


บทสรุปผู้บริหาร 

   จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
คณะทำงานเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานด้วยระบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์              
ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้รับทราบผลการดำเนินงาน และจะดำเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และผู้สนใจได้ทราบ โดยมีผลการดำเนินงานสรุป ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานยัง
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้ 1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความมั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 2)  ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 3) ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง
การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละ
ของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเกษตร
ปลอดภัย และตัวชี้วัดที่ 3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ  โดยมี 2 ตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คือ ตัวชี้วัดที่               
2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเทีย่วของจังหวัด  และตัวชี้วัดที่ 4) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา   

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด โดย 
มีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมายได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 4) ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาการหรือวิชาชีพ และมีผลการดำเนินงานยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายตามแผน ประกอบด้วย  ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละ
ของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป  ตัวชี้วัดที่ 2) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติทุกระดับเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ตัวชี้วัดที่ 3)  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา (เพ่ิมข้ึนบาง
รายวิชา)  ตัวชี้วัดที่ 5) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือ
เสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้  ตัวชี้วัดที่ 6) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด)  ตัวชี้วัดที่ 7) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการ
พัฒนาภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ  และ ตัวชี้วัดที่ 8) ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด             
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน    
 
 



  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยมี
ผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  ตัวชี้วัดที่ 5) ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น                
และตัวชี้วัดที่ 6) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น โดยมี
ตัวชี้วัดที่ผลการดำเนินงานยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากร
อายุ 3 - 5 ปี เพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัดที่ 2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6 - 14 ปี  
ตัวชี้วัดที่ 3) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ 15 - 17 ปี เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 4) ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพื่ อเสริมสร้างคุณภาพชี วิตเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน ประกอบด้วย  1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ            
เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา               
ในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  3) ร้อยละ
ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด  
ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
3) หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 4) หน่วยงานทางการ
ศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา และ 5) หน่วยงานทางการศึกษามี
ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้มี ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ สถานศึกษามีอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม 
 นอกจากนี้ ด้านความต้องการในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากผู้บริหารหน่วยงาน
และสถานศึกษา รวม 597 ท่าน มีผลความต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหามากที่สุดประกอบด้วย 1) การอ่าน -           
การเขียน การอ่านหนังสือแตกคิดวิเคราะห์ ได้  (ร้อยละ 16.58)  2) การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21                       
(ร้อยละ 9.88)  และ 3) ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับทุกประเภท (ร้อยละ 9.55) 4) การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา (ร้อยละ 6.53)  5) การจัดการศึกษาเพ่ือความม้ันคงต่อสถาบัน
หลัก/ภัยคุกคามทุกรูปแบบ (ร้อยละ 6.03)  ส่วนความคิดเห็นในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่มีความต้องการน้อย
ที่สุด ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ร้อยละ 0.17)  2) สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ
หรือวิชาชีพ ของผู้จบ ปวช.-ปวส. (ร้อยละ 0.17)  และ 3) การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัด (ร้อยละ 0.34)    
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

 ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่ 14 
มกราคม 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ทุกสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  และสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565)  
โดยความเห็นชอบจากกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และกำหนดให้มีการติดตามเพ่ือทราบความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค 
และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทราบต่อไป 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับหน่วยงานทาง
การศึกษา เพ่ือติดตามการดำเนินงานกับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับ
ดูแล และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง  2) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด              
3) พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  4) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา                         
5) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณา
การจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด แล้วนำมาสรุปข้อมูลผลการดำเนินการ และรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2565 และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 
พ.ศ.2565 ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 วิธีการและขั้นตอนการ
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สารบัญ 
    

  เรื่อง                         หน้า 
 

ส่วนที่ 1 บทนำ     1 
ส่วนที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  3 
  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 4 
  แผนระดับที่ 2  10 
  แผนระดับที่ 3  25  
  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 71 
ส่วนที่  3  วิธีการดำเนินงาน 78 
  กลุ่มเป้าหมาย  78 
  แนวทางและเครื่องมือ 78 
  แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 80 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 81 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 81 
  แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน 82 
ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน 84 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 84 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถ 91 

         ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 102 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 127 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 135 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 142 

- ผลการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของหน่วยงานและสถานศึกษาหรือรางวัลที่ได้รับ 150 
- การศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 161 
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  165 

       ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ (ตอ่) 
    

  เรื่อง     หน้า 
 
ส่วนที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 175 
  สรุปผลการดำเนินงาน 175 
  อภิปรายผล  178 
  ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน  179 
  ข้อเสนอแนะ    179 
ภาคผนวก       180 
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 181 
  เครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน 187 
  ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รายหน่วยงานและสถานศึกษา 203  
   
   

 



1 
 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน
ระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง” มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม               
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบกับมีการประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายระดับชาติด้านการจัดการศึกษา มีแผนการศึกษาชาติ 
พ.ศ.2560 – 2579 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทาง
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการที่มีความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับ          
แผนทั้ง 3 ระดับ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่  14 มกราคม 2563 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งมีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการจัดการศึกษาของจังหวัด   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงาน                
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคที่กำกับดูแล              
ในพ้ืนที่และกระทรวงศึกษาธิการทราบ จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน            
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพ่ือดำเนินงาน
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือติดตามผลงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

3. เป้าหมาย 
 มีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวม  จากหน่วยงาน 
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาธิการภาค 17 และ
กระทรวงศึกษาธิการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน
ครบถ้วน 
 

5. กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงาน 
 5.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดกระทรวง/ส่วนราชการ
อ่ืน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง  
 5.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5.3 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับดูแลของ
สถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล 
ดำเนินการจัดการศึกษาตามเป้าหมาย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565)   
อย่างเป็นรูปธรรม 
 6.2 ทราบความก้าวหน้าผลการพัฒนาผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษา             
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565)   
   

7. นิยามศัพท์เฉพาะ   
 1. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ในการนี้ไม่รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด  
 3. หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล  หมายถึง หน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่เป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือกำกับดูแลสถานศึกษา เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วน
ตำบล เป็นต้น  
 4. จังหวัด หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมายถึง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2563 – 2565)   
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บทท่ี  2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับการ

จัดทำรายงานการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
  แผนระดับท่ี 1 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 
  แผนระดับท่ี 2 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-25680) 
    ประเด็น (1) ความมั่นคง 
    ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
    ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
    ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม     
  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)  
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
  5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 25645)   
  แผนระดับท่ี 3 
  6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

  9. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)  
   10. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) 
   11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   12. แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) ฉบับทบทวน   
   13. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561-2565 
   14. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565  

  15. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565 ) 
  16. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 รายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้  
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  1.1.1 เป้าหมาย  
   1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
   2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่ อ” ในการหล่อ
หลอมคนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี” การดำเนินชีวิต โดยมีประเด็นย่อย ที่สอดคล้อง 
ดังนี้  (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา         
(3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ 
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
   2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ช่วง การตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากร
มนุษย์ ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัยมีความรอบรู้ทางการเงิน              
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ               
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้               
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (3) ช่วงวัยแรงงาน  
   3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21               
โดยมุ่งเน้นผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรีย นรู้ใหม่                
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การสร้างความตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ
การสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีประเด็นย่อย ที่สอดคล้อง ดังนี้                            
(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  (2) การเปลี่ ยนโฉมบทบาท 
‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (7) การสร้าง
ระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
   4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ  ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์  ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มี ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่ม ผู้มีความสามารถ
พิเศษ ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐาน      
พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง    
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
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สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
ในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
   6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มุ่งเน้น การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) การส่งเสริมบทบาทการ
มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ           
โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการ 
พัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการ 
พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติ ในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ 
ของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การส่งเสริมการออกกำลัง
กายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา
และนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรมกีฬา   
 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2.1 เป้าหมาย  
   1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ    
  1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง 
ดังนี้ (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ สำหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส “ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มี
มาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
การศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้และ
นวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและ ประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน” 
   2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  โดยมี
ประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม               
(6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่  
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   3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) สร้างสังคม
เข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการ
สร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
   4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  
 
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
  1.3.1 เป้าหมาย  
   1) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข    
ให้เกิดขึ้นกับ ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดี
มีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะ ร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน              
ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา           
(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน  
   2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่
อย่าง ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและ
การ พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้             
(1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน และ (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  
 
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1.4.1 เป้าหมาย  
   1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและการค้า
สินค้า เกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ          
ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อน 
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง            
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ทั้งเกษตร อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกร           
มีรายได้สูงข้ึน โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) เกษตรปลอดภัย 
   3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง           
ที่สำคัญของ การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
มุ่งพัฒนา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช้ประโยชน์
จากข้อมูล และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว               
ให้สอดรับกับ ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
เทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก                 
แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชน
และเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึง
ศักยภาพของแต่ละ พื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบนิเวศ และ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้
ไปสู่ชุมชนและ เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค 
เพ่ือการเป็น แม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ  
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้   (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
   4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย            
ในยุคของ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพ้ื นฐานจะครอบคลุมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง เศรษฐกิจ เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร 
และเชื่อมโยง ประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ             
ยุคใหม่  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
รวมทั้ง เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี
ความสามารถ ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดล
ธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า 
ที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้ า และการ
ลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้             
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1.5.1 เป้าหมาย 
   4) ยกระดับกระบวนทัศน์  เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   
  1.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ ให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  
ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยง 
ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่สังคม ที่มีระดับ
คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ เช่น  การบริโภคและ
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่าและ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือ อาทร และเสียสละ
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด  (4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) ส่งเสริมการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน 
   6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่ พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและ
พัฒนากระบวนการ ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้ง พัฒนา และดำเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์  เพ่ือกำหนดอนาคต
ประเทศ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดขีองคนไทย   
 
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.6.1 เป้าหมาย  
   1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
   2)  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  1.6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหาร
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จัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วน ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า ของภูมิภาค (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
   2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็น กลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยง
กับ ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูล               
ขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่           
เพ่ือนำไปสู่ การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มี ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
   5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก                   
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิ บัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ                 
โดยภาครัฐมีกำลังคน ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
สนองความต้องการ ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ             
มีระบบการพัฒนา ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
การพัฒนา  มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ              
มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็น
รูปธรรม  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชนมีคุณธรรม และมีการพัฒนา ตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ  
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2. แผนระดับที่ 2  

 2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  2.1.1  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่  1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์
  แนวทางการพัฒนา (2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการ
พัฒนาต่าง ๆ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย 
ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น   
        3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา  (2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย               
(3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
   เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน    
       4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แนวทางการพัฒนา  (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
(2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ (3)  จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน (4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
   เป้าหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
   แนวทางการพัฒนา  (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงาน
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  (2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ (3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ (4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ
พิเศษในต่างประเทศ (5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทำผิด
สามารถประกอบอาชีพ 
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   เป้าหมายของแผนย่อย : (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน    

  2.1.2 ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่เป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้ าหมายที่  2  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น     
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  แนวทางการพัฒนา (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 (2) เปลี่ยน
โฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท              
(4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา (2) สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
  เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

 2.1.3 ประเด็น (1) ความม่ันคง 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

   เป้าหมายที่ 2  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น     
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้          
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนัก รู้ถึง
ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา              
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ 

  เป้าหมายของแผนย่อย : (2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษา            
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น  
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 2.1.4 ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี                
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น    
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า (2) พัฒนาอุตสาหกรรม แห่งอนาคต 
(3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น
จากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน และ (2) วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น    
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (2) สร้างความ
เสมอภาคทางสังคม (3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาค
ทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม    
  4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
(3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ (4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม (5) การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต 
(6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น (2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ต่ อภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน 
    

 2.1.5 ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจใน
ความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น    
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา (5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
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  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน   

 2.1.6 ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน   
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี
  แนวทางการพัฒนา (1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อ
การมีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจร             
ทางเท้าและทางจักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการของชุมชน            
การจัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน   

 2.1.7 ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น 
ด้วยกีฬา    
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐาน           
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน 
เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได ้ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ        
อย่างสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน 

  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา            
ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา (2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัด
หรือความสนใจเฉพาะบุคคล  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 2.1.8 ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของใช้บริการ 
   เป้าหมายที่ 2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้     
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  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน  (2)  พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (3) ปรับวิธีการ
ทำงาน   
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  

  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา (1) 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” (2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  
(3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ 
มีความคล่องตัว   

 2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
       เป้าหมาย ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลก
อนาคตสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย        
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และ มีจิตสาธารณะ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (กองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    เป้าหมาย 
   1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์             
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่ งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จก ารศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
   2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ 
   3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 
   4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน 
   ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
   1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
   2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็กและ
เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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   3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

   4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
   เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
   2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น้าทางวิชาการ มีจิตวิทยาใน
การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน
และชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน  

  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
     1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
     2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
     3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
     4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
    5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า
ในการดำเนินการ 
 

    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

เป้าหมาย  
1. กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 

          1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
      1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา 
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
   ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
   1. ด้านกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
    ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์เข้าเรียนครู และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 
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    ขัน้ตอนที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนที่เพ่ือสร้างความ
เป็นเลิศ 
    ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    ขั้นตอนที่  4 ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐานและชี้วัด
สมรรถนะอาจารย์ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ้าหลักสูตรให้มี
สมรรถนะ 
    ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์ 
ประจำหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู 
    ขั้นตอนที่ 6 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงให้มี
สมรรถนะ 
    ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะครูพ่ีเลี้ ยงใน
โรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู    
   2) ด้ านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ                       
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
    ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็น 
    ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และการ
พัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
       ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ 
การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการ
นิเทศการศึกษา  
      ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
       ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และการคง
วิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุงค่าตอบแทน  
ที่เหมาะสม 
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  กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

   เป้าหมาย 
    ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

   ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
      1. ขั้นตอนที่ 1 จัดทำมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสายวิชาชีพ 
สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาและความสำคัญของการเรียน
ระบบทวิภาคี พัฒนาระบบเชื่อมต่อการศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาชีวศึกษา อุดมศึกษา พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และระบบอ้านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพอยู่ในสถาน
ประกอบการต่างพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และ             
มีความพร้อมเข้าสู่งานเมื่อสิ้นสุดโครงการ กำหนดมาตรการจูงใจผู้ประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการรับ
ผู้เรียนเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งมีข้อตกลงร่วมในการจ้างงานหลังสำเร็จการศึกษา 
      2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพ้ืนที่และ
การคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานในการฝึกทักษะในสถานศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ 

      3. ขั้นตอนที่ 3 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะ
ด้านและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ร่วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการเพ่ือ           
ยกกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือ
แรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในสาขาที่สถาบันมีความโดดเด่น หรือตอบสนองกับทิศทางการพัฒนา
และการลงทุนของประเทศ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการพัฒนาและยกระดับ
กำลังคนด้านสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับหรือปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ (New Skill) 
      4. ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการปฏิรูปฯ ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าใน            
การดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
   เป้าหมาย 
    1. การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลางอย่างยั่งยืน 

