ การจัดระเบียบ

ราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง  มาตรา ๒๔  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. ดําเนินการเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงและราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปน

หนาท่ีของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 

2. ประสานงานตาง ๆ ในกระทรวง และดําเนินงานตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเปนงานท่ีตองปฏิบัติตามสายงาน

การบังคับบัญชาอันเปนอํานาจหนาท่ีซ่ึงจะตองมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกําหนดในกฎหมายอ่ืน 

3. จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
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4. ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติท่ีมิไดอยูในอํานาจของสวนราชการอ่ืน 

5. ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ 
 

14. อํานาจหนาท่ีของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 ขอ 11 ใหมีสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

เก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี นโยบายและ

ยุทธศาสตรของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมอบหมายและใหมีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร คณะอนุกรรมการ

เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเปนไปตามอํานาจ  

และหนาท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

3. สั่งการ กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือหนวยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. จัดระบบ สงเสริม และประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

5. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 

6. ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับงานดานวิชาการ นิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับ

และทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

8. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสวนราชการหรือ

หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

9. สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 

10. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 

11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ี

เก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง ๆ ในจังหวัด 
 

15. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก                 

ของหนวยงาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี ้

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) = S จุดออน (Weakness) = W 

1. มีโครงสรางการบริหารงาน ตามระเบียบ กฎหมาย 

และบริหารจัดการโดยองคคณะบุคคล  

2. มีคําสั่งปฏิบัติงานท่ีชัดเจน การบังคับบัญชามี

1. การประสานงานระหวางหนวยงานทางการศึกษายัง

ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร เนื่องจากแตละหนวยงานมี

สายบังคับบัญชาเปนของตนเอง  
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จุดแข็ง (Strength) = S จุดออน (Weakness) = W 

เอกภาพ  

3. มีนโยบายในการดําเนินการท่ีชัดเจน สอดคลองกับ

นโยบายของหนวยงานตนสังกัด โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน 

4. มีฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีเปนปจจุบันและพรอม

ใชในการวางแผนการจัดการศึกษา มีการใชเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยในการจัดเก็บ ประมวลผล และรายงาน

เผยแพรสูบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

5. ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ท้ังภาครัฐและเอกชน มีความเขมแข็งและมี

ประสิทธิภาพ  

6. มี website ดานการศึกษาท่ีใหบริการกับทุก

กลุมเปาหมาย และบุคลากรในหนวยงาน 

7. หนวยงานมีความโปรงใสดานการเงินและการ

บริหารพัสดุ 

8. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ป 2562-

2565 

9. มีแผนปฏิบัติการประจําป 2561 ของสํานักงาน 

10. บุคลากรในกลุมสามารถปฏิบัติงานดานธุรการได

อยางมีประสิทธิภาพ 

11. ผูบริหารเปนผูมีภาวะผูนําและเปนแบบอยางท่ีดี 

ในการทํางาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในหนวยงาน 

12. ผูบริหารกลาคิด กลาตัดสินใจ มีความคลองตัวใน

การบริหารจัดการ 

13. ผูบริหารมีนโยบายการทํางานแบบบูรณาการและ

มีสวนรวม 

14. บุคลากรในสํานักงานใหเกียรติและยอมรับฟง 

เชื่อถือ/เชื่อม่ันในความอาวุโส 

 

15. บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง  

16. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

17. บุคลากรมีความสามารถและความเชี่ยวชาญ

2. การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน ยังไมครบตามกรอบ

อัตรากําลัง 

3. มีความสับสนเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีองคกรท่ี 

ทับซอนกัน 

4. ขาดผูบังคับบัญชา (รอง.ศธจ.) ประจํากลุมงานใน

สํานักงาน 

5. บุคลากรท่ีอาวุโสนอยกวาไมคอยกลาแสดงออก 

6. การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติยังไมมี 

ประสิทธิภาพ 

7. การดําเนินงานยังใหความสําคัญกับแผนและ 

ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของไมมากพอ  

8. โครงการ/กิจกรรมบางสวน ไมไดนํามาปฏิบัติ 

เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ 

9. ระบบสนับสนนุการทําวิจัยพัฒนานวัตกรรมยังไม

เพียงพอและเหมาะสม 

10. ระบบฐานขอมูลยังไมไดเชื่อมโยงขอมูลใหเปนระบบ

เดียวกัน ขาดการบูรณาการขอมูลของทุกหนวยงานของ

กระทรวงและสถาบันท่ีเก่ียวของ 

11. ระบบประชาสัมพันธผลงานดานการศึกษา  

ของจังหวัดพิษณุโลก ยังขาดความเชื่อมโยงในภาพรวม

ของจังหวัด  

12. การประสานงานระหวางหนวยงานราชการยังไม

ชัดเจนและขาดการยอมรับ 

13. การบริหารจัดการในเรื่องการจัดสรรงบประมาณท่ี

ลาชา ทําใหขาดความคลองตัวดานการเงิน  

14. การกําหนดกลุมเปาหมายยังไมครอบคลุมท้ังจังหวัด  

15. ขาดการจัดการองคความรูเพ่ือเชื่อมโยงระหวาง 

สวนกลางผูวางแผนนโยบายกับผูปฏิบัติงานในภูมิภาค 

ในการนําแผนตางๆ ไปใช 

16. การทํางานแบบบูรณาการและการทํางานเปนทีมยัง

ไมมีประสิทธิภาพ 

17. ผลลัพธ (outcome) และผลผลิต (output) ยังไม

สนองตอบตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน
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จุดแข็ง (Strength) = S จุดออน (Weakness) = W 

เฉพาะดาน เปนท่ียอมรับจากผูรับบริการ สามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผล 

18. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในหนวยงาน

ทางการศึกษาสวนใหญมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ

เนื่องจากหนวยงานทางการศึกษาสวนใหญมีบุคลากร

ท่ีมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู และมี

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

19. มีการกําหนดคานิยมของหนวยงานท่ีเกิดจากการ

มีสวนรวมของบุคลากรในองคกร 

20. บุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการกําหนด/

วางแผนในระบบติดตามการดําเนินงาน และทบทวน

แผนปฏิบัติการประจําป 

ไดสวนเสียไดอยางท่ัวถึง 

18. วัสดุ/ครุภัณฑของสํานักงานไมเพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 

19. อาคารสถานท่ีในการปฏิบัติงานยังไมเพียงพอและ

เหมาะสม 

20. ขาดคูมือการปฏิบัติงานของกลุมงานในสํานักงาน 

21. ขาดแคลนบุคลากรทํางานดานธุรการ 

22. บุคลากรทางการศึกษาบางสวนยังขาดขวัญและ

กําลังใจ เกิดความรูสึกไมม่ันคง 

23. บุคลากรสวนใหญขาดทักษะดานภาษาตางประเทศ 

การสื่อสาร และการประสานงาน 

24. บุคลากรบางสวนไมปรับตัวตอสถานการณและ

สิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

25. บุคลากรขาดทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

26. บุคลากรยังปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและ

เทคโนโลยีใหมๆ ไดชา 

27. บุคลากรขาดความสามารถในการวิเคราะหและ 

การใชเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล 

28. บุคลากรไมไดรับการพัฒนาตนเอง/ทักษะทาง

วิชาชีพอยางพียงพอและเหมาะสม 

29. สถานศึกษาบางแหงไมมีบุคลากรท่ีมีความรู  

ความสามารถเฉพาะทาง สงผลตอคุณภาพผูเรียน 

30. ยังไมไดนําคานิยมไปปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

โอกาส (Opportunity) = O อุปสรรค (Treat) = T 

1. ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีความรูและให

ความสําคัญในการจัดการศึกษา มีคานิยมในการสง

บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูงใน

จังหวัดพิษณุโลก สงผลให โรงเรียนในจังหวัดตอง

แขงขันการพัฒนาคุณภาพมากข้ึน  

1. โรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดพิษณุโลก มีนอย  

สงผลใหผูปกครองนักเรียนตองแสวงหาวิธีการท่ีจะ  

นําบุตรหลานตนเองเขาเรียนใหได เปนเหตุผลหนึ่ง  

ท่ีทําใหมีการรองเรียนการรับนักเรียนท่ีไมเปนธรรม  

2. ประชากรในจังหวัดพิษณุโลก และประชากรท่ีเปน
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โอกาส (Opportunity) = O อุปสรรค (Treat) = T 

2. ชุมชน ผูปกครอง องคกรปกครองทองถ่ิน  

สวนหนึ่งใหความสําคัญในการจัดการศึกษา  

สงผลใหสถานศึกษาไดรับงบประมาณในการ  

บริหารจัดการอยางตอเนื่อง  

3. ผูปกครองมีทางเลือกมากข้ึนในการสงบุตรหลาน

เขาเรียน สงผลใหสถานศึกษา ตองมีการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน  

4 .สถานประกอบการในจังหวัดสวนใหญ  

สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา สงผล  

ใหหนวยงานทางการศึกษามีทรัพยากรเพ่ือการ  

บริหารจัดการ  

5. ประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลดานการศึกษา

และมีสวนรวมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายและการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐมากข้ึน 

6. รัฐบาลมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีชัดเจนใน 

การพัฒนาประเทศใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และ 

ยั่งยืน 

7. รัฐบาลมีนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บูรณาการงานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 

การศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 

8. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ เปดโอกาสใหสถานศึกษา  

สามารถจัดการศึกษาได 3 ระบบ ผูเรียนมีโอกาสใน 

การเขาถึงการจัดการศึกษาไดมากข้ึน 

9. รัฐมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา

คอนขางมาก ประชากรในวัยเรยีน รวมท้ังเด็กดอย

โอกาสและผูมีความตองการจําเปนพิเศษมีโอกาส

ไดรับการศึกษาสูงข้ึน 

10. พรบ.กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ท่ีเปดโอกาส

ให อปท. สามารถสนับสนุนดานการศึกษาได สงผลให 

สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท.

