
สรุปประเด็นและตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  
 

1. จุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประเด็นจุดเน้น ประเด็นในยุทธศาสตร์ 

1. การอ่าน การเขยีนได้และอ่านหนังสือแตก ยุทธศาสตร์ที่ 3 
2. การจดัการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การสร้างทักษะด้านอาชีพ ยกระดับความสามารถ          
ในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

3. การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 
4. การจดัการศึกษาปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 
5. การใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการศึกษาและทักษะดจิิทัลของครูและผู้เรยีน ยุทธศาสตร์ที่ 3 
6. การพัฒนาทักษะผู้เรยีนในศตวรรษท่ี 21 และการส่งเสรมิพหุปญัญา ยุทธศาสตร์ที่ 3 
7. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ 3 
8. ความปลอดภยัและภัยคุกคามในทุกมิติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
2. ประเด็นตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงและเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 

1. เสริมสร้างความมั่นคงและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และภยัคุกคามทุกรูปแบบ 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศกึษาและสถานศึกษาที่นำกระบวนการลูกเสือมา
ใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตของผู้เรยีน 

2. การพัฒนาและส่งเสรมิด้านความปลอดภัยและ
ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 

- 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
4. เสริมสร้างคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา แนวทางตาม
พระราชดำริ อย่ายั่งยืน 
5. การส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศกึษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้
ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ

4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศกึษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาและอตัลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคดิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 1.จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 15-59 ปี ของจังหวัดเพชรบรูณ์   
2) อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ       
    2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปฐมวัย ต่อประชากรอายุ 3-5 ป ี

    2.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ของประชากรอายุ 6-11 ปี      
    2.3 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของประชากรอายุ  
12-14 ป ี

    2.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ของ
ประชากรอายุ 15-17 ปี   
7) ร้อยละของสถานศึกษามรีะบบการรับเข้าศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้   



ประเด็น ตัวชี้วัด 

การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

3) ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ / กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าถึง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน / การให้บรกิารช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม 

4) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5) ร้อยละของแหล่งเรยีนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและ
มีการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

8) ร้อยละของการออกกลางคันของผู้เรียน 
9) ร้อยละของผู้เรยีนสายอาชีพต่อสายสามัญ 

การส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรูด้้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

6) ร้อยละของสถานศึกษามีช่องทางการเข้าศึกษาด้วยเทคโนโลยดีิจทิัลมากกว่า             
1 ช่องทาง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพผู้เรยีน 

 

การพัฒนาการเรียนรู้ทีต่อบสนองการเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
 
 

1) ร้อยละของผู้เรยีนระดับที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านหนงัสือไม่แตก 
ลดลง (ระดับประถมศึกษา) 
2) ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น (ม.3 ม.6 / ปวช. 
หรือเทียบเท่า)   
3) ร้อยละของผู้เรยีนมีทักษะดจิิทัลตามมาตรฐาน (ปวส.-อุดมศึกษา) 
4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาดา้นวินัย คุณธรรมจรยิธรรม             
ความกตัญญู จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม  
8) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
9. ร้อยละผูเ้รียนทีม่ีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมากกว่าร้อยละ 50  

การพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย 5) ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคณุภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา
ปฐมวัย 

การพัฒนาและส่งเสริมพหุปญัญา 6) ร้อยละของสถานศึกษา จัดใหม้ีการคัดกรอง/จัดทำข้อมลูความสามารถพิเศษของ
ผู้เรยีนทุกระดบัและจัดให้มีการพฒันาหรือส่งต่อผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษ          
(พหุปัญญา)   

เสรมิสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ ์ 7) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสรมิการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
ผู้เรยีนจังหวัดเพชรบรูณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) หรือ
หลักสตูรเรียนรู้อตัลักษณ์ในท้องถิ่น 

 10. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุในสถานการณโ์ควิด 19 
หรือโรคอุบตัิใหม ่

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

การวางแผนการผลติและพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

- 

กลไกลการผลติ คัดกรองครูใหม้ีคณุภาพมาตรฐาน - 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1) ร้อยละของผู้บริหารครูและบคุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพทุกช่องทาง อย่างน้อย 2 หลักสตูร  



ประเด็น ตัวชี้วัด 

การวางแผนการผลติและพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

- 

2) ร้อยละของผู้บริหารครูและบคุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับการพฒันาสมรรถนะ
ทักษะดิจิทัล และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได ้

3) ร้อยละของครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะ
ภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได ้

4) ร้อยละของ ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ /ตำแหน่งทาง
วิชาการ เพิ่มขึ้น  (ชพ.ข้ึนไป หรือ ผศ. ขึ้นไป)  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศกัยภาพของจังหวัด 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
การส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 1. มีผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน

หน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น 
การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถการพัฒนาจังหวัด 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการปฏิบัติทีด่ี (Good Practices) ที่นำไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น  
3. ร้อยละของสถานศึกษาจดัให้มกีารพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรยีน 

 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ 
เกษตรปลอดภัย 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่การสร้างงาน 
และจ้างงาน 
การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด 
ด้วยดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมี
ส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
   

1. ร้อยละหน่วยงานการศึกษามผีลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานทีม่ีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล หรือผ่านการประเมิน ITA/OIT 
ระดับดีมาก 

2. หน่วยงานทางการศึกษามภีาคี เครือข่ายความร่วมมือ ท่ีเกิดผลการพัฒนาร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 10 ภาคเีครือข่ายขึ้นไป  
3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการในจงัหวัดมีระบบ
การบริหารจัดการและการบริการด้วยระบบดิจิทัลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตัวช้ีวัดที่ 1  
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. คดีการร้องเรยีนและการกระทำผิดทางวินัยลดลง 

 