    2. การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืน  
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    3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเชื่อมั่นและการ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย 
   ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
      1. ขั้นตอนที่ 1 สำรวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และกำลังการผลิตของ 
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะที่เก่ียวกับ Lifelong-Learning   
    2. ขั้นตอนที่ 2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
พัฒนาแผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้าในโอกาสการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ 
      3. ขั้นตอนที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม
ในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
ภายใน 20 ปี 
      4. ขั้นตอนที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกับจัดทำแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา   
    5. ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา) 

 2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   1) วัตถุประสงค์ที่  1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม                 
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้ อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   3.1  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น และเป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย           
จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
    3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   4) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 มีรายได้ต่ำสุด
ให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ประเด็นที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ 
และสภาพร่างกาย    
   4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทาง
อาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา 
โดยนำผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ 
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ประเด็นที่ 1  สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ มีการนำแนวทางพระราชดำริไป
เผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและป้องกันการกระทำที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ
ต่อสถาบันหลักของชาติ   

  6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
    6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
    6.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่ า ประเด็นที่ 4  พัฒนา
บุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
    6.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล   
    6.4  แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ 
    5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
    5.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 
  

 2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
   วิสัยทัศน์ 
   “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคละประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศ            
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาทที่สร้างสรรค์
และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพ่ือรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ 
   นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
    1. นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
    3. นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   4. นโยบายที่ 4 : จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
    5. นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
    6. นโยบายที่ 6 : ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
    7. นโยบายที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 
    8. นโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
    9. นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
    10. นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
    11. นโยบายที่ 11 : รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    12. นโยบายที่ 12 : เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
    13 นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
    14. นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
    15. นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
    16. นโยบายที่ 16 : เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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   แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (ที่เกี่ยวข้อง) 

  1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนด
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต                  
มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
   1) ตัวชี้วัด 
   (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
    (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  3) กลยุทธ์ 
    (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล หมู่บ้านจังหวัด 
ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึงความรับผิ ดชอบ                 
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
   (2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
   (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พ้ืนที่  เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและ                      
มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหารและ          
ผู้ที่ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้รับรู้ถึงความสำคัญของมิติความมั่นคงที่ต้องประสานและ
บูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เก้ือกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่านิยม
ที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ
สถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
   (6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการสนับสนุน
โครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความม่ันคง เพื่อส่งเสริมาร
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของสังคม และการกระจาย
รายได้ที่ทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง                
เป็นธรรมและยั่งยืน 
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 3.การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยกำหนดเป้าหมาย            
เชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 
   2) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   3) กลยุทธ์ 
    (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการถวาย
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ 
   (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และเข้าใจถึง
บทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ
เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (3) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้                 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
    (4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ในชาติโดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
   2) ตัวชี้วัด 
   (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
    (2) ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
   (3) ระดับความสำเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
   3) กลยุทธ์ 
    (1) กำหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทาง           
สันติวิธีโดยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและมีหลักประกันความปลอดภัยต่อการแสดง
ความคิดเห็นรวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติรัฐและหลักการ
พ้ืนฐานของประชาธิปไตยการเคารพความเห็นต่าง สิทธิและเสรีภาพ 
    (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการดำเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกำหนด            
แนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
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    (3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ                 
อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้               
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการทำงาน               
ด้านยุติธรรมให้มีความโปร่งใสและรวดเร็ว 
   (4) มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่งเสริมการสร้างงาน
การกระจายรายได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพ่ือให้รายได้ต่อหัวของประชาชนมากขึ้น รวมถึงปฏิรูปกลไก
การบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารงานตามหลัก          
ธรรมาภิบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรม นำไปสู่การกระจายอำนาจและจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
ตลอดจนการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเสมอภาค 
   (5) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข             
มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการ
ดำเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ             
เสมอภาค รวมทั้งการยอมรับความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกต่างกัน 
    (6) มุ่งเน้นการบริหารและการดำเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความ
เข้มแข็งสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐานการจัดการความขัดแย้ง 

  10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้  
  1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
  2) ตัวชี้วัด  
   (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   (2) ระดับความสำเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  3) กลยุทธ์  
   (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
การสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการดำเนินงาน                
ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก  
   (2) สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด  โดยการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    (3) บำบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและ  ให้ความ
ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม  
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   (4) รณรงค์ให้ เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ             
ยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ  
   (5) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
 

  11. การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
    1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
   2) ตัวชี้วัด 
     (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย 
     (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
   3) กลยุทธ์ 
    (1) นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
     (2) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
     (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
    (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการทุจริต 
 

  15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ 10 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 

   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
    2) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์            
ที่สอดคล้องกับหลักสากล 
     (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ
รัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
   3) กลยุทธ์ 
     (1) พัฒนาขีดความสามารถ ทั้งองค์กรภาครัฐ ฝ่ายทหาร พลเรือน และตำรวจ และภาค
ส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนรองรับสังคมดิจิทัล 
    (5) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
    (6) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  องค์ความรู้  และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ            
ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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     (4) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และกำจัดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่สงครามไซเบอร์เพ่ือ
เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
     (5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึง
พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
    (6) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความชำนาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
 
3. แผนระดับที่ 3  

  3.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

    นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 
12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 
นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
    นโยบายหลักท่ี 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์     
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) 
นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการ
ท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่     
ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย            
(8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้าง
หลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
    นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่             
7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 
10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
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  3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

      การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้
เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุด
เพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2562) 
   1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
   2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
   3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
   4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
   แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
   1. การสร้างการตระหนักรู้ 
     2. ก าร เชื่ อ ม โย ง เป้ าห ม าย ก าร พั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น กั บ ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ  แ ผ น ระดั บ ที่  2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
    3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิงนโยบาย 
(นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  : กรรมการ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
    3 .2  ค ณ ะอนุ ก รรม ก าร เพ่ื อ ก าร พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น  เป็ น กล ไก ใน ก ารแ ป ล งน โย บ าย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
      3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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   4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
   5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ) 
     กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
      2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
     เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
       เป้าหมายย่อย 4.2: สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.3 : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
       เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่ม                
ที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
     เป้าหมายย่อย 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรม แห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง                           
การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ 
และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผล
สำหรับทุกคน 
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    เป้าหมายย่อย 4B เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข้าศึกษาต่อ           
ในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค 
วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
      เป้าหมายย่อย 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิรวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนา            
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
 

 3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติยึดหลักการ เป้าหมายและ แนวคิดต่อไปนี้ คือ หลักการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)  2)  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education)  3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม  (All for Education) และยึด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals :  SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) 
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ 20 ปี 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 

  พันธกิจ 
    1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา และ
เรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้ เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21  
   2) พัฒ นาคุณ ภาพของคน ไทยให้ เป็ นผู้ มี ความรู้  คุณ ลักษณ ะ และทั กษะการเรียนรู้                     
ในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ สังคม
คุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง  
   4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของ
กำลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษท่ี 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0  

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 

 
 

  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณ ภาพและส่ งเสริม โอกาสในการเข้ าถึ งการศึ กษาใน พ้ืนที่ พิ เศษ                  
(พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
      1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
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    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ     
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม              
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที ่ครอบคลุม  ถูกต้อง              
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ              
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
     2. ส ่ง เส ร ิมและพ ัฒ นาหล ักส ูต ร  กระบวนการ เร ียนรู ้ แหล ่ง เร ียน รู ้ และสื ่อ              
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได ้
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
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     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

 3.4  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) 
 

  วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”  
     ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)  หมายถึง ยุคประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์และ
ทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
   1. เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจิทัล 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    1.1 ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
และสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 
    1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ
  โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ตัวชี้วัด 1) ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็น
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประเภทหนึ่ง  2) อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ใน
ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 40 อันดับแรก 
   2. เป้าหมายที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
    2.1 ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ              
มีความตระหนักความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัลให้ เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์                 
(Digital Literacy)  
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    2.2 ประเทศไทยมีกำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล และกำลังคนในประเทศให้มีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ 
และสร้างสรรค์ผลงาน  
    ตัวชี้วัด  ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิด ประโยชน์และสร้างสรรค์  
   3. เป้าหมายที่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   กระบวนทัศน์การปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการให้บริการของทางภาครัฐเปลี่ยนแปลง 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล  
    ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดลำดับของ UN e-Government 
Rankings  อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก 
   

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ 1. โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  
      1.3 ร้อยละ 95 ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอร์ เน็ตเข้าถึง ด้วยความเร็ว 
ไม่ต่ำกว่า 30 Mbps 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ 1. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     ข้อที่  2  สัดส่ วนของธุรกิจ  SMEs ไทย ทั้ งในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและ              
ภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกโดยเพ่ิมสัดส่วนของธุรกิจSMEs 
และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้า ออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 2 ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)  
     ข้อที่  3 ประชาชนสามารถเข้าถึ งการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ            
ผ่านระบบดิจิทัล  
      3.1 ประชาชนทุกวัยทั่วประเทศ ส าม ารถ เข้ าถึ งบ ริ ก ารก าร เรี ย น รู้ ร ะบ บ เปิ ด                
สำหรับมหาชน (MOOC) ได้ตามความต้องการ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บริการภาครัฐตอบสนองประชาชนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นยำ 
      1.1 ลดการใช้สำเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service)  
     ข้อที่ 2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ข้อที่ 3 มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐการจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ              
ไม่ซ้ำซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

   ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่  1 บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในสาขา ที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล    
     ข้อที่ 3 บุคลากรผู้ทำงานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล    

   ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 3 มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการทำธุรกรรม
  

 3.5 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 วิสัยทัศน์ 

   ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

  พันธกิจ 
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และเทียบเท่าระดับสากล 
   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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   เป้าประสงค์รวม  
    1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
เสมอภาค 
    3) กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
    4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ 
    5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1) เป้าหมาย  
    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหม่ 
     2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที่ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู ้

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  
และสร้างจิตสำนึกที่ถกูต้องเกี่ยวกับ 
สถาบันหลักของชาติ  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 สป.  
(สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ.  
สอศ. 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทกุรูปแบบ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 สป.  
(สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ.  
สอศ. 

3 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพือ่การมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 สป. (กศน. 
ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 

  3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
(ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
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  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ 
   2)  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที่ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ         ระยะ

สั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 สป. (สช. กศน.) 
สอศ. 
 

2 ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนา 
ตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประเทศ 
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 สป. (สช. กศน.) 
สอศ. สสวท. 

3 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษาต่อสามัญศกึษา  
(ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 50 : 50 50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

4 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์
ความรู ้และสิ่งประดิษฐ์ 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรอืต่อยอดเชิง
พาณิชย ์

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 
  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ

พัฒนาประเทศ 
   3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 
  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
และมาตรฐานสากล 
    1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
    1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู              
มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
ที่ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น  
(เฉพาะป ี2563 กำหนดเป็น รอ้ยละของนักเรียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น) 
(ปี 2564 – 2565 ปรับให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติฯ) 

ร้อยละ 3 
(เพิ่มขึ้นจากปีที่

ผ่านมา) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศด้านการศึกษา (IMD)  

อันดับ 54 อันดับ 45 อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

27,055 คน 29,125 คน 
 

30,306 คน 
 

สสวท. สพฐ. 
สอศ. มวส. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพ 
และมาตรฐานในด้านการเรียนการสอน  
และการบริหารของสถานศึกษา  
และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 
(เฉพาะป ี2563 กำหนดเป็น รอ้ยละของสถานศึกษา
แต่ละระดับที่มีผลการประเมินคุณภาพดีขึ้นไป 

- ระดับปฐมวยั          
ร้อยละ 97 
- ระดับ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
ร้อยละ 61 
- ระดับ
อาชีวศึกษา 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 
 

สมศ. 

5 ร้อยละของนักเรียนที่ผา่นการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ 
อย่างมีประสิทธภิาพ (ป ี2563 กำหนดเป็น ร้อยละ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
และประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
และพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
 
 

สป. (กศน. สช. 
สคบศ. 
สำนักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 

   3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

    3.2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
    3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   1) เป้าหมาย  
    ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับช่วงวัย 
   2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

 

ที่ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย แหล่ง 
  2563 2564 2565 ข้อมูล 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดบัการศึกษา

ต่อประชากรกลุ่มอาย ุ
    - ระดบัปฐมวัย 
    - ระดบัประถมศึกษา 
    - ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย  
      (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 

2 จำนวนนกัเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 

3,667,000 คน 3,630,059 คน 
 

3,592,821 คน 
 

สพฐ. 
สป. (สช. 
กศน.) 
 

3 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลกัสูตร/สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

11,385,500 คน 21,456,400 คน 
(10,000,000) 
(1,456,400) 
(10,000,000) 

11,527,800 
(10,000,000) 
(1,527,800) 
 

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
    3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
    3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
     3.4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ                  
 

  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เป้าหมาย 
    ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                   
   2)  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที่ ตัวชี้วดั  ค่าเป้าหมาย  แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 จำนวนกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการศึกษาได้รับ

การจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข 
- 6 ฉบับ - สป. (สน. สช. ก.ค.

ศ.) สพฐ. สอศ. 
คส. 

2 จำนวนกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกบั
การศึกษาได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข 

- - 20 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.
ศ.) สพฐ. สอศ. 
คส. 



39 
 

ที่ ตัวชี้วดั  ค่าเป้าหมาย  แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
3 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง 

ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่
อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
ระหว่างกระทรวง ศึกษาธิการและหนว่ยงานอื่น  
ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน 
และการศึกษา  
(ปี 2563 กำหนดตวัชี้วัดเป็น  
จำนวนฐานขอ้มูลที่มีการเชื่อมโยง 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคล 
ทุกช่วงวัย ข้อมูลดา้นการศึกษา  
และด้านอื่นที่เกีย่วขอ้งเพื่อส่งเสริม 
และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

4 ฐาน 5 ฐาน 5 ฐาน สป. (ศทก.) 