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

11. มีสถานประกอบการกระจายในพ้ืนท่ี สงผลให

ชาวตางชาติ มีการเคลื่อนยายสูงตลอดปการศึกษา 

สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  

3. ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาสวนหนึ่ง มีสภาพ  

เสื่อมโทรมเปนแหลงอบายมุข สงผลใหผูเรียน  

บางสวนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค  

4. ผูปกครองบางสวนไมมีเวลาในการดูแลบุตรหลาน 

ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย 

สงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ไมเปนไปตาม

เปาหมายและผูเรียนบางสวนอยูในภาวะเสี่ยงตอการ

มีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

5. สถานศึกษาบางแหงมีผูเรียนท่ีหลากหลาย (เด็ก

ปกติ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส) สงผลใหการจัด

การศึกษามีความซํ้าซอน ยุงยาก 

6. นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลไมตอเนื่อง  

และไมนําผลการติดตามงานนโยบายไปใชในการ  

แกไขปญหาอยางจริงจัง  

7. การใชจายงบประมาณเพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครู 

คอนขางนอย สงผลตอประสิทธิภาพของการจัดการ

เรียนการสอน และการบริหารจัดการ 

8. พ.ร.บ.กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 เปดโอกาส  

ให อปท.สนับสนุนงบประมาณดานการจัดการศึกษา

ได แตวิธีการใชงบประมาณเปนการบริหารจัดการของ

ทองถ่ิน สงผลใหมีการใชงบประมาณท่ีไมสอดคลอง

กับความตองการจําเปนของโรงเรียน เชน การจัดซ้ือ

สื่อการเรียนการสอน ท่ีไมตรงกับความตองการของ

โรงเรียน ฯลฯ 

9. คุณภาพของกําลังแรงงานอายุ 15 ปข้ึนไป ยังไม

ตรงกับความตองการของตลาดงาน และผูเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามีสัดสวน

นอยกวาประเภทสามัญศึกษา ทําใหมีการขาดแคลน

แรงงานระดับกลาง  
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โอกาส (Opportunity) = O อุปสรรค (Treat) = T 

สถานศึกษา สามารถแสวงหาความรวมมือในการจัด

การศึกษาไดงายข้ึน  

12. การคมนาคมของจังหวัดพิษณุโลกมีความสะดวก 

สงผลใหผูปกครองสามารถเลือกสถานศึกษาสําหรับ

บุตรหลานไดงายข้ึน  

13. ผูปกครองสวนหนึ่งมีรายไดสูง สามารถสงบุตร

หลานเขาเรียนในรูปแบบพิเศษ เชน MEP, EP 

ฯลฯ สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษา  

14. องคกรเอกชน และประชาชนสวนหนึ่งของจังหวัด

พิษณุโลกท่ีมีรายไดสูง ใหความสําคัญและสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

15. จังหวัดพิษณุโลกมีประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  

ท่ีดีงามสมควรไดรับการสืบสานตอ สงผลให  

สถานศึกษาในจังหวัดไดนําไปใชเปนสาระการ  

เรียนรูทองถ่ิน  

16. จังหวัดพิษณุโลกมีสถานศึกษาตั้งอยูในทุก  

ตําบล สงผลใหผูปกครองมีโอกาสและทางเลือก  

ในการนําบุตรหลานเขาเรียน  

17. จังหวัดพิษณุโลกมีความหลากหลายดาน  

อาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ประมง การ  

ทองเท่ียว ทําใหสถานศึกษาไดใชเปนแหลง  

เรียนรูสําหรับผูเรียน และสถานศึกษาสามารถ  

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ  

ตองการเพ่ือการประกอบอาชีพไดในอนาคต 

18. ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีเปนโอกาสในการ

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบ 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

19. มีเทคโนโลยีใหเลือกใชไดอยางหลากหลาย 

20. ผูเรียนและบุคลากรใหความสนใจตอกระแสการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี

10. ผูปกครองสวนหนึ่งมีฐานะยากจน รายไดนอย 

บางสวนไปรับจางทํางานตางจังหวัด ท้ิงใหบุตรหลาน

อยูกับญาติ อีกท้ังมีแรงงานจากตางจังหวัดมารับจาง

ในพ้ืนท่ีและสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษา 

สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอานไมออก เขียนไมได  

11. โครงสรางอัตราเงินเดือนของครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไมเพียงพอ สงผลใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน    

12. นโยบายการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ไมเอ้ือ

ในการเสนอของบประมาณของจังหวัดมาใชสนับสนุน

การจัดการศึกษา สงผลใหหนวยงานทางการศึกษา 

ไมไดรับงบประมาณเพ่ือนํามาใชพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไดเต็มศักยภาพ 

13. คานิยมการศึกษาของคนไทยเนนการศึกษา 

ในสายสามัญมากกวาสายอาชีพ สงผลใหโครงสราง

แรงงานไมตอบสนองตอความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

14. สภาพครอบครัวของประชาชนในจังหวัด

พิษณุโลก มีแนวโนมเปนสังคมเดี่ยวมากข้ึน ทําให

ผูปกครองไมมีเวลาดูแลอยูใกลชิดบุตรหลาน สงผลตอ

พฤติกรรมของผูเรียน  

15. ภาคประชาชน ชุมชน ยังไมเชื่อถือการทํางานของ

หนวยงานราชการวาจะมีความตอเนื่องและ 

จริงใจในการแกปญหา 

16. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ยากตอการ

ติดตามและเรียนรู มีตนทุนสูงในการติดตาม พัฒนา

ใหทันสมัยอยูเสมอ 

17. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลให ผูเรียนสวน

หนึ่งใชไปในทางท่ีไมเกิดประโยชน และไมเหมาะสม 

18. มีรานเกมสในจังหวัดพิษณุโลกจํานวนมาก  

ทําใหมีผูเรียนสวนหนึ่งใชบริการอยางไมถูกตอง และ

ไมเหมาะสม  
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จากวิเคราะห SWOT พบวา สภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 

 มีจุดแข็ง โดยมีสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในพ้ืนท่ีรองรับการจัดการศึกษาและ

ใหบริการทุกระดับ ทุกประเภทอยางท่ัวถึง มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษามีการสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยหลากหลายชองทาง มีการบริหารงานโดยองคคณะ

บุคคล  

มีโอกาส ความเปนเมืองศูนยกลางการศึกษา สุขภาพ การทองเท่ียว การกีฬา เกษตร อุตสาหกรรม   

และการคมนาคม มีแหลงเรียนรู ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ภูมิปญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สามารถสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนโอกาส   

ในการผลิตและพัฒนากําลังคน สรางงาน สรางอาชีพ มีอัตราการจางงานสูงและขยายตัวอยางตอเนื่อง         

เพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ สี่แยกอินโดจีน   

มีจุดออน กระบวนการเรียนรูยังไมตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของพ้ืนท่ี ระบบขอมูลสารสนเทศ ขาดความเปนเอกภาพ ซํ้าซอน ไมเชื่อมโยงตอการบริหารจัด

การศึกษางบประมาณสําหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขาดแคลนไมเพียงพอ การจัดการศึกษา       

ไมสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในพ้ืนท่ี โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป  

 และมีอุปสรรค การบริหารจัดการดูแลชวยเหลือเด็กดอยโอกาสยังไมครอบคลุมท่ัวถึง มีคานิยม 

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ในกลุมเด็กและเยาวชนมีการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา ประชากรในวัยเรียน                

มีแนวโนมลดลงสงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน มีความแตกตางทางชาติพันธุ มีปญหาทางเศรษฐกิจ รายได

ของประชากรในพ้ืนท่ีมีความเหลื่อมล้ํากันมาก ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  

16. สภาพปญหาการจัดการศึกษา 

  สํานักงานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเปนหนวยงาน สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                   

ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและสงเสริมการบริหารและ การจัดการศึกษาขององคกรปกครอง                     

สวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  

องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย

ในจังหวัด และมีสภาพปญหาการจัดการศึกษาของจังหวัดพอสังเขป ดังนี้   

  1. ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในเกือบทุกวิชา

โดยเฉพาะวิชาหลัก คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 

  2. ผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปนกําลังแรงงานท่ีสําคัญ  แตสวนใหญจะยังมุงศึกษาตอ                    

ในระดับท่ีสูงข้ึน ทําใหขาดแคลนแรงงานระดับฝมือ/ก่ึงฝมือ 

  3. ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  บางสาขามีทักษะการทํางานไมสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

  4. การบรรจุครูสอนไมตรงวุฒิ  ครูไมครบชั้น  และขาดครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะ                 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก และพ้ืนท่ีหางไกล 

  5. โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของเด็กต่ํากวาเกณฑ 
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  6. ปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา พบวา  เด็กจากครอบครัวท่ียากจนมีโอกาสไดรับการศึกษา                   

ท่ีต่ํากวาและมักจะมีคุณภาพต่ํากวาเด็กจากครอบครัวท่ีมีรายไดสูงกวา 

  7. ปญหาการจัดการเรยีนการสอน พบวา กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังไมไดรับการพัฒนา                  

ไปสูแนวทางท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง 

  8. วิธีการวัดและประเมินผลท้ังหลักสูตร และผูเรียน  ยังไมสามารถสะทอนผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียน                   

ในดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคอยางเปนรูปธรรม 

  9. ขาดการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับจังหวัด 

  10. ขาดการพัฒนาระบบการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา จากทุกภาคสวนใน

ระดับจังหวัด 
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สวนท่ี 3  

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกมุงเนนการสรางโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหคน

พิษณุโลกไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท้ังนี้ เพ่ือใหคนพิษณุโลกทุกกลุมทุกวัยมีคุณภาพมีความพรอมท้ังทาง

รางกายจิตใจสติปญญา วินัย คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึกของความเปนไทย มีความเปนพลเมืองท่ีดี ตระหนัก

และ รูคุณคาของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง

ตอทิศทางการพัฒนาจังหวัดและประเทศ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้ึนเพ่ือใช

เปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน ในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พันธกิจเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานตามหนาท่ี และตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว                          

ซ่ึงประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้ 

1. สรางโอกาสการเขาถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท่ัวถึงและเทาเทียม  

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ใหมีศักยภาพการแขงขันสูสากล  

3. สงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รักษสิ่งแวดลอม ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา  

   ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

   และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

วิสัยทัศน  

 
 

“ประชากรทุกกลุมอายุไดรับโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานเทาเทียมกัน                  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21” 

 

พันธกิจ 
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 เปาประสงคเปนผลลัพธของการดําเนินงานตามพันธกิจ และขยายวิสัยทัศนใหชัดเจนยิ่งข้ึน                      

เปนผลสัมฤทธิ์ท่ีมุงหวังจะใหเกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบดวยเปาประสงคหลัก ดังนี้ 

1. ประชากรทุกกลุมอายุมีโอกาสเขาถึงการบริการการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ท่ัวถึงและเทาเทียม 

2. ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย                

   รักษสิ่งแวดลอมและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ประชากรท่ีผลิตและพัฒนามีทักษะวิชาชีพสอดคลองความตองการของตลาดแรงงาน มีองคความรู  

   เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษท่ี 21  

4. ระบบบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดยภาคี 

   เครือขายความรวมมือ 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางโอกาส ความเสมอภาคความเทาเทียมทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รักษสิ่งแวดลอม และดําเนินชีวิต  

                   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการผลิตกําลังคนดานการวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ 

         ในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางโอกาส ความเสมอภาคความเทาเทียมทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู  
 

จุดเนนท่ี 1 ดานการสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

มาตรการ 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสใหประชากรทุกกลุมอายุ ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

2. สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. ประสานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. สงเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการจัดการศึกษาของเอกชน 

เปาประสงค 

 

ยุทธศาสตร 

จุดเนน / มาตรการ 
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5. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรตาง ๆ สถาบันศาสนา  

    สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีจัดการศึกษา 

6. เพ่ิมโอกาสในการศึกษาตอระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

7. สงเสริมผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหไดรับการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

8. เพ่ิมอัตราการรูหนังสือใหคนไทยอานออกเขียนได 

9. จัดทําขอมูลสารสนเทศดานโอกาสทางการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานทางการศึกษา 

10. สงเสริมการเขาถึงองคความรูของประชากรท่ัวไปในหลายๆ ชองทาง เชน สื่อ online วิทยุ  

      โทรทัศน สื่อการพิมพ เปนตน 
 

จุดเนนท่ี 2 ดานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรการ    เปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและคุณลักษณะ ไดแก 

1. สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย 

2. เนนการปลูกฝงดานวินัย คุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย 
 

จุดเนนท่ี 3 ดานการจัดการศกึษาระดับประถมศึกษา 

มาตรการ   เปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรูตามศตวรรษท่ี 21 ไดแก 

1. ทักษะการอานออกเขียนไดและคิดเลขเปน 

2. ทักษะการใชภาษาท่ี 2 เชน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

3. ทักษะการเรียนรู ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความเปนไทย และความมีเมตตา กรุณา 

4. ทักษะชีวิต เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข 
 

จุดเนนท่ี 4 ดานการจัดการศกึษาระดับมัธยมศึกษา 

มาตรการ   เปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและคุณลักษณะการเรียนรูตามศตวรรษท่ี 21 ไดแก 

1. ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดคํานวณและเทคโนโลยี 

2. ทักษะการสรางสรรคและนวัตกรรม 

3. ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 

4. ทักษะดานความรวมมือการทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 

5. ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ 

6. ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร 

7. ทักษะดานอาชีพในการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพ 

8. ทักษะดานการเรียนรูและความมีเมตตา กรุณา มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม และความเปนไทย 
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จุดเนนท่ี  5  ดานการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

มาตรการ     เปาหมายเนนใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค อีกท้ังไดรับการพัฒนา 

        เต็มตามศักยภาพทางวิชาชีพ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของภาคผูใช 

แรงงาน  และการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ของจังหวัดพิษณุโลก 

2.  เพ่ิมโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมในการศึกษาดานอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

3.  สงเสริมการวิจัยและสิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมเทคโนโลยี  และองคความรูดานอาชีวศึกษาเพ่ือ          

     เพ่ิมผลผลิต และมูลคาทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดพิษณุโลก 

4.  พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม  ทัศนคติ  คานิยม และมีจิตอาสา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5.  พัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

     พอเพียงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6.  สงเสริมการสรางเครือขาย  ความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ 

7.  มุงความเปนเลิศ และสรางขีดความสามารถในการแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับตางๆ 
 

จุดเนนท่ี 5 ดานการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษา 

มาตรการ   เปาหมายการพัฒนาผูเรียน เนนการบริหารการทางวิชาการและการวิจัย ไดแก 

1. สงเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการบริการทางวิชาการ และการวิจัยพัฒนาและการสรางนวัตกรรม 

2. สงเสริมใหมีการวิจัยและนําผลการวิจัยไปเปนประโยชนทางการศึกษา 

3. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและการวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ

ทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

จุดเนนท่ี 6 ดานการสงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ 

มาตรการ   เปาหมายการพัฒนาผูเรียน ผูเรียนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดแก 

1.  สงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาทางดานสังคม 

2.  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเด็กพิการ ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  

3.  สงเสริม สนับสนุนเด็กท่ีมีความความสามารถพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

4.  สงเสริม สนับสนุนเด็กดอยโอกาสใหไดรับการศึกษา ท่ีเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

จุดเนนท่ี 7 ดานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

มาตรการ 

1.  สรางและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับการพัฒนาประชากรแตละกลุมอายุและสอดคลองกับ  

ความตองการของชุมชนทองถ่ินและสังคม 

2.  สงเสริมการเรยีนการสอนในรูปแบบ Active Learning 

3.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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4.  พัฒนารูปแบบการเรียนรูสู Thailand 4.0  

5.  สงเสริมการเรียนรูอาเซียนศึกษา 

6.  สงเสริมการใชภาษาท่ี 2 เพ่ือการสื่อสาร 

7.  สงเสริมคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รักษส่ิงแวดลอม และดําเนินชีวิต  

                   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเนนท่ี 8 ดานการปลูกฝงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดี 

มาตรการ  

1.  สงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ   

2.  พัฒนาโรงเรียนใหสงเสริมดานวินัย คุณธรรม  จริยธรรม และความเปนไทย 

3.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  สรางภูมิคุมกันและพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน  
 

จุดเนนท่ี 9 ดานการเรียนรูประวัติศาสตร รักษทองถิ่น และส่ิงแวดลอม 

มาตรการ 

1.  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูประวัติศาสตรทองถ่ิน  

2.  สงเสริมการวิจัยเชิงประวัติศาสตร ชาติไทย และประวัติศาสตรตางประเทศ 

3.  สงเสริมกิจกรรมเพ่ือสรางความปรองดอง สมานฉันท  

4.  สงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเนนท่ี 10 ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรการ  

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดวย PLC, ระบบ TEPE Online, Coaching ในกระบวนการ

และรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการเตรียมความพรอมเขาสูศตวรรษท่ี 21  

และ Thailand 4.0     

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเปนเครื่องมือ              

ในการจัดการเรียนรู  และการสืบคนองคความรูใหม 

4.  สงเสริมวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.  เสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับครูและบุคลาการทางการศึกษา ในดานสวัสดิการ สวัสดิภาพ   

    ความกาวหนาในวิชาชีพ การยกยองเชิดชูเกียรติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการผลิตกําลังคนการวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

จุดเนนท่ี 11 ดานความสามารถในการแขงขัน 

มาตรการ  

 1. ผลิตและพัฒนากําลังคน ใหมีสมรรถนะใน สาขาวิชาท่ีตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2. สงเสริมทักษะการใชภาษาตางประเทศ เพ่ือการสื่อสาร 

 3. สงเสริม สนับสนุนการวิจัย การสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขัน 

 

จุดเนนท่ี 12 ดานการสงเสรมิการศึกษา เพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 

มาตรการ  

1. สรางคานิยมในการศึกษาตอสายอาชีพใหเพ่ิมข้ึน โดยเนนการปรับเจตคติของผูปกครอง 

2. การพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาสูสากล 

3. สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษาและทวิภาคี 

4. สงเสริมการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย 

5. สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพและการมีงานทํา 

6. สงเสริมการเรียนการสอนอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน และการมีรายได 

    ระหวางเรียน ใหสอดคลองกับบริบทของจังหวัดในความเปนเมืองประวัติศาสตร ความเปนสี่แยก     

    อินโดจีน และความเปนเมืองเกษตรกรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

จุดเนนท่ี 13 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

มาตรการ  

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงการใชขอมูลท้ังภายในและนอกองคกร 

2. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารและการจัดการศึกษา 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT ของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

 

จุดเนนท่ี 14 ดานประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรการ  

1. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีความเขมแข็ง 

2. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  

3. สานพลังประชารัฐ เพ่ือความรวมมือในการจัดการศึกษาการระดมทรัพยากร การจัดตั้งกองทุนเพ่ือ

การศึกษา 

4. สรางวัฒนธรรมองคกรสุจริต โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สถาบันการศึกษาและสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามนโยบาย กลยุทธ จุดเนนของ   

              กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

เปาหมาย

2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอสังเกต 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 

การประเมินประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการของสํานกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน (น้ําหนักรอยละ 60) 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามนโยบาย

สําคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติ

ราชการของหนวยงาน 

60 3 
 

         

  ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละความสําเร็จของโครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ตามเปาหมายของโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการของ

หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8 3    รอยละ

60 

รอยละ 

70 

รอยละ 

80 

รอยละ 

90 

รอยละ

100 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2  ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  

9 3 
 

   1 2 3 4 5  

ประถมศึกษาปท่ี 6 3           

          ภาษาไทย 0.75     51.93 53.43 54.93 56.43 57.93  

          ภาษาอังกฤษ 0.75     32.15 33.65 35.15 36.65 48.15  

          คณิตศาสตร 0.75     40.83 42.33   43.83 45.33 46.83  

          วิทยาศาสตร 0.75     40.13 41.63 43.13 44.63 46.13  

มัธยมศึกษาปท่ี 3 3           

          ภาษาไทย 0.75     44.48 45.98 47.48 48.98 50.48  

          ภาษาอังกฤษ 0.75     29.85 31.35 32.85 34.35 35.85  
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

เปาหมาย

2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอสังเกต 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 

          คณิตศาสตร 0.75     28.15 29.65 31.15 32.65 34.15  

          วิทยาศาสตร 0.75     33.11 34.61 36.11 37.61 39.11  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 3           

          ภาษาไทย 0.60     51.19 52.69 54.19 55.69 57.19  

          ภาษาอังกฤษ 0.60     26.4 27.9 29.4 30.9 32.4  

          คณิตศาสตร 0.60     24.32 25.82 27.32 28.82 30.32  

          วิทยาศาสตร 0.60     29.94 31.44 32.94 34.44 35.94  

          สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0.60     34.44 35.94 36.37 37.87 39.37  

ตัวชี้วัดท่ี 1.3  ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาตดิานอาชีวศึกษา (V-Net)  

5 3 

 

   1 2 3 4 5  

ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาตดิานการศึกษานอกระบบ (N-Net)  

6 3 

 

   1 2 3 4 5  

    1. ระดับประถมศึกษา 2     47.12 48.62 50.12 51.62 53.12  

    2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 2     38.26 39.76 41.26 42.76 44.26  

    3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2     31.09 32.59 34.09 35.59 37.09  

ตัวชี้วัดท่ี 1.5 รอยละผูเรยีนตอประชากรกลุมอายุ (3 – 5 ป/  

6 – 11 ป/ 12 – 14 ป/15 – 17 ป)  

7 3 

 

   1 2 3 4 5  

    1. รอยละของผูเรียนระดับอนุบาล (3-5 ป) 1.75     74.09 74.69 75.29 75.89 76.49  

    2. รอยละของผูเรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ป) 1.75     นอยกวา 

100.00 

- - - 100.00  
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

เปาหมาย

2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอสังเกต 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 

    3. รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (12-14 ป) 1.75     91.00 93.25 95.50 97.75 100.00  

    4. รอยละของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ป) 1.75     71.29 72.29 73.29 74.29 75.29  

ตัวชี้วัดท่ี 1.6 ระดับความสําเร็จของการสงเสริมสนับสนุน      

การยกระดับคณุภาพการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนนท่ี 1 มีการวิเคราะห สภาพการจัดการศกึษา      

ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

ระดับคะแนนท่ี 2 จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน       

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของและประชุมวางแผนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ระดับคะแนนท่ี 3 จัดทําแผนงาน/โครงการการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาเสนอ กศจ. ใหความเหน็ชอบ 

ระดับคะแนนท่ี 4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ          

การยกระดับคณุภาพการศึกษาไดครบถวน 

ระดับคะแนนท่ี 5 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน      

ตามแผน/โครงการการยกระดับคณุภาพการศึกษาและ

ขอเสนอแนะ เสนอศึกษาธิการภาค 

9 3 
 

   1 2 3 4 5  

ตัวชี้วัดท่ี 1.7 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการวิจัย          

ทางการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนนท่ี 1 มีผลการวิเคราะหปจจัยท้ังภายในและ

8 3 
 

   1 2 3 4 5  
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

เปาหมาย

2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอสังเกต 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 

ภายนอกท่ีสําคญั มาจดัทํารางโครงการวิจัย (Research 

Proposal)  ทางการศึกษา 

ระดับคะแนนท่ี 2 ศึกษาธิการจังหวัด ใหความเห็นชอบ

โครงการวิจัย (Research Proposal) และมคีณะกรรมการวิจยั   

ซึ่งประกอบดวยหนวยงานท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการวิจยั 

ระดับคะแนนท่ี 3 ดําเนินการวิจยัตามแผนการวิจัย 

ระดับคะแนนท่ี 4 มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  1 เรื่อง 

ระดับคะแนนท่ี 5 มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  1 เรื่อง และ

เผยแพรอยางนอย 2 ชองทาง 

ตัวชี้วัดท่ี 1.8 จํานวนครั้งในการนิเทศการบริหารจดัการศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนนท่ี 1 จํานวนครั้งในการนิเทศของศึกษานิเทศก