   

   3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   3.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 

 3.6 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ  พ.ศ.2565 ดังนี้ 

               วิสัยทัศน์ 
   “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
   พันธกิจ  
   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
   2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   4 . ป รั บ ป รุ งระบ บ บ ริห ารจั ด ก ารก ารศึ กษ า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ก าร ใช้ ท รั พ ย าก ร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์รวม  
   1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
     2 . ผู้ เรี ย น ได้ รั บ ก า รป ลู ก จิ ต ส ำนึ ก ที่ ถู ก ต้ อ ง เกี่ ย วกั บ ค ว าม มั่ น ค ง  แ ล ะ รู้ เท่ าทั น ต่ อ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
     3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   5 . ผู้ เรี ย น ทุ กค น ได้ รั บ โอก าส เข้ าถึ งบ ริ ก ารท างก ารศึ ก ษ าที่ มี คุ ณ ภ าพ อย่ างทั่ ว ถึ ง  
และเหมาะสมกับช่วงวัย 
     6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
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   7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
     8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
     9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 
   2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
     3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  (5 แผนงาน)  
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (5 แผนงาน)     
      5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
     6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  (6 แผนงาน)   
 

 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
     หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

1. สร้าง “TRUST” หรือ “ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ” ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและ
ผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  
      T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
      R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
      U (Unity)      หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
      S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

        T (Technology)   หมายถึง เทคโนโลยี 
2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง

เดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซึ่งเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจ ในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็น
ส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งใน เชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  

3. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเององค์กร 
ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา   

ดังนั้ น  จึ งกำหนดนโยบายการจั ดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

 

  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
     1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  
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     2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
     3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง
ผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
     4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึ กษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการ
บริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
     6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
     7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่
สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
     8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา               
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะ 
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     9 . ก ารศึ กษ า เพื่ อ อ าชี พ แ ละส ร้ า งขี ด ความสาม ารถ ใน การแข่ งขั น ของป ระ เท ศ  
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
     10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
     11 . ก าร เพิ่ ม โอกาสและการ เข้ าถึ งก ารศึ กษ าที่ มี คุณ ภ าพ ของกลุ่ ม ผู้ ด้ อย โอกาส 
ทางการศึกษา และผู้ เรียนที่ มีความต้องการจำเป็นพิ เศษ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
     12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
     1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
     2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
     3 . ฐาน ข้ อ มู ล  Big Data มุ่ ง พั ฒ น าการจั ด เก็ บ ข้ อมู ลอย่ าง เป็ น ระบ บ และ ไม่ ซ้ ำซ้ อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
     4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมี
การจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
     5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
     7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียม
กับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามใน

ชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การจัดกิจกรรม 
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย 
จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่างชัดเจน
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1 เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   

   2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4 มุ่ งพัฒนาการจั ดการเรียนการสอนประวัติ ศาสตร์  หน้ าที่ พล เมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการ
ทำงานร่วมกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น  กองทุนการออมแห่ งชาติ  (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุ ธยา                   
ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคาร
โรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)         
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ                
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้                  
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
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3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1 ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบการศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับ

การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม                 
ในด้านดิจิทัลและด้านอ่ืน ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิตกำลังคน

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill,  

Up-skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน             
ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการนำร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการ

ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้            
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
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6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่ าเครื่ องแบบนั ก เรียนและอุปกรณ์ การเรียน                  

ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จัดทำกฎหมายลำดับ รองและแผนการศึ กษาแห่ งชาติ เพ่ื อรองรับพระราชบัญ ญั ติ                  

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
 

 3.7  แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2560-2565   

   วิสัยทัศน์  
   “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” 
   วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์  
    2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว             
และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
    4. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ ป่าต้นน้ำ และ
ปัญหาหมอกควัน  
 

   เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    1. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
    2. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
    3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
    4. สัดส่วนคนจนลดลง  
    5. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น  
    6. พ้ืนที่ป่าต้นน้ำเพิ่มขึ้น  
    7. จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) กลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน (2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร           
(3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี              
(4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/ กีฬาเพ่ือการ
พักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพำนักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้  
              (1) พัฒ นาคุณภาพแหล่ งท่องเที่ ยว  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ งอำนวย              
ความสะดวกท่ีมีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
              (2) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์ 
จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ นำมา
ประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
              (3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค  เชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี  
              (4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่องทั้ง
ระบบ ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง การสร้างตลาดใน
รูปแบบ e-tourism  
              (5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์  สืบสานประเพณี  
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” หรือ
เอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
         2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้า
เพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางและขยายสู่พื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้  
              (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการ
นำมาใช้เชิงพาณิชย์ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อ
ตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาท ิกลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม  
              (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น 
Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค  
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             (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า
มีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาท ิสินค้า Life Style สินค้าหัตถกรรม และ
ของที่ระลึกต่าง ๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน  
              (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ  ขยายเครือข่ายเพ่ือให้ เกิดพลัง ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน      
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่ง
ย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-
ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  
          2) พัฒนาเมืองสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า บริการ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่งหลายรูปแบบ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ  โดยเฉพาะเร่งรัดการ
ดำเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับรูปแบบของ
เมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนา
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและพัฒนาเมืองสถานี
ขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อำเภอเด่นชัย) เชียงราย (อำเภอเชียงของ) โดยพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีโดยใช้
แนวทางการจัดรูปที่ดินการวางผังเมืองและส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
         3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ             
การดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกนำมาเป็น
ข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจ
ท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้  
         4) พัฒนาสินค้าท่ีมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเกื้อกูลกันบน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของพ้ืนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  เชื่อมโยง              
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
    แนวทางการพัฒนา  
         1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการ ใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ำ 
ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ  สนับสนุนการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค  
         2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (1) 
การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน (2) การแปรรูปข้าว พืชไร่             
พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  ที่ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์มา
ผลิตพลังงานทดแทน  
         3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  ในจังหวัดนครสวรรค์  
กำแพงเพชร โดยสนับสนุนการนำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์  พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการนำพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพ่ือเป็นสินค้า นำกากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
         4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิตแก่เกษตรกร 
เช่นการโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับ
ศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  
         5) พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำนอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกร ในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
    แนวทางการพัฒนา  
         1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุและคนยากจน โดยดำเนินการในรูป
ของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  



49 
 

          2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้  รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
         3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ ของ
ตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น  สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบน
ฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
          4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
จัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการคุม้ครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำ
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำในพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะ 
จังหวัดน่าน โดยให้ความสำคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์  เพ่ือให้เป็นแหล่งดูดซับ
น้ำฝนและเพ่ิมปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ำ ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่า 
ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ  
         2) พัฒนาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม 
และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ 
จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพน้ำและเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของแหล่ง
น้ำต้นทุน  
         3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก  โดยส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร  สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน  
 

 3.8 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2561-2565   

   เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    “ศูนย์การความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน” 
   ประเด็นการพัฒนา 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพ่ิมมูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล 
    ประเด็นการพัฒนาที่  2 พัฒนาโครงข่าย คมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และระบบโซ่อุปทาน             
สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP 
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    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บน
ฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริการ มณฑานิเวศวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และมรดกโลก 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 น้อมนําศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต 
การศึกษาสาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืน และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
 

3.10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564)  

 วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมและเสริมสร้างมั่นคง รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  

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

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

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เกษตรปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

1. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและผลิต
ภาพภาคการเกษตร  
2. เพ่ือสร้างมาตรฐาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ปลอดภัย / ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
3. เพ่ือส่งเสริมรายได้ และ
ลดภาระหนี้เกษตรกร 

1. ส่งเสริม/พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย เพ่ือเพ่ิม
ผลิตภาพทางการเกษตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ำ/โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
5 ต่อปี 
2. จำนวนเกษตรกรที่เข้า
กระบวนการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 
3. จำนวนเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. มีการแนะนำตลาด
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ปลอดภัย โดยเน้นตลาดนำ
การผลิต 
5. ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 
6. ส่งเสริมรายได้ และลด
ภาระหนี้เกษตรกร 

จำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร
ก่อนการผลิต 
 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างสรรค์
มูลค่าเพิ่ม 

1. เพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและเพ่ิมจำนวน
นักท่องเที่ยว    
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยว ผ่าน
กิจกรรม และการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และของฝากของที่ระลึก  
3. การท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้รับการบริหาร
จัดการเป็นอย่างดี 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การดูแลความ
ปลอดภัย และปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดขาย
ของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวจากทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของ
ฝากของที่ระลึก ให้เชื่อมโยง
การท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมมูลค่า 

1. จำนวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
 
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของ
ฝากของที่ระลึก เพ่ิมข้ึน 
 
 

3. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้าง
ความม่ันคง
อย่างเท่าเทียม 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน และ มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึง

1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา การ
สาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้

1. อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึน (%) 
2. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย
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ระบบสวัสดิการทั้งด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
3. สังคมและชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการ
สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
และเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม/จิตสำนึกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (ปี) 
3. สัดส่วนแรงงานในระบบ
ประกันสังคมต่อจำนวน
แรงงานทั้งหมดเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 1    ต่อปี 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น/มัธยมศึกษาตอน
ปลายเพิ่มขึ้น (%) 
5. สถานพยาบาลที่ได้รับ
รองมาตรฐานคุณภาพ HA 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8 ต่อปี 
6.ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
7. ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของหมู่บ้านที่
ถนนสายหลักใช้การได้
ตลอดปีเพ่ิมข้ึน 

4. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. เพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของฐานทรัพยากร
ป่าไม้ 
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. สร้างความม่ันคงทาง
พลังงานผ่านการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ และการ
อนุรักษ์พลังงาน 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและ

1. อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 
2. ปริมาณขยะสะสมลดลง 
3. จำนวนของประชากรที่
ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติลดลง (ภัยแล้ง 
อุทกภัย )    
4. อัตราการใช้พลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภท
เพ่ิมข้ึน  
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4. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ เพ่ือการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์พลังงาน 
5. การจัดการขยะและของ
เสีย เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 

5. ยกระดับขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม 
และการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 
 
3. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิม
สูงขึ้น 

1. พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิตแรงงาน
การบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  
2. ส่งเสริมการลงทุน และ
ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
3. เพ่ิมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการคมนาคม
ขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และ
โครงสร้างพื้นฐาน  
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ 

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
2. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน 
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้าและการคมนาคม 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 
ต่อปี 
4. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง 
ร้อยละ 5 ต่อปี 
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 3.9. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2563 - 2565)  
     วิสัยทัศน์ 

  “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
 

   นิยามวิสัยทัศน์ 
       1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ : ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะ 
ที่จำเป็น และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์
ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” มีเจตคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่าง 
มีความสุข  
   2. รักและภูมิใจในท้องถิ่น : การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ บริบทและศักยภาพของ
จังหวัด ตามวิสัยทัศน์ “จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” โดยมีการเกษตร
ปลอดภัย พืชพ้ืนเมือง รวมถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย อารยธรรมประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อัน
เป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งอุทยานธรณี 
และธรรมชาติที่หลากหลาย อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของผู้มาเยือน 

   3. ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 : ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การเปลี่ยนบทบาทครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหาร                 
จัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้  ตลอดชีวิต วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 
     ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)   

  3Rs ได้แก่  
   1. การอ่านออก (Reading)   
   2. เขียนได้ (Writing)  
   3. มีทักษะในการคำนวณ (Arithmetics) 
  8Cs ได้แก่  
   1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving)  
   2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
   3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)  
   4.  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and 
Leadership)  
   5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication Information and 
Media Literacy) 
   6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 
   7. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
   8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
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  พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
  2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
  3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  4. ส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา                
เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 
 

  เป้าประสงค์รวม 
    1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ  
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตามบริบท  
ของจังหวัด 
 

  ตัวช้ีวัดรวม  
  1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของ
ผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมมีงานทำ)  
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มข้ึน  
  4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษา  
นอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
  5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมนำศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
 

  จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 
  2. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 
  3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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  4. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก  : อ่านแล้วมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
นำไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความสำคัญของสิ่งที่อ่าน) 
  5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ 
ชาญฉลาด) 
  6. การเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
  7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท 
ของจังหวัด  
  8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
  9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง                
        การพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

  คำนิยาม 
  หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
  สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกั ดสำนัก
พุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาหรือระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
  จังหวัด หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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เป้าหมายและแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

 เป้าหมาย 
  หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ           
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด              
จัดการศึกษาความม่ันคงปลอดภัยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
จึงกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคง  
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  
 3. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติด ในสถานศึกษา 
  
 แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. เสริมสร้างความม่ันคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงรักในสถาบันหลัก
ของชาติ หรือที่เก่ียวข้อง ในสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัด 
   1.2 ปลูกฝั ง ความรู้ความเข้ าใจ และการมีส่ วนร่วมเกี่ ยวกับการปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
   1.3 ส่งเสริมให้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในจังหวัด เป็นสมาชิกจิต
อาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หรือ เข้ารับการอบรมตามหลักสูต รต่าง ๆ ของ จิตอาสา เราทำความดี               
ด้วยหัวใจ หรือร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน หรือตามที่ราชการกำหนด  พร้อมทั้งการขยายผลและการ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือนำแนวทางสู่การจัดการศึกษาต่อผู้เรียน 
     1.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้เรียน 
ด้านความรักความสามัคคี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความมีระเบียบวินัย 
ทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษาทุกระดับ 
   1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนา
อ่ืน ที่ช่วยพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
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  2. พัฒนาและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของ
ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่สถานศึกษาในสังกัด ให้ทราบและเข้าใจแนวทางและใช้หลักสูตรตามความพร้อมของ
สถานศึกษา โดยในระยะเริ่มต้นให้มีสถานศึกษานำร่องในการดำเนินการ   
   2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและสถานศึกษา ปลูกฝัง สร้างความ
ตระหนัก ความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา 
   2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด หรือสถานศึกษาทุกระดับ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน เช่น สถานีตำรวจภูธรในพ้ืนที่  หรือ สำนักงาน
ข น ส่ งจั งห วั ด /ส าข า ใน พ้ื น ที่  โด ย อ าจ ด ำ เนิ น ก า ร ร่ ว ม กั บ ส ถ าน ศึ ก ษ า อ่ื น  ใน พ้ื น ที่ ใก ล้ เคี ย ง                                 
ในคราวเดียวกัน เพ่ือสร้างความตระหนักความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนทุกระดับการศึกษา              
ในจังหวัด 
   2 .4  ส่ ง เส ริ ม ให้ ห น่ วยงาน ทางการศึ กษ าใน จั งห วัด  ห รื อสถานศึ กษ าทุ ก ระดั บ                       
จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีการสร้างระบบและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  
   2.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง และดำเนินการกำหนดมาตรการ             
การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
    

  3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
       3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงาน และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด     
       3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรม                 
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด หรือ ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานหรือ
ชุมชนในพ้ืนที่  
   3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข พร้อมดำเนินการตามแนวทางของโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

 เป้าหมาย 
  หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

 ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดจัด
การศึกษาหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด จึงกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
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 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา            
เพ่ือสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 
 2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ  
 4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  
 แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย  
      1.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์
ของจังหวัดด้านส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดการ
เรียนการสอนเกษตรปลอดภัย หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร ภายในสถานศึกษา ตาม
ความพร้อม ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
    1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรปลอดภัย สู่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองตามความสนใจ 
   1.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการเรียน          
การสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพ่ือพัฒนา                       
ภาคการเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต 
 