ท้ังหมดเฉลีย่ไมนอยกวา   30 ครั้ง ตอ ป 

ระดับคะแนนท่ี 2 จํานวนครั้งในการนิเทศของศึกษานิเทศก

ท้ังหมดเฉลีย่ไมนอยกวา  35 ครั้ง ตอ ป 

ระดับคะแนนท่ี 3 จํานวนครั้งในการนิเทศของศึกษานิเทศก

ท้ังหมดเฉลีย่ไมนอยกวา  40 ครั้ง ตอ ป 

ระดับคะแนนท่ี 4 จํานวนครั้งในการนิเทศของศึกษานิเทศก

ท้ังหมดเฉลีย่ไมนอยกวา  45 ครั้ง ตอ ป 

ระดับคะแนนท่ี 5 จํานวนครั้งในการนิเทศ ของศึกษานิเทศก

ท้ังหมดเฉลีย่ไมนอยกวา  50 ครั้ง ตอ ป 

8 3 
 

   1 2 3 4 5  
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

เปาหมาย

2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอสังเกต 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 

การประเมินประสิทธิภาพ (น้ําหนักรอยละ 10) 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ความสําเร็จในการสนับสนนุการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

10 3 

 

         

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ระดับความสําเร็จในการลดงบประมาณในการ

จัดซื้อกระดาษ 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนนท่ี 1 ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ  ลงได  

ต่ํากวารอยละ 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 

ระดับคะแนนท่ี 2 ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ ลงได 

มากกวารอยละ 2 แตไมถึงรอยละ 5 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 

ระดับคะแนนท่ี 3  ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ  ลงได 

รอยละ 5 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 

ระดับคะแนนท่ี 4 ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ ลงได 

มากกวารอยละ5 แตไมถึงรอยละ10 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 

ระดับคะแนนท่ี 5  ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ 

ลงได รอยละ 10 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 

เง่ือนไข :  หากสํานัก สงรายงานการใชงบประมาณ 

ในการจัดซื้อกระดาษไปยังสํานักอํานวยการ สป.   

ไมทันภายใน 3 วันทําการกอนวันสุดทายของทุกเดือน  

จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ตอครัง้การรายงาน 

5 3 

 

   1 2 3 4 5  
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

เปาหมาย

2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอสังเกต 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จในการประหยัดงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนนท่ี 1  ประหยัดงบประมาณได รอยละ 1 

ระดับคะแนนท่ี 2  ประหยัดงบประมาณไดมากกวารอยละ  1 

แตไมถึงรอยละ 2 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 

ระดับคะแนนท่ี 3 ประหยดังบประมาณได  

รอยละ 2  ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 

ระดับคะแนนท่ี 4 ประหยดังบประมาณได มากกวา 

รอยละ 2 แตไมถึงรอยละ 5 ณ สิน้เดือนกันยายน 2561 

ระดับคะแนนท่ี 5 ประหยดังบประมาณได  

รอยละ 5  ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 

เง่ือนไข :  หากสํานัก สงรายงานการใชงบประมาณไปยังสํานัก

อํานวยการ สป.  ไมทันภายใน 3 วันทําการกอนวันสุดทายของทุกเดือน 

จะถูกปรับลดคะแนน 0.20 ตอครั้งการรายงาน  

5 3 

 

   1 2 3 4 5  

การพัฒนาองคการ (น้ําหนักรอยละ 30) 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการ

บริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนนท่ี 1 วิเคราะหกระบวนการหลักและกระบวน 
การสนับสนุนตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายของหนวยงาน 
ระดับคะแนนท่ี 2 นํากระบวนการหลักมากําหนดผูรบับริการ 

10 3 
 

   1 2 3 4 5  
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

เปาหมาย

2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอสังเกต 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 

ระดับคะแนนท่ี 3  
   - มีการรับฟงความตองการและ/หรือความคาดหวังของ

ผูรับบริการ ท่ีมาจากชองทางในการรับฟงอยางนอย 3 ชองทาง 

โดยตองมีชองทางการใชสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศในการรับฟงดวย 

   - จัดทําสรปุผลการดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 1 – 3  สงให

สํานักงานศึกษาธิการภาค ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
ระดับคะแนนท่ี 4 สรุปผลความตองการและ/หรือความคาดหวัง

ของผูรับบริการ และจดัทําแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

อยางนอย 1 กระบวนการหลัก 
ระดับคะแนนท่ี 5 สรุปผลความตองการและ/หรือความคาดหวัง

ของผูรับบริการ และจดัทําแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

อยางนอย 2 กระบวนการหลัก 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล/ขอมูล 

สนับสนุนการดําเนินงาน 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนนท่ี 1 วิเคราะหรายการขอมูลท่ีจําเปนใน 
การสนับสนุนการดําเนินงานตามกระบวนการหลักของหนวยงาน 

ตามแบบฟอรมท่ีกําหนดไดครบถวนทุกกระบวนการหลัก 
ระดับคะแนนท่ี 2 คัดเลือกและแจงรายช่ือ กระบวนการหลัก

ของหนวยงานเพ่ือจัดทําฐานขอมูล/ขอมลู อยางนอย 2 

กระบวนการหลัก และแจงผลการคัดเลือกใหสํานักงานศึกษาธิการ

10 3 
 

   1 2 3 4 5  
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

เปาหมาย

2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอสังเกต 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 

ภาค ภายในเดือนกุมภาพันธ  2561 
ระดับคะแนนท่ี 3 มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรทุกคนทราบ

ถึงชองทางในการใชงาน/สืบคนขอมูลสนับสนุนการดําเนินงาน

กระบวนการหลักท่ีจัดทําไว 
ระดับคะแนนท่ี 4 จัดทําฐานขอมูล/ขอมูล สนับสนุนการ

ดําเนินงานกระบวนการหลัก ท่ีวิเคราะหและคดัเลือกไว โดยมี

ความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยจํานวน 1 กระบวนการหลัก  
ระดับคะแนนท่ี 5 จัดทําฐานขอมูล/ขอมูล สนับสนุน 
การดําเนินงานกระบวนการหลัก ท่ีวิเคราะหและคดัเลือกไว โดยมี

ความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัย จํานวน 2 กระบวนการหลัก 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการการจัดการ

กระบวนการหลัก/โครงการท่ีสําคัญของหนวยงาน 
เกณฑการใหคะแนน 
ระดับคะแนนท่ี 1  

   - คัดเลือกกระบวนการหลัก/โครงการท่ีสําคญัของหนวยงาน    

1 กระบวนการ/โครงการและแจงให สํานักงานศึกษาธิการภาค 

ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ 2561  
ระดับคะแนนท่ี 2  
    - ดําเนินการตามกระบวนการหลัก/โครงการไดครบถวน 
ระดับคะแนนท่ี 3 มีการสาํรวจความพึงพอใจและความ 

ไมพึงพอใจของผูรับบริการและจัดทําแนวทางในการปรับปรุง   

10 3 
 

   1 2 3 4 5  
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก

(รอยละ) 

เปาหมาย

2561 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 
เกณฑการใหคะแนน 

ขอสังเกต 

2558 2559 2560 1 2 3 4 5 

การใหบริการตามกระบวนการหลกั/โครงการ 
ระดับคะแนนท่ี 4 ผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ตามกระบวนการหลัก/โครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
ระดับคะแนนท่ี 5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูและสรุปแนวทาง     

ในการพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานตามกระบวนการหลัก/

โครงการ 

น้ําหนักรวม 100           
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สวนท่ี 4 

โครงการ/งบประมาณ ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

    สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ไดรับแจงการจัดสรรงบประมาณป 2561 จากสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริหารสํานักงานและพัฒนาการศึกษาใน

จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 9,112,660 บาท โดยปงบประมาณ 2561  เพ่ือใหการบริหารการศึกษาของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดจัดทําแผนการใชจายงบประมาณป 2561 ตามภารกิจ

ของสํานักงาน โดยตั้งงบรายจายตามแผนงาน ดังนี ้

1)  แผนงานบุคลากรภาครัฐ                  งบประมาณ   1,761,000   บาท 

2)  แผนงานพ้ืนฐาน                    งบประมาณ    7,351,660  บาท 

 2.1 งบบริหารจัดการสํานักงาน                 งบประมาณ    1,924,860   บาท 

 2.2 งบลงทุน                   งบประมาณ        68,400    บาท 

 2.3 งบพัฒนาสํานักงาน/ยกระดับคุณภาพการศึกษา      งบประมาณ    5,358,400   บาท 

        -  งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม                     งบประมาณ    3,169,200   บาท 

      -  งบรายจายอ่ืนๆ                                        งบประมาณ     2,189,200   บาท 

สรุปงบหนาโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ จําแนกเปนรายยุทธศาสตร/เปาประสงค (แผนงานพ้ืนฐาน) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางโอกาส ความเสมอภาคความเทาเทียมทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู 

เปาประสงคท่ี 1 ประชากรทุกกลุมอายุมีโอกาสเขาถึงการบริการการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

                   ท่ัวถึงและเทาเทียม 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานท่ี 

รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาการจดัการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 640,000 กลุมพัฒนา

การศึกษา , 

กลุมนิเทศ ตดิตาม

ประเมินผล 

 รวมงบประมาณ 640,000  
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 2 ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย            

                   รักษส่ิงแวดลอมและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานท่ี 

รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพผูบริหารและครโูรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณโุลก 

หลักสตูร การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรยีนรู

และการลงมือปฏิบัติของผูเรียน  (Active Learning) เพ่ือใหผูเรยีนมี

ทักษะดานอาชีพ 

120,000 กลุมสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประเมินและการประกันคณุภาพ

การศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก 

10,000 กลุมสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 

 รวมงบประมาณ 130,000  
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย รักษส่ิงแวดลอม และดําเนินชีวิต  

                  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงคท่ี 2 ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย            

                   รักษส่ิงแวดลอมและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานท่ี 

รับผิดชอบ 

1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

ประจําป 2561 

20,000 กลุมพัฒนา

การศึกษา 

2 โครงการครอบครัวสุขสันตสมานฉันทสังคมไทย ประจําปงบประมาณ 

2561 

185,000 กลุมลูกเสือ ยุว

กาชาด และกิจการ

นักเรียน 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทร

เทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

2561 

50,000 กลุมลูกเสือ ยุว

กาชาด และกิจการ

นักเรียน 

 รวมงบประมาณ 255,000  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 3 ประชากรท่ีผลิตและพัฒนาใหมีทักษะวิชาชีพสอดคลองความตองการของตลาดแรงงาน  

                  มีองคความรู เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมรองรับการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานท่ี 

รับผิดชอบ 

1 โครงการเสรมิสรางศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 61,000 กลุมบรหิาร 

งานบุคคล , 

กลุมอํานวยการ 

2 

 

โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ O–NET ปงบประมาณ 2561 

141,000 กลุมสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 
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ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานท่ี 

รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 30,500 กลุมสงเสรมิ

การศึกษาเอกชน 

4 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริม   

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําป 2561 

55,000 กลุมลูกเสือ ยุว

กาชาด และกิจการ

นักเรียน 

 รวมงบประมาณ 287,500  
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการผลิตกําลังคนดานการวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

เปาประสงคท่ี 3 ประชากรท่ีผลิตและพัฒนาใหมีทักษะวิชาชีพสอดคลองความตองการของตลาดแรงงาน  

                  มีองคความรู เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมรองรับการเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานท่ี 

รับผิดชอบ 

1 โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและแนวทาง

พัฒนาหลักสตูรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา 

 