  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
      2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดให้มีกิจกรรม
เสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแก่ผู้เรียน ตามความพร้อมและความ
ถนัด  เช่น บอร์ดกิจกรรม หรือการบูรณาการในสาระวิชาพ้ืนฐานตามความเหมาะสม  เป็นต้น 

      2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน สู่นักเรียนและ
ผู้ปกครองตามความสนใจ 
      2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม              
การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเพ่ือประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว 
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   2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษา  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ เช่น การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ หรือกิจกรรมอ่ืนตามความพร้อมและความเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่   
 

  3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด  
      3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในและ             
นอกระบบ วางรากฐานการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ให้แก่ผู้เรียน ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สินค้าและ
บริการ  และเปิดโอกาสให้นำเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การต่อยอดในอนาคต  
      3.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมแนะแนว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัด เพ่ือวางรากฐานอาชีพแก่ผู้เรียน 
      3.3 สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิภาคี และการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
   3.4 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน                  
การพัฒนาคุณภาพ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรวิทยา ระบบทดส อบ และระบบรับรองคุณภาพ                   
ภาคสินค้าและบริการ ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน เอกชน สถาบันวิชาการ เช่น ศูนย์ทดสอบสินค้า ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น       
      3.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้สินค้าและ
บริการในจังหวัด ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนองค์ความรู้ ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด                
สู่ระดับภาคและระดับประเทศ   
   3.6 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต รวมทั้งสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ในการ  
ต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดหรือผู้ปกระกอบการ 
   3.7 ส่งเสริมให้มีการการจัดตั้งสถานศึกษาหรือห้องเรียน ในพ้ืนที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
   4.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา             
ในจังหวัด ส่งเสริมการเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือการศึกษา               
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (EDTECH FUND) 
   4.2 สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพื้นฐาน  (Service Platform) ข อ ง ก า ร คิ ด ค้ น รู ป แ บ บ ธุ ร กิ จ ใ ห ม่  
(Disruptive Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการ ที่เป็นพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์จาก
อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดในเชิงพาณิชย์ 
   4.3  สถาบัน อุดมศึกษาและสถานศึ กษาระดับอาชี วศึกษาในจั งหวัด  บู รณ าการ                  
ความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
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และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   4.4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการวิจัย พัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
    4.5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมขยายผลการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ การขายสินค้าออนไลน์      
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางและการนำความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ   
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
 
 

 ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต 
 1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป  
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  
 4. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 
 5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือเสริม
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
 6. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด)   
 7. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 8 . ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ ส่ งเสริม พ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
เพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน  
 
 
 



62 
 

 แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์  
     1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการ PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนาผู้ เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์                  
ตามบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 อ่านหนังสือออกเขียน
หนังสือได้ 2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 -6 อ่านหนังสือคล่อง เขียนหนังสือคล่อง 3) ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอ่านหนังสือแตกสามารถวิเคราะห์ได้ 4) ประชาชนอายุ 15 - 59 ปี อ่านหนังสือได้ 
   1.2 การกำกับติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการอ่านการเขียน ของสถานศึกษา               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
    1.3 ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยการสร้างขวัญและกำลังใจ ระดับหน่วยงาน  
ทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม  

  2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ทุกระดับ  
      2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม และวัฒนธรรม  
    2.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับสภาพแวดล้อม สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ตรงต่อเวลา ยอมรับความหลากหลาย รวมถึงการรักษาขนมธรรมเนียมอันดีงาม และการ
มีจิตสาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน     
    2.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ นำผู้ เรียน หรือเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม                
ในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  
   2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  
    2.2.1 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนา
เด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยให้มี
มาตรฐาน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานและชุมชน เตรียมความพร้อมผู้ เรียนด้านสุขภาพและโภชนาการ             
จัดประสบการณ์เรียนรู้ และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะ ทางสมอง ความคิด
ความจำ การควบคุมอารมณ์ การรู้จักและประเมินตนเอง  
    2.2.2 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้              
ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาและอาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การวางแผนชีวิต การ
วางแผนทางการเงิน ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทั กษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับมัธยมศึกษา 
    2.2.3 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ยกระดับศักยภาพ 
ทั กษะและสมรรถนะกับความสามารถเฉพาะบุ คคล  เพ่ื อ เป็ น กำลั งสำคัญ ในการพัฒ นาประเทศ                          
จัดทำหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจและเหมาะสมของผู้สนใจ การใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของจังหวัดและความสนใจของผู้เรียน  
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    2.2.4 ส่ งเสริมให้  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย               
สร้างการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การดำรงชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามความเหมาะสม การวางแผนทางการเงิน เรียนรู้การใช้ดิจิทัลในการ
สร้างและวางแผนอาชีพท่ีเหมาะสมตามศักยภาพพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   2.3 ปรับกระบวนการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
    2.3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะสําหรับศตวรรษ ที่ 21 มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการตั้งคําถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และ
การคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/
ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้ างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้             
ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  
    2.3.2 ส่งเสริมให้ครูปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อํานวยการการ
เรียนรู้” ทําหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ออกแบบ
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
    2.3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ใช้การวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
    2.3.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา จัดระบบการศึกษาหรืออบรม 
ผ่านระบบออนไลน์ จัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเทียบโอนประสบการณ์ ตามความพร้อม 
    2.3.5 สถานศึกษาทุกระดับ  พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่ อยากเรียนรู้                
สร้างนิสัยใผ่เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
    2.3.6 สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาศักยภาพโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ  
   2.3.7 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล
ข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
   2.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง คัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ ทั้งด้านดนตรี กฬีา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนการวิจัย  
   2.5 สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา สร้างเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม  
   2.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ส่งเสริมการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ เป็นเครื่องมือ  
ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
และรู้จักการขอโทษ และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ                
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสถานศึกษาทุกระดับ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ               
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พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา ตามความเหมาะสม 
      2.7 จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา              
โดยการสร้างขวัญและกำลังใจระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม 
  3. การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
      3.1 ส่ งเสริม ให้ หน่ วยงานทางการศึกษา และหน่ วยงานต้นสั งกัดของครู  พัฒ นา                    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มสีมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ระบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
        3.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด สร้างขวัญและกำลังใจ  
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้ 
    3.4 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
 

 4. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
    4.1 ส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
    4.2 จัดทำสื่อการสร้างการรับรู้ สู่คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด) สู่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงาน/สถานศึกษา
ถ่ายทอดแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์สู่ครูผู้สอน พร้อมดำเนินการสร้างคุณลักษณะผู้เรียน
เพชรบูรณ์ ตามแนวทางที่เหมาะสม    
    4.3 สร้างการรับรู้ ประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
    4.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติ             
พ่อขุนผาเมือง ประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบูรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น สารคดี สื่อมัลติมีเดีย             
เป็นต้น 
      

      5. การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาที่สาม ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  
      5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม 
      5.2 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรม Boot Camp 
ให้แก่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสังกัด 
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      5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
สื่อสาร เช่น ป้ายหรือสื่อ ภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาอ่ืน ในจุดต่าง ๆ การเปิดเพลงหรือ เสียงสนทนา 
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ผ่านเสียงตามสายของสถานศึกษา      
   5.4  ส่งเสริมกิจกรรมให้ครูและผู้เรียน มีความกล้าพูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  
   5.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาท่ี 3 และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่การจัดการเรียนรู้แบบมีเหตุผลต่อผู้เรียน 
   5.6 ส่ ง เสริม ให้ หน่ วยงานทางการศึกษา และสถานศึ กษา สื่ อสารภาษาอังกฤษ                         
ในหน่วยงานและวาระต่าง ๆ 
  6. การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   6.1 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ิมศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือสอดรับกับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถใช้บริการ
ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   6.2 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง บูรณาการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่ เป็นมาตรฐาน 
ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตามความเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถ 
ในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการไม่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
   6.3 หน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการ
สร้างสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้
ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด ที่ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้าน
การผลิตสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการต่อยอด การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
   6.4 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ 
ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ สู่สังคมแห่งการแบ่งปัน 
   6.5 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน 
(Massive Open Online Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถมและ
มัธยมหลักสูตร ด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้
หลักสูตรสำหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพ่ือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมตลอดชีวิตตามความสนใจ
ในระยะแรก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาตามความสนใจ  
   6.6 สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียน
การสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ  การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน  (On the Job 
Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต 
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   6.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้กับครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา 
   6.8 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลิตบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษา สาขา
เฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา 
   6.9 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้รวมถึงการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล
ร่วมกัน 
   6.10 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   
วางพ้ืนฐานแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะการคัดคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking)           
การเขียนโปรแกรม (Coding) เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รองรับแผนพัฒนา
กำลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 
  ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา  

 

 ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา            
อย่างเสมอภาค จึงกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
 1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 - 5 ปี เพิ่มข้ึน  
 2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6 - 14 ปี   
 3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ 15 - 17 ปี เพิ่มข้ึน   
 4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น  
 5. ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 
 

แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา   
     1.1 บูรณาการจัดทำแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการรับนักเรียนที่เหมาะสมกับคุณภาพ
และศักยภาพของสถานศึกษา   
   1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ระดับการศึกษาภาคบั งคับ จัดทำ 
สำมะโนประชากรวัยเรียนในพื้นที่บริการ  
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   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา  
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ ตามความถนัด  
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
   1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำแนวทางการรับนักเรียนจังหวัด การจัดชั้นเรียน
ของโรงเรียนยอดนิยม หรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง   
   1.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง นำระบบระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนมาใช้ในการติดตามผู้เรียนออกกลางคัน        
   1.6 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ทุกแห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียน            
ได้มี โอกาสได้รับการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาหรือเทียบเท่าตามความถนัด หรือประกอบอาชีพตาม                     
ความเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
   1.7 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าในจังหวัด ร่วมมือกับสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น และ 
ดึงดูด ประชาชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น หรือสามารถเทียบโอนหน่วยกิจหรือ
ประสบการณ์ทำงานได้  
      1.8 ส่งเสริมให้มี เครือข่าย ส่งต่อและติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กที่มี                
ความต้องการพิเศษ ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับ สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
   2.1 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันในทุกพ้ืนที่  เชื่อมโยง                
การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
   2.2 สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   2.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและ              
ผู้นำชุมชนเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในการลดความเลื่อมล้ำ  
   2.5 สนับสนุนการดึงพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นกำลังในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง 
ๆ ของเด็กและเยาวชน เพ่ือฝึกทักษะเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ในอนาคต 
   2.6 สถานศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและยอมรับสังคมเรื่องเพศสภาพและ
ความเสมอภาคทางเพศ   

  3. การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
   3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ดำเนินการให้สถานศึกษา            
ในสังกัดหรือที่กำกับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสำหรับการบริการทางการศึกษา และศูนย์กลาง
การการเรียนรู้ของชุมชน 
   3.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ สร้างและส่งเสริมให้       
เปิดแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
  หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 

 ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาการจัดการศึกษา  
น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จึงกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมนำศาสตร์พระราชา              
พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ที่เป็นมิตร              
กับสิ่งแวดล้อม  
 2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม สถานศึกษา
พอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
 3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา  
     1.1  สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัชกาลที่ 10       
    1.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา บูรณาการ ในสาระวิชาหรือ
กิจกรรม โดยตรงต่อผู้เรียน 
    1.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา น้อมนำหลักการทรงงาน มาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการ 
    1.1.3 สร้างทัศนคติ น้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
   1 .2  ส่ ง เส ริ ม ให้ ห น่ วย งาน ท างการศึ กษ า  และสถานศึ กษ า เข้ า ร่ วม  โค รงการ                              
1) สถานศึกษาพอเพียง (ทุกแห่ง) 2) โรงเรียนคุณธรรม (ทุกแห่ง)  3) โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช                      
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ตามความพร้อมของสถานศึกษา)    
   1.3 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้สานศาสตร์พระราชา              
พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
  2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษา 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง สร้างความตระหนักต่อครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน  สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภค              
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
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      2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำแนวทางมาตรการและ
ดำเนินการ ลดและคัดแยกขยะ การจัดการขยะเหลือใช้หรือส่งต่อทำลาย (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) 
      2.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง  จัดการสิ่งแวดล้อม               
ในหน่วยงานและสถานศึกษา (การปรับภูมิทัศน์หรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในหน่วยงานและสถานศึกษา)  
      2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง มีส่วนในการลด                
การสร้างฝุ่นละออง หมอกควัน และมลภาวะต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 เป้าหมาย 
  หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตามบริบท  
ของจังหวัด 
 

 ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาโปร่งใส  
หลักธรรมาภิบาล คุ้มค่า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและหน่วยงาน
อ่ืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ  จึงกำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม  

  4. หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 
    5. หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 
 6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
 

 แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
      1.1 พัฒนากระบวนดำเนินงาน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเกลี่ยอัตรากำลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
      1.2 จัดทำระบบสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา ส่ งเสริมกิจกรรม                   
ที่มีโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      1.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา เปิดโอกาสรับฟังและ
แก้ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
     2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
โปร่งใส  มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร หลากหลาย นำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานและ
ตัดสินใจ 
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    2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในรูปแบบดิจิทัลให้
ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ 
    2.1 .2  หน่ วยงานทางการศึ กษา สร้ างความ เข้ าใจและเตรียมความพร้อม                     
แก่บุคลากรและสถานศึกษาในการดำเนินงานการจัดทำระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์                     
ที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ  
    2.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    2.1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เอกสาร
สำเนากระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ  
    2.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเพ่ิมขึ้นของฐานข้อมูล
ดิจิทัล เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการ และจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล  
   2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
   2.3 ส่ งเสริม ให้ หน่ วยงานทางการศึกษา หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และสถานศึกษา                      
นำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา สู่แผนปฏิบัติการในทุกระดับ  
   2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
    2.4.1 ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2.4.2 ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วย
รูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคู่พัฒนา เป็นต้น   
   2.4.3  ส่งเสริมให้มีการใช้พ้ืนที่ของสถานศึกษาที่ รวมหรือเลิกสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาหรือประโยชน์ต่อชุมชน 
   2.4.4 ส่งเสริมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด และยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสม  
 2.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทาง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเหมาะสม หรือตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับจังหวัดและ
พ้ืนที่     
   2.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ สร้างความตระหนักและค่านิยมการ
ปฏิบัติราชการแบบมืออาชีพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตบริการ ทำงานเชิงรุก บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน มีวัฒนธรรมการทำงานและค่านิยม เพ่ือประชาชนและส่วนรวม มีความ ยุติธรรม ยึดมั่น
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีค่านิยมละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
   2.7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาและ
การประเมินตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
    2.8 ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  ทั้ งการแสดงความคิดเห็น                    
การวางแผนการศึกษา การดำเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนการปรับปรุง โดยวิธีการที่หลากหลาย 
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      2.9 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
อ่ืน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ จุดเน้น และแนวทาง
การจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
4. ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 6        
ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง  (2) ระเบียบบริหาร
ราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา  (3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
ตามหมวดที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง มาตรา 9 ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้(1) 
สำนักงานปลัดกระทรวง (2) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                 
และ มาตรา 10 การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้มี
หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (1) สำนักงานรัฐมนตรี 
  (2) สำนักงานปลัดกระทรวง 
  (3) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (6) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  มาตรา 14 ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่ 
  (1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษา 
ทุกระดับ (2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนตามข้อ (1)  (3) 
พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (4) ดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามข้อ (1) และ (5) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการศึกษา 

  มาตรา 15 ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐาน 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอแนะ  
ในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เก่ียวกับการบริหารงานของสำนักงาน 
  มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน
การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติการสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
สำนักงาน 
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  มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน และ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการ
ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เก่ียวกับการบริหารงานของสำนักงาน 
  มาตรา 19 สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีซึ่ง
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่ วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
  มาตรา 24 สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ดำเนินการเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนด ให้เป็น
หน้าที่ของสำนักงานใดสำนักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
  (2) ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง และดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามสายงาน
การบังคับบัญชาอันเป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกำหนดในกฎหมายอื่น 
  (3) จัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  (4) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอำนาจของส่วนราชการอ่ืน 
  (5) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
 

  มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นองค์กรให้คำปรึกษาและมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้
ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธี การได้มาของ
คณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 32 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ทำหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับบุคคล ซึ่งมีความ  บกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ  ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่ง 
ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง 
หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

  หมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 34 ให้จัดระเบียบบริหารราชการ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ 
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  มาตรา 36 ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี  อำนาจ
หน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน  ส่งเสริม และ
สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
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ในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ 
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 37 ให้มีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจ  หน้าที่
ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนด ไว้ใน
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนา
สาระของหลักสูตรการศึกษาให้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ร่วมกับสถานศึกษา (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
  มาตรา 38 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่า ปริญญา 
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ  ของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอำนาจหน้าที่ตามท่ีกำหนดไว้ให้เป็น 
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็น 
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ (2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ (3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติ
กรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับ
ตามที่ได้รับมอบอำนาจ (4) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (5) อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  (6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 
  หมวด 3 การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
มาตรา 41 เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา 40 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (1) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในกำกับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่า
ปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี (2) ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในกำกับสถานศึกษา
เอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (3) เสนอการจัดตั้ง ยุบ 
รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและ
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สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในกำกับ (4) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกันของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัดอันมิใช่กิจการของสถาบันแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 
 

 8.2 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 2 ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ข้อ 3 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
   (2) โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการไปเป็น
ของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 
รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
   (3) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
   (4) เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สินของส่วน
ราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพ่ิมอัตรากำลังคนและงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
   (5) แต่งตั้ง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด ทั้งนี้ตามประเภทหรือระดับ
ตำแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
   (6) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตำแหน่ง 
   (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น 
   (9) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพ่ื อประกอบการ
พิจารณา 

  ข้อ 4 ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 
  ข้อ 5 ให้ มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สั งกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
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   (2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
   (3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
   (4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพ้ืนทีข่องหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
   (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 
  ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.”  
  ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (2) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
   (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
   (4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ 
ดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 
   (6) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
   (8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
   (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ว
และไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็น 
   (10) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 
มอบหมาย 
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  ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ ำนาจหน้าที่ 
ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ  
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
   (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   (3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา 
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   (8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
   (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

  ข้อ 21 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่
อ้างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคำสั่งนี้โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ 
 

 8.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 มาตรา 9 กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้  
 (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
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 (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา 
และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 
  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด  
 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ  
ให้เหมาะสม 
  มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น  
 “ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญ 
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้  
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  
 เมื่ อรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบแผนปฏิบัติ ราชการของส่ วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้  
สำนักงบประมาณ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว  
 ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ จาก
รัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น”  
 สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่ง พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
 “(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้จัดทำและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำขอ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณต่อไป” ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ซึ่งจำแนกวงเงินและรายละเอียดงบประมาณ  ออกเป็น 5 กลุ่ม ส่วน ประกอบด้วย          
1) แผนงานบูรณาการ 2) แผนงานยุทธศาสตร์3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4) แผนงานพ้ืนฐาน และ 5) รายการค่า
ดำเนินการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         
ส่งให้สำนักงบประมาณ 
 

 และตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี             
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 กำหนดให้ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผน
ห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในวาระเริ่มแรก การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดย
มีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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บทท่ี  3 
วิธีการดำเนินงาน 

 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย
การบูรณาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่การจัดการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  
  1. กลุ่มเป้าหมาย  
  2. แนวทางและเครื่องมือ    
  3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

1. กลุ่มเป้าหมาย 
    1.1 กลุ่มเป้าหมาย 
  1.1 .1 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง/ 
ส่วนราชการอ่ืน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง  
  1.1.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  1.1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หรือ หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กำกับดูแล 
ของสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1.2 ระดับการดำเนินงาน  
  ระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/คณะอนุกรรมการบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์/คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานระดับจังหวัด 
  ระดับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล ได้แก่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัด สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์/ อบจ เทศบาล อบต. ที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล 
  ระดับสถานศึกษา  ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ
และเอกชน สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน/สถานศึกษา สังกัด อปท. สถานศึกษา สำนักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ สพฐ. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ 
 
2. แนวทางและเครื่องมือ  
 2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
  2.1.1 จัดทำเครื่องมือติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน “แบบติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์” ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ง่ายต่อการรายงานข้อมูล  
ผ่านอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมของหน่วยงานและสถานศึกษา (https://sites.google.com/view/tidtamplan65) 
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  2.1.2 จัดทำข้อคำถามการติดตามและรายงานผล ตามประเด็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) จำแนกตามยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 30 ตัวชี้วัด             
โดยแต่ละประเด็นตัวชี้วัด จะประกอบด้วยคำถาม  2 - 3 ข้อในรูปแบบดังนี้  
    1) รูปแบบปรนัย (ตัวเลือกระดับการดำเนินงาน)  
    2) รูปแบบอัตนัย (โดยระบุชื่อโครงการ กิจกรรม งานตามภารกิจ หรือระบุจำนวน และ
ผลการดำเนินงาน)  
    3) การอับโหลดเอกสารผลการดำเนินงานด้านการอ่านการเขียน  
    4) ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
หน่วยงานอื่น  
    5) การสอบถามความต้องการในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่มีความต้องการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหามากที่สุด (เลือก 1 ประเด็น)  
  2.1.3 เครื่องมือนี้ให้ตอบคำถามทุกข้อ กรณีที่หน่วยงานหรือสถานศึกษา ไม่ได้ดำเนินงานหรือไม่
เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ให้เลือกไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ในข้อคำถามรูปแบบปรนัย และระบุ “ไม่มี” 
ในข้อคำถามรูปแบบอัตนัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.1.4 ข้อคำถามในบางประเด็น จังหวัดสามารถสรุปผลการดำเนินงานผ่านข้อมูลสารสนเทศของ
จังหวัดได้ แต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องทราบข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จึงต้องมีการจัดเก็บ
ข้อมูลจากหน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา  
 

 2.2 การสร้างเครื่องมือ 

  การดำเนินการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
  1) ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) 
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งในระดับจังหวัดและระดับหน่วยงาน  
  3) คณะทำงานระดับจังหวัด จัดทำแนวทางการดำเนินงานการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งเครื่องมือในการ
ติดตามและรายงานผล เสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา 
  4) เสนอแนวทางการดำเนินงานการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะกรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
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3. แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 การดำเนินงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
กำหนดแนวทาง/ข้ันตอน ดังนี้  
 

 ระดับจังหวัด 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. กำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน และเครื่องมือติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยความเห็นชอบของอนุกรรมการ และ กศจ. 
 3. ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล 
รายงานข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแลทุกแห่งรายงานข้อมูล
ทางระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่กำหนด    
 4. ติดตาม ทวงถาม การรายงานข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ               
ที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล รายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด 
 5. สรุปข้อมูลที่ ได้รับจากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาและส่งข้อมูลย่อยกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือตรวจสอบและยืนยันจ้อมูล 
 6. สรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 
 

 ระดับหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล  
 1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด หรือที่กำกับดูแล ให้รายงานข้อมูลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 2. หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและเสนอผู้บังคับบัญชารับรองข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของ
หน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 3. สั่งการ ติดตาม ทวงถาม เร่งรัด สถานศึกษาในสังกัด หรือที่ กำกับดูแลให้รายงานข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 4. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานผ่านการประชุมหรือการติดตามผลการ
ดำเนินงานเชิงประจักษ ์
 5. ตรวจสอบผลการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ประมวลผลการ
ดำเนินงานแล้ว พร้อมปรับปรุง แก้ไข และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  
  

 ระดับสถานศึกษา  
 1. สถานศึกษา รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
 2. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานผ่านการประชุมหรือการติดตามผลการ
ดำเนินงานเชิงประจักษ ์
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการดังนี้  
 1. แจ้งทุกหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล 
ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ศธ 0294/ว33 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  กรอกข้อมูลตามแบบ แบบติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์” ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
https://sites.google.com/view/tidtamplan65 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม  2565  
 2.  ข้อมูลที่หน่วยงานหรือสถานศึกษารายงานข้อมูลจะถูกรวบรวมในรูปแบบของไฟล์เอกสาร 
spreadsheet เพ่ือให้ง่ายต่อการประมวลผล 
 3.  เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล เพ่ือดำเนินการ
ตามข้ันตอนศึกษาต่อไป 
 4.  นำข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจำนวน  585  ชุด  คิดเป็น ร้อยละ 100 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำข้อมูลได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วจึงนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้คือ  
 1. แบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 นำข้อมูลมาแจกแจงความถ่ีและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ และนำเสนอรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย 
 2. แบบสอบถามตอนที่ 3 นำข้อมูลมาสรุปประเด็นสำคัญ หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือ
โครงการที่โดดเด่น โดยการยกตัวอย่างมาจำนวนหนึ่ง  
 3. แบบสอบถามตอนที่ 4  นำข้อมูลมาแจกแจงความถี่และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ และนำเสนอรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย 
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แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามฯ 
2. ศธจ.เพชรบูรณ์/
คณะกรรมการติดตาม ฯ  
จัดทำแนวทางและเครื่องมือ 
3. อนุกรรมการและ กศจ.        
ให้ความเห็นชอบ  
 

 

1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้รายงาน
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
2. หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

สถานศึกษารวบรวมข้อมูลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  

ศธจ.เพชรบูรณ์  
ขอความร่วมมือ

หน่วยงาน/สถานศึกษา
รายงานข้อมูล 

 

สถานศึกษารายงานผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 

ผ่านระบบออนไลน์ 
 

1. หน่วยงานรายงานข้อมูลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ
ออนไลน์ 
2. ติดตาม ทวงถาม เร่งรัด สถานศึกษา
ในสังกัด/ที่กำกับดูแล 
 

ศธจ.เพชรบูรณ์  
รวบรวมข้อมูลของ

หน่วยงานและ
สถานศึกษา และจัดทำ

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 

1. คณะอนุกรรมการ และ กศจ. 
รับทราบตามลำดับ 
2. เสนอศึกษาธิการภาค 17 
และกระทรวงศึกษาธิการ 
พิจารณา 
3. เผยแพร่ผลการดำเนินงาน  
 

 

สถานศึกษาที่ขึ้นตรงกับสว่นกลาง 

ระดับจังหวัด

 

ระดับหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงาน 
ทีมี่สถานศึกษาในสังกัด/กำกับดูแล 

สถานศึกษาที่ขึ้นตรงกับสว่นกลาง 

ติดตาม ทวงถาม 
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QR CODE เครื่องมือการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/view/tidtamplan65 
หรือ 

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.pnbpeo.go.th  
คลิกที่รูป 

 
  
คำแนะนำการรายงานข้อมูล 
 1. ศึกษารายละเอียด คำชี้แจง แนวทางและสาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เมนู “เอกสารที่เกี่ยวข้อง”  
 2. เข้าสู่ระบบการรายงานข้อมูล ที่เมนู “ระบบรายงานข้อมูล” และเลือกหน่วยงานท่านหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด/กำกับดูแลของสถานศึกษา  
 3. ศึกษารายละเอียดข้อคำถามและนำไปรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการกรอกข้อมูลในระบบ  
 4. กรุณากรอกข้อมูลตามสภาพการดำเนินงานจริง ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา 
ซึ่งจะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 5. ข้อคำถามใดที่ไม่ได้ดำเนินการหรือไม่เก่ียวข้อง ให้เลือก “ไม่ได้ดำเนินการ” และระบุ “ไม่มี”  
 6. ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการส่งข้อมูลออนไลน์  
 7. เกียรติบัตรของหน่วยงานและสถานศึกษา จะได้รับภายหลังเดือน ตุลาคม 2565 กรุณาตรวจสอบที่
เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/tidtamplan65 ที่เมนู “เกียรติบัตร”  
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บทท่ี 4 
ผลการดำเนินงาน 

 
 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินสรุปผลจาการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563 - 2565) ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2565  มีผลการดำเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
    การพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน    
(พ.ศ.2562)  
หรือข้อมูลปี 

2563 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา 
ในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความมั่นคงรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (98.51) 

 

ร้อยละ 100  
จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 

585 577 98.63 
*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 
 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคาม
ในชีวิตทุกรูปแบบ 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (91.24) 

 

ร้อยละ 100  
จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 

585 548 93.48  
*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด ในสถานศึกษา 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (96.32) 

 

ร้อยละ 100  
จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 

585 572 97.78  
*จำนวนสถานศึกษาทุกแห่ง 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
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  ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง มีเป้าหมายให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยมีค่า
เป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานพบว่า ทั้ง 3 ตัวชี้วัดในภาพรวมไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีผ ลการ
ดำเนินงานตามลำดับดังนี้ 1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมความมั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 98.63 2) ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในสถานศึกษา ร้อยละ 97.78  และ 3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ ร้อยละ 
93.48  
 

 ประเด็นรายละเอียดตามตัวช้ีวัด 
 ระดับการดำเนินงาน 
 0 หมายถึง ไม่ดำเนินงาน 
 1 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 2 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และมีการดำเนินงาน 
 3 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม และดำเนินงานสำเร็จ 
 4 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินงานสำเร็จและมีผล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 5 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินงานสำเร็จและมีการดำเนินงานเป็น
แบบอย่างได้ (Best Practices) 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความม่ันคง 
      รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
      ทรงเป็นประมุข  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 2 10 8 15 16 3 96.30 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 2 2 4 29 82 7 98.41 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 0 4 10 16 73 15 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 0 8 14 43 107 16 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 1 0 7 30 2 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาในกำกับ
ดูแล 

15 1 1 0 5 7 1 93.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 0 0 0 1 10 1 100.00 บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

และ กศน.อำเภอ 
8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (จำนวน 12 
อปท.) 