1,200,000 กลุมนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผล , 

กลุมนโยบายและ

แผน 

2 โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลติและพัฒนากําลังคนใน

ระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารฐั 

500,000 กลุมพัฒนา

การศึกษา ,      

กลุมนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผล  

 รวมงบประมาณ 1,700,000  
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

เปาประสงคท่ี 4 ระบบบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพบูรณาการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา 

                    โดยภาคีเครอืขายความรวมมือ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

กลุมงานท่ี 

รับผิดชอบ 

1 โครงการจดัทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 64,000 กลุมนโยบายและ

แผน , กลุมนิเทศ 

ติดตามประเมินผล 

2 โครงการตรวจตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร 

91,500 กลุมนิเทศ ตดิตาม

ประเมินผล และ

ทุกกลุมงาน 

 รวมงบประมาณ 155,500  
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กิจกรรมหลัก งบประมาณ กลุมงานรับผิดชอบหลัก หมายเหตุ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1. งบบุคลากร

  1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

     1.1.1 เงินเดือน

    - อัตราเดิม

    - เงินประจําตําแหนงของขาราชการ

    - เงินอื่นๆ ที่จายควบกับเงินเดือน

     1.1.2 คาจางประจํา

  1.2 คาจางชั่วคราว

        - พนักงานขับรถยนต 1 ตําแหนง คาจางเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 4 เดือน (ธ.ค.60 - ม.ีค.61) 36,000 งบประมาณ สป. (3,280,500 บาท)

        - พนักงานขับรถยนต 1 ตําแหนง คาจางเดือนละ 9,450 บาท จํานวน 4 เดือน (ม.ิย. - ก.ย.61) 37,800 งบประมาณ สป. (3,280,500 บาท)

        - พนักงานทําความสะอาด 1 ตําแหนง คาจางเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 6 เดือน (ต.ค.60 - ม.ีค.61) 54,000 งบประมาณ สป. (3,280,500 บาท)

        - พนักงานทําความสะอาด 1 ตําแหนง คาจางเดือนละ 9,450 บาท จํานวน 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย.61) 56,700 งบประมาณ สป. (400,000 บาท)

  1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ  วุฒิปริญญาตรี

2. งบดําเนินงาน

  2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

     2.1.1 คาตอบแทน (เฉพาะที่จายใหในลักษณะเงินเดือนหรือจายควบกับเงินเดือน)

      (1) คาเชาบาน 1,576,500 กลุมอํานวยการ ขอตั้งงบประมาณ สป.

      (2) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง

      (3) คาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ

      (4) เงินพิเศษที่จายใหแกลูกจางของสํานักราชการในตางประเทศตามประเพณีทองถิ่น

      (5) คารักษาพยาบาลขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ

      (6) เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

      (7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางขั้นสูงของตําแหนง

      (8) เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

      (9) คาประกันภัย

    2.1.2 คาใชสอย

     (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวมงบประมาณ 1,761,000

ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

กลุมอํานวยการ
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งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. แหลง กลุมงาน

 (3,280,500 บาท)  (400,000 บาท)  (250,000 บาท)  รายจายอื่นๆ  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

1. งบบริหารจัดการสํานักงาน

1.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

     - คาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนาตามโครงการฯที่ไดรับ 10,000                 10,000              50,000               10,000      5,000         5,000         50,000       สป.

     - คาเบี้ยเลี้ยง ,คาเชาที่พักและคาพาหนะ 31,500                 100,000             15,000               31,500      35,000       35,000       45,000       สป.

     - คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ กศจ./อกศจ. 600,000           150,000     150,000     150,000      150,000      สป. / กคศ.

     - คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ

     - คาวัสดุสํานักงาน 96,800              35,000               24,200      24,200       24,200       59,200       

     - คาจางถายเอกสาร

     - คาซอมแซมครุภัณฑ

     - คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

     - คาซอมแซมสิ่งกอสราง และอื่นๆ

     - คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,000                 24,000              10,000               30,000      8,000         8,000         18,000       สป.

     - คาซอมแซมยานพาหนะ

     - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

     - คาเชารถตู 1 คัน จํานวน 12 เดือน 297,000               74,250      74,250       74,250       74,250       สป.

1.2 คาสาธารณูปโภค

     - คาไฟฟา 193,700               47,300              140,000             60,250      60,250       60,250       200,250      สป.

     - คาประปา

     - คาโทรศัพทพื้นฐาน 7,200                   21,000              7,050        7,050         7,050         7,050         สป.

     - คาโทรศัพท ศธจ./รอง ศธจ. 18,000                 22,000              10,000      10,000       10,000       10,000       สป.

     - คาไปรษณีย 20,000                 21,000              11,000      10,000       10,000       10,000       สป.

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

     - คาหนังสือพิมพ 3,600                   1,200                1,200        1,200         1,200         1,200         สป.

     - คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 115,560           -           38,520       38,520       38,520       สป.

กลุมอํานวยการ

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
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งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. แหลง กลุมงาน

 (3,280,500 บาท)  (400,000 บาท)  (250,000 บาท)  รายจายอื่นๆ  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

2. งบลงทุน

2.1 คาครุภัณฑ
     - เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 59,400             59,400      -            -            -            

     - เครื่องพิมพ Multifunction 9,000               9,000        -            -            -            

2.2 คาที่ดินและสิ่งกอกสราง

     - 

3. งบพัฒนาสํานักงาน/ยกระดับคุณภาพการศึกษา

3.1 งบดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1

     - โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) 640,000               35,000      595,000     10,000       -            สป. กลุมพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2

     - โครงการพัฒนาคุณภาพผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด

พิษณุโลก หลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนน

กระบวนการเรียนรูและการลงมือปฏิบัติของผูเรียน (Active Learning) 

เพื่อใหผูเรียนมีทักษะดานอาชีพ

120,000           60,000      60,000       -            -            สช. กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน

     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก

10,000             -           -            5,000         5,000         สช. กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน

ยุทธศาสตรที่ 3

     - โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

จังหวัดพิษณุโลก ประจําป 2561

20,000             10,000      10,000       -            -            สป. กลุมพัฒนาการศึกษา

     - โครงการครอบครัวสุขสันตสมานฉันทสังคมไทย ประจําป

งบประมาณ 2561

185,000           -           185,000     -            -            สํานักการ

ลูกเสือฯ

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

 และกิจการนักเรียน

     - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 2561

50,000             -           -            -            50,000       สํานักการ

ลูกเสือฯ

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

 และกิจการนักเรียน

ยุทธศาสตรที่ 4

กลุมอํานวยการ
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งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. แหลง กลุมงาน

 (3,280,500 บาท)  (400,000 บาท)  (250,000 บาท)  รายจายอื่นๆ  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

     - โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 61,000                 5,000        20,000       20,000       16,000       สป. กลุมบริหาร
งานบุคคล


     - โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ O–NET ปงบประมาณ 

141,000           70,500      70,500       -            -            สช. กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน

     - โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอนปฐมวัย 30,500             -           -            15,500       15,000       สช. กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน

     - โครงการฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาที่

สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจําป 2561

55,000             -           -            55,000       -            สป. กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

 และกิจการนักเรียน

ยุทธศาสตรที่ 5

     - โครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและ

แนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

1,200,000             -           750,000     450,000      -            สป. กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล

     - โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือการผลิตและพัฒนา

กําลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ

500,600               600                 -           207,000     293,600      -            สป. กลุมพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 6

     - โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 64,000                 1,000        63,000       -            -            สป. กลุมนโยบายและแผน

     - โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตร (145,500 บาท) (คาจาง พขร. 54,000 บาท)

91,500                 7,000        20,000       27,000       37,500       สป. กลุมนิเทศ ติดตาม

ประเมินผล

3.2 งบรายจายอื่นๆ

     - คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรผูเรียนและโรงเรียนเอกชน 30,000             15,000      15,000       -            -            สช. กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน

     - คาใชจายในการประชุมเครือขายพัฒนาการฯ 30,000             15,000      15,000       -            -            สช. กลุมสงเสริมการศึกษา

เอกชน

     - คาใชจายในการสนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ (33,000 บาท) (คาจาง พขร. 19,800 บาท)

13,200             4,400        4,400         4,400         -            สป. กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล
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งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. งบประมาณ สป. แหลง กลุมงาน

 (3,280,500 บาท)  (400,000 บาท)  (250,000 บาท)  รายจายอื่นๆ  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 งบประมาณ รับผิดชอบหลัก

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แผนการใชจายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมหลัก

     - คาใชจายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ        

ดานการศึกษาระดับภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

40,000             -           20,000       20,000       -            สป. กลุมนโยบายและแผน

     - คาใชจายในการดําเนินการคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแตงตั้ง

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ครูผูชวย กรณีที่มีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ สพฐ. ครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 

2560

467,000           467,000     -            -            -            สป. กลุมบริหาร
งานบุคคล


     - คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ป พ.ศ.2561 25,000             -           25,000       -            -            คุรุสภา กลุมพัฒนาการศึกษา

     - คาใชจายในการจัดงานวันครูสวนภูมิภาค ครั้งที่ 62 ป พ.ศ.2561 54,000             -           54,000       -            -            คุรุสภา กลุมบริหาร
งานบุคคล


     - คาใชจายวัสดุลูกเสือและคาจางผูปฏิบัติงานลูกเสือ 130,000           -           50,000       50,000       30,000       สํานักการ

ลูกเสือฯ

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

 และกิจการนักเรียน

     - คาใชจายในการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามภารกิจของ

ศูนยประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

40,000             -           -            20,000       20,000       สํานักการ

ลูกเสือฯ

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

 และกิจการนักเรียน

     - คาใชจายในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดสวนภูมิภาค (ภาคเหนือ

ตอนลาง) 

                

10,000             -           -            10,000       -            
สนง.ศธภ 17

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

 และกิจการนักเรียน

     - คาใชจายในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจําป 

2561 จังหวัดพิษณุโลก

30,000             -           -            -            30,000       สํานักการ

ลูกเสือฯ

กลุมลูกเสือ ยุวกาชาด

 และกิจการนักเรียน

     - คาใชจายในการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขา

รับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ครูผูชวย สังกัด สพฐ. ป พ.ศ.2561 

1,320,000         -           -            -            1,320,000   คาธรรมเนียม

สมัครสอบฯ

กลุมบริหาร
งานบุคคล


รวมงบประมาณ 3,173,100            343,300            250,000            3,585,260        1,169,000  2,588,620  1,405,220   2,188,220   7,351,060    
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคเทาเทียมทางการศึกษา และสังคมแหงการเรียนรู

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

1. โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)

- การรวมประชุมชี้แจงการ

ดําเนินงานโครงการ ของ สป.