19 1 0 3 4 10 1 94.74 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับ
ดูแลของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เพชรบูรณ์  

4 0 1 0 2 1 0 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 0 0 0 1 2 0 100.00 บรรลเุป้าหมาย 
11. โรงเรียนตำรวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 2 0 2 1 0 0 60.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
รวม 585 8 27 42 124 338 46 98.63 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 100 1.37 4.62 7.18 21.20 57.78 7.86 98.63  

 
 ผลการดำเนินงานน้อมนำศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย    
      และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 11 9 9 9 15 1 79.63 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 7 5 1 29 76 8 94.44 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 118 3 6 9 25 57 18 97.46 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

และสถานศึกษาในสังกัด 
4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 0 8 20 43 102 15 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 3 0 3 6 18 10 92.50 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาในกำกับ
ดูแล 

15 5 2 3 3 1 1 66.67 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 2 1 0 0 8 1 83.33 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (จำนวน 12 
อปท.) 

19 3 2 4 4 5 1 84.21 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับ
ดูแลของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เพชรบูรณ์  

4 0 2 0 1 1 0 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 0 0 0 0 2 1 100.00 บรรลเุป้าหมาย 
11. โรงเรียนตำรวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 1 0 0 0 0 
100.00 

บรรลเุป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 3 1 1 0 0 0 40.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
รวม 585 37 36 51 120 285 56 93.68 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 100 6.32 6.15 8.72 20.51 48.72 9.57 93.68 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 ผลการดำเนินงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 

 

 
 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
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      ยาเสพติด ในสถานศึกษา  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

56 2 11 10 13 15 3 96.30 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 1 6 8 25 74 12 99.21 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

116 0 4 12 19 73 10 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

189 2 10 15 37 102 22 98.94 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 0 1 9 16 14 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาในกำกับ
ดูแล 

14 0 4 2 4 4 1 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 1 0 0 1 9 1 91.67 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(จำนวน 12 อปท.) 

19 4 1 1 4 8 1 78.95 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับดูแล
ของสำนักงานระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 0 0 1 1 2 0 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 1 0 0 0 1 1 66.67 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
11. โรงเรียนตำรวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 0 1 0 0 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 2 1 1 1 0 0 60.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
รวม 585 13 37 51 115 304 65 97.78 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 100  2.22 6.32 8.72 19.66 51.97 11.11 97.78 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 ผลการดำเนินงานหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
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 การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน
ที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการดำเนินแผนงานโครงการ 
กิจกรรมที่สำคัญ ที่สนองเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังนี้  

หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   2) โครงการ ศธ. จิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์  3)โครงการงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  (100 ปี              
ยุวกาชาดไทย)  4) โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี  จราจร  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  5) โครงการ นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ในสถานศึกษา  
6) โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ  7) โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  8) โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565  9) โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา  10) โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี  2565                 

11) โครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา                

12)  โครงการประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 13)โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 14)  โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2565  2) โครงการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  3) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 4) โครงการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  5) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565  6) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  7) โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565           
8) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565                  
9) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจำปี 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
หลักของชาติ(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)  2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565  3) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  2) โครงการ การจัดตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 
2565  3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  4) โครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3   
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

1) โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565  2) อบรม
การใช้งานระบบ MOE Safety Center  3) โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 
และกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

สำนักงาน กศน. จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1) โครงการจิตอาสา  904  2) โครงการการเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดี วิถี
ประชาธิปไตยและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 3) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety 
Center 4) การป้องกันโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            
5) ดำเนินการพัฒนาและจัดทำคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและการแนะแนวของ
สถานศึกษา  6) โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติดเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
และปลูกจิตสำนึก 

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์   2) ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดการส่งเสริมการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

สถาบันอุดมศึกษ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเช่น 1) โครงการ “วิทยากร
แกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง” 2) โครงการเดิน – วิ่งอัญเชิญตราพระราช
ลัญจกร และพิธีรับเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2565 3) โครงการค่ายราชภัฏ
อาสาพัฒนาท้องถิ่น (กศ.ปช.) 4) โครงการเสริมสร้างอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565               
5) โครงการ พัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 6) โครงการ "โครงการพัฒนา soft skills 
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" 7) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม “อบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย” 8) โครงการ
นักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2565 9) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู 
อาจารย์ และแกนนำนักศึกษาในสถานับการศึกษาเพ่ือสร้างความรอบรู้ในการ
ดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ภาคปฏิบัติ  10) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

2. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  ดำเนินโครงการเช่น 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญของชาติ  โครงการอบรมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

3. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ โครงการส่วเสริมสุขภาพบุคลากร 
โครงการสัมมนาบัณฑิต เป็นต้น   

สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ   1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาราชการที่ 10 /กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน /กิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อและเอดส์/กิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด/กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนป้องกันภัย       
ยาเสพติด 
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 ดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา/โครงการสถานศึกษาปลอดภัย/โครงการพัฒนาสุขภาวะ
ทางร่างกาย และจิตสังคม 

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์  ดำเนินโครงการวันสำคัญของ
สถาบันหลักของชาติ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวอย่าง เช่น  
1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึก

สถาบันของชาติไทย  โครงการให้ความรู้ในการป้องกันสาธารณภัย โครงการ
รณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

2. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการ โครงการวันสำคัญของ
ชาติไทย โครงการให้ความรู้ในการป้องกัน  สาธารณภัย  โครงการประกัน
อุบัติเหตุ  โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   

3. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
โครงการวันสำคัญของชาติ โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

4. โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  โครงการเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ /
การปกครองระบอบประชาธิปไตร/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องอัคคีภัยและแผนฝึกอพยบหนีไฟ/การ
แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

5. โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โครงการเกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ /
การปกครองระบอบประชาธิปไตร/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การ
แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา
จังหวัด 
 

 เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลฐาน    
(พ.ศ.2562)  
หรือข้อมูลปี 

2563 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

 
หมายเหตุ 

1. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การเกษตรปลอดภัย 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (81.65) 

 

ร้อยละ 70  
จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 

585 455 77.78 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 

บรรลุเป้าหมาย 
 

 



92 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลฐาน    
(พ.ศ.2562)  
หรือข้อมูลปี 

2563 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

 
หมายเหตุ 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (66.11) 

 
 

 

ร้อยละ 70  

จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 
585 401 68.55 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมี
งานทำ 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (77.35) 

 

ร้อยละ 70  

จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 
585 498 85.13 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 

บรรลุเป้าหมาย 

 

4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลฐาน        
ปี พ.ศ.2562 
(33 : 67) 
 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563  
(34 : 66) 

สัดส่วน 
44 : 56 

ระดับ ม.4 / ปวช.1 
จำนวนรวม 8,976 คน 

ปวช.1 ม. 4 
2,856 6,120 

32 : 68   
 

ระดับ ม.4-6/ปวช. 1-3 
จำนวนรวม 25,568 คน 

ปวช.1-3 ม. 4-6 
8,405 17,163 

33 : 67 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

  
  ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีด
ความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด มีเป้าหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษา
และกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ  โดยมีค่าเป้าหมาย (ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านการส่งเสริมการมีงานทำ) ร้อยละ 
70 และสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญศึกษา 44 : 56 ผลการดำเนินงาน
พบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 และ 3 บรรลุค่าเป้าหมาย ตามลำดับดังนี้  1) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ            
มีงานทำ  ร้อยละ 85.13  2) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย ร้อยละ 77.78   
โดยมีตัวชี่วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย คือตัวชี้วัดที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ร้อยละ 68.55  และสำหรับตัวชี้วัดสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
พบว่านักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีจำนวน 25,568 คน             
รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 17,163 คน รับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปวช.1-3 จำนวน 
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8,405 คน คิดเป็นสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 33 : 67 แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วน
ผู้เรียนระดับ ม.4 และ ปวช.1 มีผู้เรียนจำนวน 8,976 คน จำแนกเป็นผู้เรียน ปวช.1 จำนวน 2,856 คน และ
ผู้เรียน ม.4 จำนวน 6,120 คน  คิดเป็นสัดส่วนผู้เรียน ผู้เรียนอาชีวศึกษา (ปวช.1) เทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
(ม.4) เท่ากับ 32 : 68  ซ่ึงยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นเดี่ยวกัน 
 

 ประเด็นรายละเอียดตามตัวช้ีวัด 
 ระดับการดำเนินงาน 
 0 หมายถึง ไม่ดำเนินงาน 
 1 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 2 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และมีการดำเนินงาน 
 3 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม และดำเนินงานสำเร็จ 
 4 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินงานสำเร็จและมีผล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 5 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินงานสำเร็จและมีการดำเนินงานเป็น
แบบอย่างได้ (Best Practices 
 

 ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
       สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70) 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 27 11 2 6 8 0 50.00 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 23 3 14 29 50 7 81.75 บรรลเุป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 22 7 14 18 48 9 81.36 บรรลเุป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 24 10 25 41 77 11 87.23 บรรลเุป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 11 0 6 8 14 1 72.50 บรรลเุป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาในกำกับ
ดูแล 

15 10 1 1 2 0 1 33.33 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 0 1 0 1 10 0 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (จำนวน 12 
อปท.) 

19 6 5 2 2 3 1 68.42 บรรลเุป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับ
ดูแลของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เพชรบูรณ์  

4 2 1 0 1 0 0 50.00 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 



94 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

10. การศึกษาพิเศษ 3 1 0 0 1 0 1 66.67 บรรลเุป้าหมาย 
11. โรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 0 0 0 0 1 100.00 บรรลเุป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 0 0 0 1 0 20.00 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

รวม 585 130 39 64 109 211 32 77.78 บรรลเุป้าหมาย 
  100 22.22 6.67 10.94 18.63 36.07 5.47 77.78 บรรลเุป้าหมาย 

 
 ผลการดำเนินงาน แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70) 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 16 15 9 4 10 0 70.37 บรรลุ
เป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 35 7 17 21 41 5 72.22 บรรลุ
เป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 32 10 10 16 45 5 72.88 บรรลุ
เป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 50 21 19 33 55 10 73.40 บรรลุ
เป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 20 2 8 3 6 1 50.00 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาในกำกับ
ดูแล 

15 9 3 0 2 0 1 40.00 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 8 0 0 0 4 0 33.33 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19 5 2 3 3 6 0 73.68 บรรลุ
เป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

(จำนวน 12 อปท.) 
9. สถานศึกษาในกำกับดูแล
ของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เพชรบูรณ์  

4 2 0 1 0 1 0 50.00 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 3 0 0 0 0 0 0.00 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

11. โรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดน 

1 1 0 0 0 0 0 0.00 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 3 0 2 0 0 0 40.00 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

รวม 585 184 60 69 82 168 22 68.55 บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 31.45 10.26 11.79 14.02 28.72 3.76 68.55 บรรลุ
เป้าหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 

 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา      
      เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70) 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 23 7 9 6 9 0 57.41 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 19 5 15 24 55 8 84.92 บรรลุ
เป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 12 7 16 16 52 15 89.83 บรรลุ
เป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 
 

188 19 13 35 48 57 16 89.89 บรรลุ
เป้าหมาย 

31%

10%

12%

14%

29%

4%
0

1

2

3

4

5



96 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 3 0 8 7 19 3 92.50 บรรลุ
เป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาในกำกับดูแล 

15 1 5 1 3 4 1 93.33 บรรลุ
เป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 0 0 0 1 10 1 100.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน 
12 อปท.) 

19 8 2 1 2 6 0 57.89 ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับดูแล
ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ ์

4 0 1 1 1 1 0 100.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 1 0 0 0 1 1 66.67 บรรลุ
เป้าหมาย 

11. โรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 0 0 1 0 0 100.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 1 1 1 2 0 0 80.00 บรรลุ
เป้าหมาย 

รวม 585 87 41 87 111 214 45 85.13 บรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ 100 14.87 7.01 14.87 18.97 36.58 7.69 85.13 บรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (ค่าเป้าหมาย อัตราส่วน 44 : 
56)  

หน่วยงาน จำนวนนักศึกษา
ระดับ (ปวช. 1-3) 
ปีการศึกษา 2565  

 

จำนวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ปีการศึกษา 2565 

(ม.4- ม.6)  

อัตราส่วน ประเมินผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  913   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   60   
สพม. เพชรบูรณ์  13,737   
การศึกษาพิเศษ  240   
สถานศึกษาเอกชน  1,522   
โรงเรียน อปท.  553   
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  138   
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐและเอกชน 

8,134    

สถานศึกษาอาชีวศึกษา
อปท. 

271    

รวม (25,568 คน) 8,405 17,163 33 : 67  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 อัตราส่วนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ต่อ ปวช.1 

หน่วยงาน จำนวนนักศึกษา
ระดับ ปวช.1 

ปีการศึกษา 2565 

จำนวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 4 (ม.4) 
ปีการศึกษา 2565 

อัตราส่วน ประเมินผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  380   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   30   
สพม. เพชรบูรณ์   4,852   
สถานศึกษาเอกชน  516   
สถานศึกษา อปท. 87 230   
การศึกษาพิเศษ  76   
สนง.พระพุทธศาสนา  36   
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐ 

1,782    

สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน 

987    

รวม (8,976) 2,856 6,120 32 : 68 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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การดำเนินการส่งเสริมการดำเนินงานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญ
ศึกษา  (ค่าเป้าหมาย “ไม่ประเมิน”) 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 44 3 3 3 1 0 18.52 ไม่ประเมินผล 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 91 1 7 12 14 1 27.78 ไม่ประเมินผล 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 73 6 8 10 21 0 38.14 ไม่ประเมินผล 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 135 9 11 12 19 2 28.19 ไม่ประเมินผล 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 29 1 2 2 5 1 27.50 ไม่ประเมินผล 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาในกำกับ
ดูแล 

15 4 3 0 4 3 1 73.33 ไม่ประเมินผล 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 12 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (จำนวน 12 
อปท.) 