- การทําแผนการจัดการศึกษา

กอนวัยเรียนแบบมีสวนรวม

- จัดทําขอมูลสารสนเทศระดับ

ปฐมวัย (อนุบาล1-3) และ

จัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิง

บูรณาการการศึกษาปฐมวัย

เชิงบูรณาการ

- จัดประชุมสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการ

ดําเนินงานและองคความรู 

- การนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินโครงการ

- การจัดวิจัยเชิงปฏิบัติการ

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาองค

ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) ใหแก

ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากร ที่

เกี่ยวของในจังหวัดพิษณุโลก

 2. เพื่อกําหนดแผนจัดการศึกษา

กอนวัยเรียนแบบมีสวนรวมใน

ระดับจังหวัดพิษณุโลก

 3. เพื่อจัดทํา School Mapping 

 รองรับการศึกษาในปการศึกษา 

2560 และ 2561

เชิงปริมาณ 

-  ผูบริหาร ครูผูสอน และ

บุคลากรภาครัฐ องคกร

เอกชนที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริม สนับสนุน และจัดการ

ศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)  

จํานวน 1,671 คน 

เชิงคุณภาพ 

-  มีแผนสําหรับใชเปนกรอบ

ในการบูรณาการการทํางาน

รวมกันของทุกหนวยงานใน

พื้นที่

-  มีขอมูลสารสนเทศ (ระดับ

ปฐมวัย) และแผนที่

สถานศึกษาที่จัดการศึกษา

ปฐมวัย (School Mapping) 

ระดับจังหวัด

เชิงปริมาณ 

- ผูบริหาร ครู บุคลากร ไดรับ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

แนวนโยบาย ทิศทาง และ

เปาหมายของการจัด

การศึกษาปฐมวัย รอยละ 95

เชิงคุณภาพ

- มีแผนสําหรับใชเปนกรอบ

ในการบูรณาการการทํางาน

รวมกันของทุกหนวยงานใน

พื้นที่ และขอมูลสารสนเทศ

ระดับปฐมศึกษาที่เปนปจจุบัน

640,000 สป. กลุมพัฒนา

การศึกษา

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

4 4 4 1.1 , 1.5

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

2. โครงการพัฒนาคุณภาพ

ผูบริหารและครูโรงเรียน

เอกชนจังหวัดพิษณุโลก

- อบรมพัฒนาคุณภาพผูบริหาร

และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัด

พิษณุโลก หลักสูตร 

การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน  ที่เนนกระบวน

การเรียนรูและการลงมือ

ปฏิบัติของผูเรียน (Active 

Learning) เพื่อใหผูเรียนมี

ทักษะดานอาชีพ

- ประชุมคณะกรรมการ

ประสานและสงเสริมการศึกษา

 เอกชนและเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ

1. เพื่อใหผูเขารวมอบรมมีความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรูแบบ 

Active Learning

2. เพื่อใหผูเขารวมอบรมเขาใจ

เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการประเมินผลของ  

 การเรียนรูแบบ Active Learning

3. เพื่อใหผูเขารวมอบรมสามารถ

นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน

การจัดการเรียนการสอนได

เชิงปริมาณ 

 - ครูแกนนํา  จํานวน  200  

คน

-  คณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชนและ

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ จํานวน  

50  คน

เชิงคุณภาพ 

- ผูเขารับการอบรมทุกคนมี

ความรูความเขาใจในเทคนิค

วิธีการ รูปแบบกระบวนการ

จัดการเรียนรูตามหลักสูตร 

แบบ Active Learning

-  คณะกรรมการประสานและ

สงเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดพิษณุโลก ไดรับการ

ประสานการดําเนินงานใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหปฏิบัติ

หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

 สช

เชิงปริมาณ 

-  รอยละ 80 ของจํานวน

ผูรวมการอบรมพัฒนาคุณภาพ

ผูบริหารและครูโรงเรียน

เอกชนจังหวัดพิษณุโลก 

หลักสูตร การพัฒนาการจัด

การเรียนการสอน  ที่เนน

กระบวนการเรียนรูและ

การลงมือปฏิบัติของผูเรียน 

(Active Learning) 

เชิงคุณภาพ

- ระดับความรูความเขาใจ

ของในระบบการเรียน

การสอนที่เนนกระบวนการ

เรียนรูและการลงมือปฏิบัติ

ของผูเรียน (Active Learning)

120,000 สช. กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

3 2 3 1.1

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

3. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการดานการประเมิน

และการประกันคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนเอกชน

จังหวัดพิษณุโลก

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

การประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษาโรงเรียน

เอกชนจังหวัดพิษณุโลก

- สรุปผลและรายงานผล

การดําเนินงานโครงการ

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การจัดการศึกษาในสถานศึกษา

2. เพื่อสงเสริมและยกยองโรงเรียน

เอกชนประเภทสามัญศึกษาที่

พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพ 

สูมาตรฐานสากล

เชิงปริมาณ 

- ผูบริหารและครูวิชาการ     

ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

พิษณุโลก จํานวน   40  คน 

- โรงเรียนเอกชนประเภท

สามัญศึกษา  จํานวน  20     

โรงเรียน

เชิงคุณภาพ 

 - ผูเขารับการอบรมมีมีความรู

 ความเขาใจในระบบ          

การประกันคุณภาพ           

การจัดการศึกษา

และมีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง

เชิงปริมาณ 

-  รอยละ 80 ของจํานวน

ผูรวมการอบรมระบบการ

ประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เชิงคุณภาพ

- ระดับความรูความเขาใจ

ของในระบบการประเมินและ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ของผูเขารวมอบรม

1,000 สช. กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

3 2 3 1.1



85

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย รักษสิ่งแวดลอม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

4. โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

จังหวัดพิษณุโลก ประจําป 

2561

- ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย 

การขับเคลื่อน รายงานผลการ

ดําเนินงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

- ประเมินผลการดําเนินงาน

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา

เสพติดและอบายมุข ระดับ

หนวยงานและระดับจังหวัด

- ประชุมรับมอบนโยบายจาก

ตนสังกัดและหนวยงานที่

เกี่ยวของ อาทิ ศธ. , ศอ.ปส. ,

 สํานักงาน ป.ป.ส. , มท. เปน

ตน

- การรายงานและเผยแพร

ประชาสัมพันธผลการ

ดําเนินงาน

1. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ใน

การปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด ประจําป 2561

2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนและ

ติดตามใหสถานศึกษามีการ

ดําเนินงานตามนโยบายดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ของรัฐบาลและหนวยงานตนสังกัด 

3. เพื่อสรางภูมิคุมกัน ปองกัน เฝา

ระวังและแกไขปญหายาเสพติด

ใหกับนักเรียนในสถานศึกษา 

4. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะชีวิต

และภูมิคุมกันยาเสพติด สามารถ

ดํารงชีวิตใหหางไกลและพนภัย

ยาเสพติด

เชิงปริมาณ  

สรางภูมิคุมกันยาเสพติด

- สถานศึกษาระดับอนุบาล/

ปฐมวัย 689 แหง

- สถานศึกษาระดับระดับ

ประถมศึกษา 447 แหง

ปองกัน เฝาระวังและแกไข

ยาเสพติด

- สถานศึกษาระดับขยาย

โอกาส มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

220 แหง

เชิงคุณภาพ 

- สถานศึกษากลุมเปาหมาย

จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุม 

ปองกัน เฝาระวัง และแกไข

ปญหายาเสพติด ตามแนวทาง

การจัดกิจกรรมปองกัน เฝา

ระวัง และแกไขปญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา

เชิงปริมาณ

- รอยละ 100 ของสถานศึกษา

ระดับอนุบาล/ประถมศึกษา 

จัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกัน

ยาเสพติดใหแกนักเรียน

- รอยละ 100 ของสถานศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา จัดกิจกรรม

ปองกัน เฝาระวังและแกไข

ปญหายาเสพติดใหแกนักเรียน

นักศึกษา

เชิงคุณภาพ

- สถานศึกษากลุมเปาหมาย

จัดกิจกรรมการสรางภูมิคุม

ปองกัน ปญหายาเสพติด ผาน

เกณฑคุณภาพของป.ป.ส. 

- นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ

ชีวิตและภูมิคุมกันยาเสพติด 

สามารถดํารงชีวิตใหหางไกล

และพนภัยยาเสพติด

             20,000 สป. กลุมพัฒนา

การศึกษา

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

1 6 4 5

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก



86

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย รักษสิ่งแวดลอม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

5. โครงการครอบครัวสุขสันต

สมานฉันทสังคมไทย 

ประจําปงบประมาณ 2561

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะทํางานเตรียมการกําหนด

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ

- จัดกิจกรรมคายครอบครัวสุข

สันตสมานฉันทสังคมไทย ณ 

โรงเรียนชุมชน 3 บานเนินกุม

จํานวน 70 ครอบครัว   โดย

ใหครอบครัวปฏิบัติกิจกรรม

ฐานรวมกัน เนนการทํางาน

เปนทีม ระยะเวลาดําเนิน

กิจกรรม 1 วัน

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สรุปและรายงานผลการดําเนิน

โครงการครอบครัวสุขสันต

สมานฉันทสังคมไทยจํานวน 

40 คนและจัดทําเปนรูปเลม

รายงานผลการดําเนินโครงการ

1. เพื่อใหครอบครัวไดรับความรู 

ความเขาใจ เกิดกระบวนการ

เรียนรูในการดูแลบุตรหลาน

ที่เปนนักเรียน นักศึกษาที่อยูใน

ความปกครองไดอยางเหมาะสม

2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา       

พอแม/ผูปกครอง ไดสรางความรัก

 ความเขาใจและความสัมพันธอัน

ดีตอกันโดยการเรียนรูจากการทํา

กิจกรรมสรางสรรครวมกัน เพื่อ

เสริมสรางครอบครัวใหเขมแข็ง

และอบอุน

3. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา         

 มีเจตคติที่ดี ตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการประพฤติตน

อยางเหมาะสมกับสภาพและวัย   

 มีความรัก ความสามัคคี ใน

ครอบครัว อันจะนํามาซึ่งความ

สมานฉันท   ในสังคม

เชิงปริมาณ  

- จัดกิจกรรมครอบครัวสุข

สันตสมานฉันทสังคมไทย ใน

สถานศึกษา 1 แหง ผูเขารวม

โครงการเปนสมาชิกใน

ครอบครัว ๆ ละ 3 คน จํานวน

 70 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 210

 คน

เชิงคุณภาพ 

- พอ แม ผูปกครองมีความรู 

ความเขาใจ มีทักษะการดูแล

บุตรหลานไดอยางเหมาะสม 

สมาชิกครอบครัวที่เขารวม

โครงการมีความรัก ความ

เขาใจและความสัมพันธอันดี

ตอกัน โดยการเรียนรูจากการ

ทํากิจกรรมสรางสรรครวมกัน

เพื่อสรางครอบครัวใหเขมแข็ง

และอบอุน

เชิงปริมาณ

- ระดับความสําเร็จของการ

จัดกิจกรรม รอยละ 80

-ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึง

พอใจในกิจกรรม รอยละ 80

เชิงคุณภาพ

- ครอบครัวที่เขารวมกิจกรรม

ไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ใหเปนครอบครัวที่เขมแข็ง

และอบอุนเกิดกระบวนการ

เรียนรูในการเลี้ยงดูบุตรหลาน

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

กับสภาพและวัย และ

สามารถนําแนวคิดและ

ความรูที่ไดรับไปปลูกฝง

คานิยมที่ถูกตอง มีคุณธรรม 

คุณธรรม มีภูมิคุมกันในการ

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มี

จิตสํานึกสาธารณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงคของ

สังคม ประเทศชาติ

            185,000 สนง.