19 17 1 0 1 0 0 10.53 ไม่ประเมินผล 

9. สถานศึกษาในกำกับ
ดูแลของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เพชรบูรณ์  

4 3 1 0 0 0 0 25.00 ไม่ประเมินผล 

10. การศึกษาพิเศษ 3 3 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 
11. โรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดน 

1 1 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 5 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 
รวม 585 417 25 31 44 63 5 28.72  

ร้อยละ  100 71.28 4.27 5.30 7.52 10.77 0.85 28.72 ไม่ประเมินผล 
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ผลการดำเนินงาน แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
 

 
 
 การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด ของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล 
และสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการดำเนินแผนงานโครงการ กิจกรรมที่สำคัญ ที่สนองเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 

หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
และการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

2. สำหรับสถานศึกษาเอกชนในกำกับดูแล ดำเนินโครงการกิจกรรม เช่น โครงการ
สถานศึกษาพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
แปลงเกษตรสาธิต  กิจกรรมเกษตรกรน้อย การทำปุ๋ยอินทรีย์ การสอนด้าน
การเกษตร กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรม Young guide กิจกรรมวิถีพอเพียง สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสร้าง
อาชีพ งานบ้าน โครงการพัฒนาเรียนรู้ทักษะสู่อาชีพโครงการเปิดโลกทัศน์/
กิจกรรมค่ายวิชาการ/กิจกรรมทัศนศึกษา การแปรรูปอาหารเช่นขนุนอบกรอบ 
การประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่งเหลือใช้ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นต้น  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. โครงการการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ 2565  
2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ 

ในจังหวัด ส่งเสริมวันสำคัญประเพณีของจังหวัด  
5. โครงการเพิ่มเวลารู้สู่อาชีพ  
6. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็น
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผู้ประกอบการ  

7. โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

1. โครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน , การปลูกพืช 

เพ่ือส่งเสริมอาหารกลางวัน  
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัด  
4. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
5. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพท้องถิ่น  
6. โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร กิจกรรม แนะแนว และกิจกรรม

โฮมรูม กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นต้น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 3 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2565     

2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
3. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
4. โครงการรักษ์ถิ่นของเรา การทัศนศึกษาภายในจังหวัด กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

1. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ / กิจกรรมชุมนุม 

2. โครงการพระราชดำริ โคก หนอง นา  
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม

ส่งเสริมภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น "สำนึกรักบ้านเกิด" (STAR STEMS)  โครงงาน

ทักษะอาชีพ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์   
5. กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่   
6. โครงการพัฒนางานแนะแนว  
7. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้   

สำนักงาน กศน. จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และส่งเสริม
การปลูกเกษตรปลอดภัย  

2. โครงการเกษตรธรรมชาติเพ่ือสร้างแหล่งอาหารในชุมชน  
3. โครงการส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ทดแทนสาร เคมีทางการเกษตร 
4. โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและบริการ  
5. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำข้อตกลงร่วมกับสถาศึกษาด้านอาชีว 

เพ่ือการเรียนรู้งานอาชีพ  
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
2. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ 3 ภาษานำพาการท่องเที่ยวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ 

สู่อาเซียน  
3. กิจกรรมศึกษาดูงานและเสริมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา กิจกรรมนัดพบ

แรงงาน, เปิดใจของคนทำงาน  
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
5. โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ   
6. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  
7. กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิชาชีพระยะสั้น ระยะสั้นเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
9. โครงการแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพ  

สำนักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบูรณ์   

1. สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ให้สถานศึกษาได้มีการจัดทำหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยได้นำหลักสูตรเข้าสู่ระบบ C-SMART 
PROGRAM ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  1. หลักสูตรเกษตรกรรม  
จำนวน 33 หลักสูตร  2. หลักสูตรพาณิชยกรรมและการบริหาร  จำนวน 114 
หลักสูตร  3. หลักสูตรเฉพาะทาง จำนวน 112 หลักสูตร  4. หลักสูตรอุตสาหกรรม 
จำนวน 139 หลักสูตร 5. หลกัสูตรความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 84 หลักสูตร 6. 
หลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ จำนวน 7 หลักสูตร 
2. โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
และสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัด 

1. โครงการอบรมพัฒนาความรู้และ 
ทักษะด้านนวัตกรรมในทศวรรษท่ี 21 สำหรับนักศึกษาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ในหัวข้อ เทคนิคการสรุปความ แนวคิดการนำเสนองานด้วยอินโฟกราฟิก 
2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. โครงการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น 
4. โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตถศิลป์ เพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนผ้าทอ
พ้ืนเมือง ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
5. โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา และประกวดผลงานนักศึกษา 
6. โครงการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือภายใต้แนวคิด CWIE 
7. โครงการแนะแนวอาชีพสำหรับนักศึกษาท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 
8.โครงการเตรียมความพร้อม (Up Skill Re Skill) เพ่ือสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก) สำหรับส่วนราชการ ต่าง ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
9. โครงการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาหัตศิลป์ สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมวัตถุดิบ
แฝกและกก ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
10. โครงการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าที่ดินของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทฤษฎีใหม่และการประยุกต์ใช้โคก หนอง นา โมเดล 
11. โครงการส่งเสริมบุคลากร  
12. โครงการติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและสำรวจภาวะการมีงานทำของ
บัณฑิต 
13. โครงการพัฒนาบัณฑิต 
14. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 
(U2T For BCG)  เป็นต้น  
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ   1. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ (รปค.57) 

2. กิจกรรมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้แก่ชุมชนโดยรอบ (ศกพ) 
3. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ (รปค.57)  

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการเศษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  
2. โครงการแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3. โครงการส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เพชรบูรณ์   
4. โครงการตลาดนัดหนูน้อยหารายได้   
5. โครงการเจ้าบ้านที่ดี  
6. โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
7. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
8. โครงการค่ายศิลปะ ดนตรีและวิชาการ  
9. โครงการแนะแนวการศึกษาเข้าร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน     
บ้านโป่งตะแบก 

1.  โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
2.  โครงการฝึกอาชีพ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง                    
มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  2) ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด)  

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมาย
เหตุ 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับ อ่าน
ออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 
(เกณฑ์การประเมิน 
ของ สพฐ) 
1 – 49     ปรับปรุง 
50 – 64   พอใช้ 
65 – 79   ดี 
80 ขึ้นไป  ดีมาก 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  
ผลเฉลี่ย การอ่าน/การเขียน 
ระดับประถมศึกษา  
ป.1 ร้อยละ 88.99 / 84.35 
ป.2 ร้อยละ 86.12 / 81.57 
ป.3 ร้อยละ 83.06 / 79.30 
ป.4 ร้อยละ 85.04 /85.24 
ป.5 ร้อยละ 76.88 / 82.98 
ป.6 ร้อยละ 84.82 /89.05 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100  

ผลเฉลี่ย การอ่าน/การเขียน 
ระดับประถมศึกษา  
ป.1 ร้อยละ 92.20 / 88.88 
ป.2 ร้อยละ 77.56 / 64.32 
ป.3 ร้อยละ 81.53 / 73.33 
ป.4 ร้อยละ 76.11 / 80.24 
ป.5 ร้อยละ 80.83 / 83.09 
ป.6 ร้อยละ 81.75 / 85.46 
ผลเฉลี่ยการอ่านระดับ
มัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
ม.1 ร้อยละ 45.86 / 73.82 
ม.2 ร้อยละ 49.00 / 75.79 
ม.3 ร้อยละ 51.19 / 77.70 
 

สังกัด 
สพป./สพม. 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมาย
เหตุ 

ผลเฉลี่ยการอ่านระดับ
มัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 
ชั้น 

 
ร้อยละ 

เฉลี่ย 
 (ร้อยละ) 

ม.1   72.87 

63.29 
 

ม.2   55.94 

ม.3   60.96 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้น 
 

ร้อยละ 
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ม.4   68.59 

68.93 
 

ม.5   76.69 

ม.6   81.15 
 

ผลเฉลี่ยการอ่านระดับ
มัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
ม.4 ร้อยละ 50.89 / 74.94 
ม.5 ร้อยละ 48.98 / 75.01 
ม.6 ร้อยละ 55.59 / 77.05 
 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

2. ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ  
ทุกระดับเพิ่มข้ึน จากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
(เฉลี่ยรวม)  
O–NET (ป.6/ม.3/ม.6) 
V-NET ปวช ปวส. 
N-NET (ป./ม.ต้น/ม.
ปลาย) 

O –NET  
ชั้น คะแนน

61 
คะแนน

62 
คะแนน

63 
ป.6   38.89 34.34 39.05 
ม.3   35.21 34.10 34.57 
ม.6   32.12 29.32 30.79 

 

V-NET  
ชั้น คะแนน 

61 
คะแนน 

62 
คะแนน 

63 
ปวช.   39.51 41.73 36.52 
ปวส.   39.02 39.38 - 

 

N-NET  
ชั้น คะแนน 

61 
คะแนน 

62 
คะแนน 

63 
ประถม 42.00 45.34 43.19 
ม.ต้น 38.00 39.56 38.03 

ม.ปลาย 33.00 34.35 31.36 
 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปี
การศึกษา 

2561 

O –NET ปีการศึกษา 2564 
ชั้น คะแนน เพิ่ม/ลด

(ร้อยละ) 
ป.6   39.67 0.78 
ม.3   33.09 -4.39 
ม.6   29.87 -2.25 

 

V-NET ปีการศึกษา 2564 
ชั้น คะแนน เพิ่ม/ลด 

(ร้อยละ) 
ปวช.   40.77 1.26 
ปวส.   - - 

 

N-NET ปีการศึกษา 2564 
ชั้น คะแนน เพิ่ม/ลด

(ร้อยละ) 
ประถม 34.79 - 7.21 
ม.ต้น 38.22 0.22 

ม.ปลาย 32.16 - 0.84 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  
มากกว่าร้อยละ 50  
ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึน 
จากปีที่ผ่านมา (ไทย/

O-NET  
ระดับประถมศึกษา  

วิชา ร้อยละ 
61 

ร้อยละ 
62 

ร้อยละ 
63 

ไทย 57.19 38.45 53.58 
อังกฤษ 12.42 6.67 39.24 
คณิต 15.79 8.90 27.41 
วิทย ์ 14.22 8.49 35.98 

เพ่ิมข้ึน 
จากปี

การศึกษา 
2561 

O-NET ปีการศึกษา 2564 
ระดับประถมศึกษา  

วิชา ร้อยละ เพิ่ม/ลด 
ภาษาไทย 41.90 -15.29 
ภาษาอังกฤษ 13.48 1.06 
คณิตศาสตร์ 8.44 -7.35 
วิทยาศาสตร์ 8.07 -6.15 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมาย
เหตุ 

ภาษาอังกฤษ/
คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา 
ตามลำดับ)  *สังคมศึกษา
สอบในชั้น ม.6 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชา ร้อยละ 

61 
ร้อยละ 

62 
ร้อยละ 

63 
ไทย 53.58 58.11 52.99 
อังกฤษ 2.52 5.22 32.57 
คณิต 5.14 3.91 23.83 
วิทย ์ 7.68 1.21 28.92 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชา ร้อยละ 

61 
ร้อยละ 
61 

ร้อยละ 
63 

ไทย 33.00 20.09 20.09 
อังกฤษ 4.67 3.31 3.31 
คณิต 4.67 4.41 4.41 
วิทย ์ 8.12 2.45 2.45 
สังคม 2.23 2.32 2.32 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชา ร้อยละ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 82.18 28.60 
ภาษาอังกฤษ 6.57 4.05 
คณิตศาสตร์ 2.84 -2.30 
วิทยาศาสตร์ 3.34 -4.34 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชา ร้อยละ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 34.38 1.38 
ภาษาอังกฤษ 3.75 -0.92 
คณิตศาสตร์ 2.89 -1.78 
วิทยาศาสตร์ 1.36 -6.76 
สังคมศึกษา 3.98 1.75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละของผู้จบ
การศึกษาอาชีวศึกษา  
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาการหรือวิชาชีพ 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  
 

ระดับ ปวช. 
ผู้จบ ผ่าน ร้อยละ 
1,746 1,710 97.94 

 

ระดับ ปวส. 
ผู้จบ ผ่าน ร้อยละ 
1,610 1,581 98.20  

ร้อยละ 
100 

ระดับ ปวช. 
ผู้จบ ผ่าน ร้อยละ 
1,847 1,847 100 

 

ระดับ ปวส. 
ผู้จบ ผ่าน ร้อยละ 
1,634 1,634 100 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

อศจ/ 
ทม.หล่มสัก 
 
 
 
 
 

5. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายงาน หรือเพ่ือ
เสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ (สายงานการ
สอนและสนับสนนุ) 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  

 

ร้อยละการพัฒนาครู ฯ 
จำนวน พัฒนา ร้อยละ 
11,127 9,522 85.58 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

 
ร้อยละการพัฒนาครู ฯ 

จำนวน พัฒนา ร้อยละ 
10,157 9,795 96.44 

 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

6. ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษา ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะผู้เรียน

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯ 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
618 504 81.55  

ร้อยละ 
100 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯ 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
585 319 54.53 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
หมายเหตุ ดำเนินกิจกรรมโครงการที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมาย
เหตุ 

จังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อ
ขุนผาเมือง เสียสละ  
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
7. ร้อยละของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด 
มีการพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่บุคลากร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  

 

การพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่บุคลากร 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

605 356 58.84  

ร้อยละ 
100 

 
 

การพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่บุคลากร 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

585 335 57.26 
         ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

8.ร้อยละของสถานศึกษา 
สถานศึกษาในจังหวัด  
มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พ้ืนฐานการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารให้แก่ผู้เรียน 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  

 

การพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่ผู้เรียน 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

598 483 80.77  

 
ร้อยละ 
100 

 

การพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่ผู้เรียน 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

585 486 83.08 
         

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

 
 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้               
มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) ประกอบด้วย 8 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ยกเว้น ผลการทดสอบระดับชาติ)   ผลการดำเนินงานพบว่า   
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายทุก
ระดับ 2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทุกระดับเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลการ
ทดสอบ O –NET ไม่บรรลุเป้าหมายในทุกระดับ  3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ระดับ ป.6 บรรลุ
เป้าหมายในรายวิชาภาษาอังกฤษ และระดับชั้น ม.3 บรรลุเป้าหมายใน 2 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.6 บรรลุเป้าหมายในรายวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา 4) ร้อยละของผู้จบการศึกษา
อาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ระดับ  5) ร้อยละของครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ ไม่บรรลุเป้าหมาย มีการดำเนินงาน ร้อยละ 96.44 6) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์              
(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) ไม่บรรลุเป้าหมาย  มีการดำเนินงานร้อยละ 54.53            
7) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่บรรลุเป้าหมาย มีการดำเนินงาน ร้อยละ 57.26 และ 8) ร้อยละของสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรม ที่ส่งเสริมพ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน ไม่บรรลุเป้าหมาย       
ร้อยละ 83.08  
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 ประเด็นรายละเอียดตามตัวช้ีวัด 
 ระดับการดำเนินงาน 
 0 หมายถึง ไม่ดำเนินงาน 
 1 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 2 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และมีการดำเนินงาน 
 3 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม และดำเนินงานสำเร็จ 
 4 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินงานสำเร็จและมีผล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 5 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินงานสำเร็จและมีการดำเนินงานเป็น
แบบอย่างได้ (Best Practices 
 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับอ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป (ค่า
เป้าหมายร้อยละ 100) 
 

1. ผลการประเมินการอ่านการเขียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเพชรบูรณ์   