ลูกเสือ

แหงชาติ

กลุมลูกเสือ 

ยุวกาชาด

และกิจการ

นักเรียน

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

1 4 4 1.1
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 การสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย รักษสิ่งแวดลอม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

6. โครงการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูรเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 28 

กรกฎาคม 2561

- แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดงานโครงการ

เฉลิมพระเกียรติฯ

- ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดงานโครงการ

เฉลิมพระเกียรติฯ

- จัดงานโครงการเฉลิมพระ

เกียรติฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 

2561 ณ สนามหนาศาลากลาง

จังหวัดพิษณุโลก

- ประเมินผล และรายงานผล

การจัดงานโครงการเฉลิมพระ

เกียรติฯ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร องคประมุข

ของ

คณะลูกเสือแหงชาติ

 2. เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึก

ใหแกลูกเสือ เนตรนารี 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 

ผูบําเพ็ญประโยชน ลูกเสือ

ชาวบาน และบุคลากรทางการ

ลูกเสือ  

ใหมีความยึดมั่นในความจงรักภักดี

ตอสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

 3. เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารี 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 

ผูบําเพ็ญประโยชน ลูกเสือชาวบาน

และบุคลากรทางการลูกเสือ 

ไดปฏิบัติตามกฎและคําปฏิญาณ

ของลูกเสือ

เชิงปริมาณ  

- ลูกเสือ เนตรนารี 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี

 ผูบําเพ็ญประโยชน ลูกเสือ

ชาวบาน และบุคลากรทาง

การลูกเสือ จํานวน 500 คน

เชิงคุณภาพ 

- ลูกเสือ เนตรนารี 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี

 ผูบําเพ็ญประโยชน ลูกเสือ

ชาวบาน และบุคลากรทาง

การลูกเสือ ทุกคนมีความยึด

มั่นในความจงรักภักดีตอ

สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

และนอมรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ

 บดินทรเทพยวรางกูร

เชิงปริมาณ

- รอยละ 98 ของ ลูกเสือ 

เนตรนารี ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ เนตรนารี ผูบําเพ็ญ

ประโยชน ลูกเสือชาวบาน 

และบุคลากรทางการลูกเสือ 

เขารวมโครงการเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

เชิงคุณภาพ

- รอยละ 85 ของลูกเสือ 

เนตรนารี ผูบังคับบัญชา

ลูกเสือ เนตรนารี ผูบําเพ็ญ

ประโยชน ลูกเสือชาวบาน 

และบุคลากรทางการลูกเสือ 

มีความพึงพอใจที่ไดเขารวม

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

             50,000 สนง.

ลูกเสือ

แหงชาติ

กลุมลูกเสือ 

ยุวกาชาด

และกิจการ

นักเรียน

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

1 4 4 1.1
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

7. โครงการเสริมสราง

ศักยภาพบุคลากรในสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด

- สํารวจความตองการเขารับ

การประชุม/อบรมพัฒนาของ

บุคลากรในสังกัด

- จัดสงบุคลากรในสังกัดเขารับ

การประชุม/อบรมพัฒนา จาก

หนวยงานราชการและเอกชน

โดยสนับสนุนในเรื่อง

งบประมาณคาใชจายในการ

เดินทางและคาลงทะเบียน

ประชุม/อบรมพัฒนา

1. เพื่อใหบุคลากรไดรับการอบรม

พัฒนาอยางตอเนื่อง

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ

เชิงปริมาณ

- บุคลากรในสังกัดเขารับ

การอบรมพัฒนาอยางนอย

คนละ 1 ครั้งในรอบป

เชิงคุณภาพ

- บุคลากรในสังกัดไดรับ

การพัฒนาสมรรถนะ ศักยภาพ

สามารถนําความรูที่ไดรับมาใช

ในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน

สูงสุดตอองคกร

เชิงปริมาณ

-  รอยละ 100 ของบุคลากร

ในสังกัดเขารับการอบรมพัฒนา

เชิงคุณภาพ

-  องคกรมีการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสําเร็จ

ในการดําเนินงานขององคกร

             61,000 สป. กลุม

บริหารงาน

บุคคล

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

3 2 5 1.1

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

8. โครงการพัฒนาเทคนิค

การสอนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

และภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ 

O–NET ปงบประมาณ 2561

- ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการโครงการ

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

เทคนิคการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ

เพื่อยกระดับ O-NET 

ปงบประมาณ 2561

1. เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนใน

สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก  มีความรูเกี่ยวกับเทคนิค

การสอนและพัฒนากระบวน

การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O–NET)

ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานใหมี

ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

เชิงปริมาณ

- โรงเรียนเอกชนระดับมัธยม

ศึกษาตอนตน - ตอนปลาย 

6 โรงเรียน ที่มีคะแนน  

(O–NET) ในวิชาคณิต วิทย 

อังกฤษต่ํากวารอยละ 45 

- ผูบริหาร/ครู ของโรงเรียน

เอกชนกลุมเปาหมาย 80 คน

เชิงคุณภาพ

- โรงเรียนเอกชนระดับมัธยม

ศึกษาตอนตน - ตอนปลาย

ไดรับการพัฒนาเทคนิค

การสอนคณิต วิทย อังกฤษ

เพื่อยกระดับ O–NET 2561

- สนง.ศธจ. สามารถ

ขับเคลื่อนการดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนเอกชนในสังกัดใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เชิงปริมาณ

- ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการอบรม 1 ครั้ง

-  จัดอบรมครูโรงเรียนเอกชน

เพื่อยกระดับ O –NET 

ปงบประมาณ 2561 1 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

คะแนน (O–NET)  ปการศึกษา

2560  ของโรงเรียนเอกชนที่

เขารวมโครงการสูงขึ้น

กวาปที่ผานมา

            141,000 สช. กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

3 2 3 1.2
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

9. โครงการพัฒนาการจัด

ประสบการณการเรียน

การสอนปฐมวัย

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการดาน

การพัฒนาการจัดประสบการณ

การเรียนการสอนปฐมวัย

- สรุปผลและรายงานผล

การดําเนินงานโครงการ

1. เพื่อใหครูผูสอน มีความรู      

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

2560

และองคความรูการศึกษาปฐมวัย  

 ที่ทันสมัย และสามารถนําไปสู   

การปฏิบัติในสถานศึกษาได

 2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูสอน

ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ใหมี

ความรู ความเขาใจ เทคนิค

กระบวนการเรียนการสอน และ

สามารถนําความรูไปจัดการเรียน

การสอนในหองเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

 3.  โรงเรียนเอกชนในสังกัด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก สามารถนําหลักสูตร

สถานศึกษา ไปใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียน

ปฐมวัยไดรับการสงเสริม

พัฒนาการทั้ง 4 ดาน

เชิงปริมาณ

- ครูโรงเรียนเอกชน  จํานวน  

   80  คน

เชิงคุณภาพ

- นักเรียนโรงเรียนเอกชน

ระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ

ทั้ง 4 ดานตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย

เชิงปริมาณ

- รอยละ 80 ของจํานวนผูรวม

การอบรมมีความรู ความ

เขาใจการจัดประสบการณ

การเรียนการสอนปฐมวัย

เชิงคุณภาพ

-  ผูบริหารและครูผูเขารับ

การอบรมมีความรู ความ

เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 

2560 และ

องคความรูการศึกษาปฐมวัย

ที่ทันสมัย และสามารถนําไปสู

การปฏิบัติในสถานศึกษาได

             30,500 สช. กลุมสงเสริม

การศึกษา

เอกชน

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

4 2 3 1.1
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

10. โครงการฝกอบรม

หลักสูตรการฝกอบรม

พนักงานเจาหนาที่สงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา ประจําป 2561

- จัดทําโครงการฯ

ประชาสัมพันธโครงการฯ

- ประชุมเตรียมวิทยากร

- จัดการอบรมตามหลักสูตร 

3 วัน

- ประเมินผลโครงการ, สรุป

รายงานผูเกี่ยวของ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม

สามารถนําความรู ทักษะและ

ประสบการณไปใชในการ

ปฏิบัติงานการสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อสรางเครือขายพนักงาน

เจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 

เปนเจาหนาที่ศูนยเสมารักษ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก

เชิงปริมาณ

- บุคลากรในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาครัฐและภาคเอกชน และ

หนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัด

พิษณุโลก จํานวน 60 คน  

เชิงคุณภาพ

- ผูผานการอบรมมีความรู   

ความเขาใจทักษะและ

ประสบการณเกี่ยวกับภารกิจ 

ในหมวด 7 การสงเสริมความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

 ตามพระราชบัญญัติคุมครอง

เด็ก พ.ศ. 2546 มีเทคนิค 

วิธีการปฏิบัติงานการสงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา รวมทั้งเปนเครือขาย

ในจังหวัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ

- รอยละของผูเขารับการ

ฝกอบรมผานเกณฑของ

หลักสูตรรอยละ 90 

- รอยละของผูรับการ

ฝกอบรมมีความพึงพอใจรอย

ละ 80

เชิงคุณภาพ

- ศูนยเสมารักษ ประจํา

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก สามารถขับเคลื่อน

ภารกิจงาน ในการสงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม

 และมีประสิทธิภาพ สงผลให

นักเรียนและนักศึกษาไดรับ

การคุมครองความประพฤติ

และสิทธิอยางทั่วถึงและทัน

กับเหตุการณ

             55,000 สช. สนง.ลูกเสือ

แหงชาติ

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

3 2 5 1.1
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การสงเสริมการผลิตกําลังคนดานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

11. โครงการสงเสริมเวทีและ

ประชาคมเพื่อการจัดทํา

รูปแบบและแนวทาง

การพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง

เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

- การรวมประชุมชี้แจง

การดําเนินงานโครงการ สป.

- การจัดประชุมชี้แจง/ขยายผล

 กับคณะทํางาน ศธจ.พล.

- การจัดประชุมชี้แจงโครงการ

แกผูบริหาร/ครูแนะแนว

- การสนับสนุนงบประมาณ

สถานศึกษาที่ไดรับพิจารณา

- การจัดประชุมเวทีประชาคม

แกผูบริหาร/ครูแนะแนว

- การสรุปผลการดําเนินงาน

โดยใชรูปแบบวิจัยเพื่อพัฒนา

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยง

การจัดการเรียนรูในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่

สอดคลองกับบริบทของพื้นที่

ในจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือ

ตอนลาง

2. เพื่อเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ

สําหรับการสงเสริมการผลิตและ

พัฒนากําลังคนตามความตองการ

ของสถาน –ประกอบการ

ภายในประเทศ

เชิงปริมาณ

- มีการพัฒนารูปแบบและ

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา  จํานวน 1 รูปแบบ

เชิงคุณภาพ

- มีการพัฒนารูปแบบและ

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

ตอเนื่องที่มีความสอดคลอง

กับบริบทของจังหวัดพิษณุโลก

เชิงปริมาณ

- มีหลักสูตรการจัดการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับ

การพัฒนาประเทศและ

อุตสาหกรรม  ไทยแลนด 4.0

ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา  3  หลักสูตร

เชิงคุณภาพ

- มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

 - มีแผนการจัดการเรียน

การสอนใหผูเรียนคิดวิเคราะห

 ประยุกตใช เชื่อมโยงความรูที่

เปนทฤษฎีกับการนําไปใช

กับชีวิตจริง

 - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชา

วิทย คณิต ไทย อังกฤษ 

เทคโนโลยี  เพิ่มสูงขึ้น

         1,200,000 สป. กลุมนิเทศ 

ติดตาม 

และ

ประเมินผล

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

2 3 4 1.1 , 5

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การสงเสริมการผลิตกําลังคนดานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

12. โครงการพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือการผลิตและ

พัฒนากําลังคนในระดับ

จังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ

- ประชุมหารือเพื่อกําหนด

กรอบแนวทางโครงการ

- การนํารองนํารูปแบบความ

รวมมือดานการผลิตและ

พัฒนากําลังคนในระดับจังหวัด

ไปขับเคลื่อนและปฏิบัติ ภายใต

เครือขายความรวมมือรูปแบบ

ประชารัฐ

-  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

โครงการ

- ประชุม/จัดทํารายงานผล

การดําเนินงานโครงการ

1. เพื่อพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือการผลิตและพัฒนา

กําลังคนในระดับจังหวัดพิษณุโลก

ตามรูปแบบประชารัฐ

เชิงปริมาณ

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/

จัดทําเครือขาย/จัดทํา MOU 

แหงละ 2 คน ประกอบดวย  

สพป.พล.เขต 1-3, สพม.เขต 39

, อาชีวศึกษา, กศน, 

มหาวิทยาลัย, โรงเรียนเอกชน 

ในจังหวัดพิษณุโลก

เชิงคุณภาพ

- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลกมีแผนการดําเนินงาน

ในการบริหารจัดการพัฒนา

เครือขายความรวมมือการผลิต

และพัฒนากําลังคนในระดับ

จังหวัดพิษณุโลกตามรูปแบบ

ประชารัฐ

เชิงปริมาณ

- มีเครือขายความรวมมือการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนใน

ระดับจังหวัดพิษณุโลกตาม

รูปแบบประชารัฐ จํานวน 9 

เครือขาย

เชิงคุณภาพ

 - หนวยงานการศึกษาใน

จังหวัดพิษณุโลกมีเครือขาย/

ทําเนียบ ในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคนที่มี

ประสิทธิภาพ

500,000            สป. กลุมพัฒนา

การศึกษา

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

4 6 4 1.5 , 5
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการศึกษา

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

13. โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทํารางขอเสนอ

การทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

พ.ศ. 2562 – 2565 และ

ทบทวนแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561

- ประชุมหนวยงานทาง

การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดพิษณุโลก และ

แผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ 2561

- นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ,

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ

1. เพื่อจัดทํารางขอเสนอทบทวน

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

พิษณุโลก พ.ศ. 2562 – 2565 

และทบทวนกิจกรรม/โครงการ 

ในแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

(Agenda) ภารกิจของหนวยงาน 

(Function) และบริบทของพื้นที่ 

(Area) 

2. เพื่อสรางบรรยากาศการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวมใน

การทบทวนบทบาท ภารกิจ และ

 ทิศทางการดําเนินงานของ

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

พิษณุโลก

เชิงปริมาณ 

- ประชุมหนวยงานทาง

การศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก 

ครั้งที่ 1 จํานวน 35 คน 1 ครั้ง 

1 วัน 

- ประชุมครั้งที่ 2 ประกอบ

ดวยศธจ. ,รอง.ศธจ. ,ผอ.

กลุม/บุคลากร ทั้งสิ้น 48 คน

จัดประชุม  2 วัน

เชิงคุณภาพ

- ทบทวนบทบาท ภารกิจ 

สามารถเปนกรอบและทิศทาง

ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู

การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี

- ผูเขารวมโครงการได

แลกเปลี่ยนความรู

ประสบการณการปฏิบัติงาน 

มีการทํากิจกรรมรวมกัน เกิด

ความสัมพันธอันดีตอกันใน 

สนง

เชิงปริมาณ

- จํานวนบุคลากรที่เขารวม

โครงการ

- ความพึงพอใจของบุคลากรที่

เขารวมโครงการ

เชิงคุณภาพ 

- รอยละของบุคลากรที่เขา

รวมโครงการมีความรูความ

เขาใจการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 

- สนง.ศธจ.พล. มีแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

และแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ เปนกรอบทิศทาง

ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู

การปฏิบัติ

             64,000 สป. กลุม

นโยบาย

และแผน

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

6 6 1 1.1

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
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ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารและการจัดการศึกษา

(หนวย : บาท)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคของโครงการ เปาหมายโครงการ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย งบประมาณ แหลง หนวยงาน

(หนวย : ลานบาท) งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

ชาติ 20 ป ศธ. สป. คํารับรองฯ

สอดคลอง

แบบฟอรม  (แผนงานพื้นฐาน)

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

14. โครงการตรวจติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร

- จัดประชุมประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามคํา

รับรอง ป 2560 

- สรางและพัฒนาฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การตรวจราชการ 

- นิเทศ ติดตาม และการตรวจ

ราชการ

- สรุปรายงาน และจัดทํา

เอกสารรายงานการตรวจ

ราชการ

- จางเหมาพนักงานขับรถเพื่อ

ตรวจติดตามประเมินผล

1. เพื่อประสานการตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

2. เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา ตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ

3. เพื่อสรางและพัฒนาฐานขอมูล

ในการนิเทศ ติดตาม และการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ

 ของผูตรวจราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ ทั้งกรณีปกติ และ

กรณีพิเศษ 

5. เพื่อสรุปและรายงานผล

การตรวจราชการ ประจําป

งบประมาณ 

6. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรองปงบประมาณ 2560

  

เชิงปริมาณ

- มีฐานขอมูล สารสนเทศ

การศึกษา เพื่อสนับสนุนการ

ตรวจราชการ

- มีแผนปฏิบัติการตรวจ

ราชการ 2561

- นิเทศ ติดตาม สนับสนุนการ

ตรวจราชการกับผูตรวจ

ราชการ ปงบประมาณ 2562

เชิงคุณภาพ

- สนง.ศธจ.พล. นิเทศ ติดตาม

 ประเมินผลระบบบริหารและ 

  การจัดการศึกษา จัดทําฐาน

ขอมูลดานการจัดการศึกษา 

และสนับสนุนการตรวจ

ราชการในสถานศึกษาพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก ผูตรวจ

ราชการ และหนวยงานที่ 

เกี่ยวของ ไดรับขอมูลในการ

นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

เชิงปริมาณ

- มีฐานขอมูลสนับสนุนการ

ตรวจราชการครบทุกสังกัด

- นิเทศ ติดตาม รวมกับ

ผูตรวจราชการทุกครั้ง รอยละ

 100 

- สรุปและรายงานผล

การตรวจราชการ 

ปงบประมาณ

2561 รอยละ 100

- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

ตามคํารับรอง ปงบประมาณ 

2560 ไดคะแนนระดับ 5 

จํานวน 8 ตัวชี้วัด รอยละ 100

เชิงคุณภาพ

-  สนง.ศธจ.พล.มีฐานขอมูล

รวมทั้งปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะการดําเนินงาน

ตามนโยบายของกระทรวง

ศึกษาธิการในพื้นที่

145,500            สป. กลุมนิเทศ 

ติดตาม 

และ

ประเมินผล

สนง.ศธจ.

พิษณุโลก

6 6 1 1.1
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สวนท่ี 5  

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุมนโยบายและแผน สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดพิษณุโลกไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีข้ันตอน      

การดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะหโครงการท่ีจะประเมิน โดยศึกษารายละเอียดของโครงการต้ังแตหลักการและ

เหตุผลโครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ ผลสัมฤทธิ์ของงานตัวชี้วัดผลงาน ระยะเวลาดําเนินงาน 

งบประมาณ 

2. จัดทําและปรับปรุงแบบรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจํา  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ใหคําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการรายงานความกาวหนาของโครงการใหแกหนวยงานตาง ๆ 

4. รวบรวม และวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานในแตละชวงโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ              

ใหสอดคลองกับเปาหมาย/ตัวชี้วัด ท่ีไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

5. จัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เปนรายไตรมาสเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทราบถึงผลการดําเนินโครงการของสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พรอมท้ังสรุปปญหา อุปสรรค ขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหาร

พิจารณานําผลไปใชปรับปรุงโครงการในระหวางดําเนินโครงการ 

6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือนําเสนอตอสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ทราบ 

7. เผยแพรการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561      

ทางระบบเว็บไซตของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และสาธารชน 

 

ผลสําเร็จของงานและการนําไปใชประโยชน 

1. ผูบริหารและผูเก่ียวของของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและบุคลากรท่ีเก่ียวของ       

ไดทราบถึงการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ท้ังปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ขอสังเกตในการวางแผน/

โครงการ/กิจกรรม ใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมท้ังนําผลการดําเนินงานมาใชประกอบการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ

ในปตอไป 

2. เผยแพรรายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปใหแกหนวยงาน   

ตาง ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและวางแผนการจัดทําโครงการในอนาคต 

3. ผลจากการติดตามและประเมินผล ทําใหผูรับผิดชอบโครงการมีการดําเนินงานโครงการเปนไป

ตามแผนการพัฒนาการศึกษามากข้ึน สงผลใหการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นการ

ประเมิน 
ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

การประเมินประสิทธิผล (นํ้าหนัก รอยละ 60)  

 ตัวชี้วัดท่ี 1 ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัด

ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการ

ของหนวยงาน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 รอยละความสําเร็จของโครงการท่ีมีผลสมัฤทธ์ิตามเปาหมายของโครงการตาม

แผนปฏิบัตริาชการของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  9 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net)  5 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ 

(N-Net)  

6 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ (3 - 5 ป/ 6 – 11 ป/ 12 – 14 ป/15 – 17 ป)  7 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.6 ระดับความสําเรจ็ของการสงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 9 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.7 ระดับความสําเรจ็ในการดําเนินการวิจัยทางการศึกษา 8 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.8 จํานวนครั้งในการนิเทศการบริหารจัดการศึกษา 8 

การประเมินประสิทธิภาพ (นํ้าหนักรอยละ 10)  

 ตัวชี้วัดท่ี 2 ความสําเร็จในการสนับสนนุการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน  

ของสํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ระดับความสําเรจ็ในการลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ 5 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 ระดับความสําเรจ็ในการประหยัดงบประมาณ 5 

การพัฒนาองคการ (นํ้าหนักรอยละ 30)  

 ตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 10 

 ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล/ขอมูล สนบัสนุนการดําเนินงาน 10 

 ตัวชี้วัดท่ี 5 ระดับความสําเร็จในการบูรณาการการจัดการกระบวนการหลัก/โครงการท่ีสําคัญ

ของหนวยงาน 

10 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

คณะผูจัดทํา 

 

 

ที่ปรึกษา 

1.  นายประพฤทธิ์  สุขใย            ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก                 

2.  นายลือชัย  ชูนาคา            รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

3.  นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณวัจน          ผอ.กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

4.  นางพรปวณี   คงนันทิพัฒน           ผอ.กลุมนโยบายและแผน                 

5.  นางวรางคณา อนันตะ             ผอ.กลุมอํานวยการ         

6.  นายสมพงษ  กิตติศาสตรา             ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล          

7.  นางจุฑารัตน  สีนวล                    ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา                                    

8.  นางลัดดาวัลย โตโหมด                 ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน                   

9.  นายมานะ  จันทิมาพร                  ผอ.กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน           

10. นางชญาภา  สมิทธิบุญญเดช         ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน             

 

ผูใหขอมูล 

ศึกษานิเทศก  / บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุม 

      

ฝายจัดเก็บขอมูล 

1. นางแสงเพ็ญ ปญญาสงค              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  

2. นายสมประสงค จงวรรธนะศิลป     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   

3. นายประพัฒน นิ่มกลัด                นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   

4. นางสาวไพลิน เสาเวียง                นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ     

  

ฝายรวบรวม  จัดพิมพ  และออกแบบรูปเลม 

1. นายสมประสงค จงวรรธนะศิลป     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   

2. นางสาวไพลนิ เสาเวียง                นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ     
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