หน่วยงาน/
ระดับ 

ประถมศึกษาปีที่ 1  
ผลการ
ประเมิน จำนวน 

อ่านออก
เสียง 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

อ่านรู้เร่ือง  
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 
เขียนคำ 

 (ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

เขียน
ประโยค  
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 

สพป.พช.1 2,080.00 1,841.00 88.51 - - 1,782.00 85.67 - - ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

สพป.พช.2 1,881.00 1,765.00 93.83 - - 1,708.00 90.80 - - ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

สพป.พช.3 2,552.00 2,399.00 94.00 - - 2,299.00 90.09 - - ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

รวม 6,513.00 6,005.00 92.20 - - 5,789.00 88.88 - - ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

      

 
  

 
      

หน่วยงาน/
ระดับ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 
ผลการ
ประเมิน จำนวน 

อ่านออก
เสียง 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

อ่านรู้เร่ือง  
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 
เขียนคำ 

 (ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

เขียน
ประโยค  
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 

สพป.พช.1 1,866.00 1,529.00 81.94 1,418.00 75.99 1,218.00 65.27 1,271.00 68.11 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

สพป.พช.2 1,813.00 1,462.00 80.64 1,366.00 75.34 1,138.00 62.77 1,147.00 63.27 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

สพป.พช.3 2,604.00 2,037.00 78.23 1,934.00 74.27 1,590.00 61.06 1,718.00 65.98 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

รวม 6,283.00 5,028.00 80.03 4,718.00 75.09 3,946.00 62.80 4,136.00 65.83 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

     

 
  

 
 
      



107 
 

หน่วยงาน/
ระดับ 

ประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการ
ประเมิน จำนวน 

อ่านออก
เสียง 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

อ่านรู้เร่ือง  
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 
เขียนคำ 

 (ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

เขียนเร่ือง  
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 

สพป.พช.1 1,844.00 1,625.00 88.12 1,425.00 77.28 1,397.00 75.76 1,478.00 80.15 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

สพป.พช.2 1,778.00 1,519.00 85.43 1,352.00 76.04 1,230.00 69.18 1,259.00 70.81 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

สพป.พช.3 2,575.00 2,230.00 86.60 1,954.00 75.88 1,821.00 70.72 1,903.00 73.90 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

รวม 6,197.00 5,374.00 86.72 4,731.00 76.34 4,448.00 71.78 4,640.00 74.87 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

  

หน่วยงาน/
ระดับ 

ประถมศึกษาปีที่ 4 
ผลการประเมิน 

จำนวน 
อ่านออกเสียง 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

อ่านรู้เร่ือง  
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 
เขียนเร่ือง 
 (ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 

สพป.พช.1 2,013.00 1,848.00 91.80 1,285.00 63.84 1,664.00 82.66 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

สพป.พช.2 1,784.00 1,537.00 86.15 1,253.00 70.24 1,447.00 81.11 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพป.พช.3 2,883.00 2,513.00 87.17 1,732.00 60.08 2,249.00 78.01 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

รวม 6,680.00 5,898.00 88.29 4,270.00 63.92 5,360.00 80.24 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

         

หน่วยงาน/
ระดับ 

ประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการประเมิน 

จำนวน 
อ่านออกเสียง 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

อ่านรู้เร่ือง  
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 
เขียนเร่ือง 
 (ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 

สพป.พช.1 2,085.00 1,882.00 90.26 1,416.00 67.91 1,723.00 82.64 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

สพป.พช.2 1,960.00 1,784.00 91.02 1,505.00 76.79 1,688.00 86.12 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

สพป.พช.3 2,914.00 2,652.00 91.01 2,011.00 69.01 2,371.00 81.37 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

รวม 6,959.00 6,318.00 90.79 4,932.00 70.87 5,782.00 83.09 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

       

 
   

หน่วยงาน/
ระดับ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการประเมิน 

จำนวน 
อ่านออกเสียง 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

อ่านรู้เร่ือง  
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 
เขียนเร่ือง 
 (ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 

สพป.พช.1 1,973.00 1,818.00 92.14 1,329.00 67.36 1,651.00 83.68 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

สพป.พช.2 1,706.00 1,626.00 95.31 1,238.00 72.57 1,533.00 89.86 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

สพป.พช.3 2,600.00 2,459.00 94.58 1,796.00 69.08 2,182.00 83.92 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

รวม 6,279.00 5,903.00 94.01 4,363.00 69.49 5,366.00 85.46 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
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หน่วยงาน/ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการประเมิน 
จำนวน การอ่าน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ การเขียน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

สพป.พช.1 850.00 388.00 45.65 628.00 73.88 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพป.พช.2 954.00 475.00 49.79 707.00 74.11 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพป.พช.3 1,428.00 686.00 48.04 1,070.00 74.93 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพม.เพชรบูรณ์ 4,513.00 2,003.00 44.38 3,312.00 73.39 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

รวม 7,745.00 3,552.00 45.86 5,717.00 73.82 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
 
 

หน่วยงาน/ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการประเมิน 
จำนวน การอ่าน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ การเขียน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

สพป.พช.1 759.00 282.00 37.15 606.00 79.84 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพป.พช.2 946.00 542.00 57.29 740.00 78.22 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพป.พช.3 1,290.00 710.00 55.04 1,010.00 78.29 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพม.เพชรบูรณ์ 4,539.00 2,158.00 47.54 3,354.00 73.89 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

รวม 7,534.00 3,692.00 49.00 5,710.00 75.79 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
หน่วยงาน/ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการประเมิน 

จำนวน การอ่าน 
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ การเขียน 
(ดีขึ้นไป) 

ร้อยละ 

สพป.พช.1 730.00 400.00 54.79 593.00 81.23 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพป.พช.2 935.00 512.00 54.76 811.00 86.74 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพป.พช.3 1,223.00 632.00 51.68 1,018.00 83.24 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
สพม.เพชรบูรณ์ 4,618.00 2,298.00 49.76 3,410.00 73.84 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 

รวม 7,506.00 3,842.00 51.19 5,832.00 77.70 ไม่บรรลุคา่เป้าหมาย 
 

หน่วยงาน/ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการประเมิน 
จำนวน การอ่าน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ การเขียน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

สพป.พช.1 - -  - - - 
สพป.พช.2 356.00 212.00 59.55 321.00 90.17 - 
สพป.พช.3 29.00 7.00 24.14 18.00 62.07 - 
สพม.เพชรบูรณ์ 4,750.00 2,394.00 50.40 3,509.00 73.87 - 

รวม 5,135.00 2,613.00 50.89 3,848.00 74.94 - 
 

หน่วยงาน/ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการประเมิน 
จำนวน การอ่าน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ การเขียน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

สพป.พช.1 - - - - - - 
สพป.พช.2 277.00 153.00 55.23 233.00 84.12 - 
สพป.พช.3 21.00 9.00 42.86 14.00 66.67 - 
สพม.เพชรบูรณ์ 4,416.00 2,147.00 48.62 3,289.00 74.48 - 

รวม 4,714.00 2,309.00 48.98 3,536.00 75.01 - 
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หน่วยงาน/ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการประเมิน 
จำนวน การอ่าน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ การเขียน 

(ดีขึ้นไป) 
ร้อยละ 

สพป.พช.1 - - - - - - 
สพป.พช.2 238.00 188.00 78.99 222.00 93.28 - 
สพป.พช.3 9.00 2.00 22.22 6.00 66.67 - 
สพม.เพชรบูรณ์ 4,085.00 2,218.00 54.30 3,110.00 76.13 - 

รวม 4,332.00 2,408.00 55.59 3,338.00 77.05 - 
 
 

2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1         
ปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางแสดงจำนวนร้อยละนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 
 

กราฟเปรียบเที่ยบผลการประเมินร้อยละการอ่านของจังหวัด กับศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ 
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3. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางแสดงจำนวนร้อยละนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 
 
 

กราฟเปรียบเที่ยบผลการประเมิน NT ของจังหวัด กับศึกษาธิการภาค สังกัด และประเทศ 

 
 
 

4. แบบสรุปรายงานจำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านรู้เรื่อง (อ่านหนังสือแตก)  

   

หมายเหตุ ข้อมูลการสำรวจ ณ วันที ่14 มีนาคม 2565         
   
 
 
 

ชื่อ
หน่วยงาน 

จำนวน
โรงเรียน จำนวนนกัเรียนทั้งหมด จำนวนนกัเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านรู้เรื่อง 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

สปพ.พช.1 125 
 

1,974  
 

2,154  
 

2,113  
 

1,844  
 

1,852  
 

2,116  
  

12,053  
    

187  
    

277  
    

265  
    

498  
    

433  
    

390  
 

2,050  

สปพ.พช.2 104 
 

1,337  
 

1,309  
 

1,159  
 

1,332  
 

1,128  
 

1,215  
    

7,480  
        
3  

      
18  

      
25  

        
7  

        
8  

        
7  

      
68  

สปพ.พช.3 188 
 

2,626  
 

2,665  
 

2,952  
 

3,030  
 

2,725  
 

2,838  
  

17,232  
    
701  

    
514  

    
506  

    
422  

    
351  

    
263  

 
2,646  

สช. 33 
 

1,535  
 

1,571  
 

1,731  
 

1,706  
 

1,510  
 

1,494  
  

10,120  
    
312  

    
205  

    
180  

    
146  

      
81  

      
78  

 
1,002  

รวม 450 
 
7,472  

 
7,699  

 
7,955  

 
7,912  

 
7,215  

 
7,663  

  
46,885  

 
1,203  

 
1,014  

    
976  

 
1,073  

    
873  

    
738  

 
5,766  
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การดำเนินงานด้านการอ่านออกเขียนได้ ระดับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเป้าหมาย “ไม่ประเมิน”) 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 3 10 11 12 14 4 94.44 - 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 3 2 9 20 77 15 97.62 - 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 1 3 12 18 65 19 99.15 - 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 1 7 17 30 107 26 99.47 - 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 2 1 4 6 26 1 95.00 - 

6. สำนักงานอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาในกำกับดูแล 

15 10 3 0 0 1 1 33.33 - 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 0 0 0 2 9 1 100.00 - 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(จำนวน 12 อปท.) 

19 8 1 1 3 6 0 57.89 - 

9. สถานศึกษาในกำกับดูแล
ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 1 0 0 2 1 0 75.00 - 

10. การศึกษาพิเศษ 3 2 0 0 1 0 0 33.33 - 
11. โรงเรียนตำรวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 - 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 0 1 0 0 0 20.00 - 
รวม 585 35 27 56 94 306 67 94.02 - 

  100 5.98 4.62 9.57 16.07 52.31 11.45 94.02 - 
 จากตารางผลการดำเนินงาน แสดงในรูปแบบแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 

6%

5%

10%

16%

52%

11%

0

1

2

3

4

5
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับเพิ่มข้ึน  
    ( ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีการศึกษา 2561 ) 
 

O-NET 
ปีการศึกษา 2561 

(เฉลี่ยรวม) 
ปีการศึกษา 2564 

(เฉลี่ยรวม) 
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) ผลการประเมิน 

ป.6 38.89 39.67 0.78 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ม.3 37.48 33.09 -4.39 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ม.6 32.12 29.87 -2.25 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

     

N-NET 
ปีการศึกษา 2561 

(เฉลี่ยรวม) 
ปีการศึกษา 2564 

(เฉลี่ยรวม) 
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) ผลการประเมิน 

ประถม 42.00 34.79 - 7.21 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ม.ต้น 38.00 38.22 0.22 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ม.ปลาย 33.00 32.16 - 0.84 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

     

V-NET 
ปีการศึกษา 2561 

(เฉลี่ยรวม) 
ปีการศึกษา 2564 

(เฉลี่ยรวม) 
เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) ผลการประเมิน 

ปวช. 39.51 40.77 1.26 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

ปวส. 39.02 - - ไม่ประเมินผล 
 

การดำเนินงานการเพิ่มคุณภาพการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(ค่าเป้าหมาย “ไม่ประเมิน”) 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลผลการ
ดำเนินงานการเพ่ิมคุณภาพการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานและสถานศึกษา 
ดังนี้  
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 16 8 10 6 10 4 70.37 ไม่ประเมินผล 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 14 3 18 24 63 4 88.89 ไม่ประเมินผล 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 7 7 20 20 59 5 94.07 ไม่ประเมินผล 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 14 16 27 44 76 11 92.55 ไม่ประเมินผล 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

40 2 2 7 6 22 1 95.00 ไม่ประเมินผล 
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หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

6. สำนักงานอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาในกำกับดูแล 

15 8 3 1 2 1 0 46.67 ไม่ประเมินผล 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 2 0 0 1 9 0 83.33 ไม่ประเมินผล 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(จำนวน 12 อปท.) 

19 12 2 0 2 3 0 36.84 ไม่ประเมินผล 

9. สถานศึกษาในกำกับดูแล
ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 0 0 0 2 2 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

10. การศึกษาพิเศษ 3 2 0 1 0 0 0 33.33 ไม่ประเมินผล 
11. โรงเรียนตำรวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 5 0 0 0 0 0 0.00 ไม่ประเมินผล 
รวม 585 82 41 85 107 245 25 85.98  

ร้อยละ  100 14.02 7.01 14.53 18.29 41.88 4.27 85.98 ไม่ประเมินผล 
 
 จากตารางผลการดำเนินงาน แสดงในรูปแบบแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14%

7%

15%

18%

42%

4%
0

1

2

3

4

5



114 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
      มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
               (ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561) 
 

วิชา ป.6 
จำนวนผู้
เข้าสอบ 

จำนวนผู้ได้
เกิน 50 

ร้อยละของ
ปี 2564 

ร้อยละของ
ปี 2561 

เพิ่ม/ลด ผลการประเมิน 

ภาษาไทย 4,496 1,884 41.90 57.19 -15.29 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 4,497 606 13.48 12.42 1.06 บรรลุค่าเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 4,493 379 8.44 15.79 -7.35 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 4,496 363 8.07 14.22 -6.15 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
       

วิชา ม.3 
จำนวนผู้
เข้าสอบ 

จำนวนผู้ได้
เกิน 50 

ร้อยละของ
ปี 2564 

ร้อยละของ
ปี 2561 

เพิ่ม/ลด ผลการประเมิน 

ภาษาไทย 3,417 2,808 82.18 53.58 28.60 บรรลุค่าเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 3,411 224 6.57 2.52 4.05 บรรลุค่าเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 3,420 97 2.84 5.14 -2.30 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 3,411 114 3.34 7.68 -4.34 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
       

วิชา ม.6 
จำนวนผู้
เข้าสอบ 

จำนวนผู้ได้
เกิน 50 

ร้อยละของ
ปี 2564 

ร้อยละของ
ปี 2561 

เพิ่ม/ลด ผลการประเมิน 

ภาษาไทย 1,466 504 34.38 33.00 1.38 บรรลุค่าเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 1,598 60 3.75 4.67 -0.92 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 1,593 46 2.89 4.67 -1.78 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 1,466 20 1.36 8.12 -6.76 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
สังคมศึกษา 1,608 64 3.98 2.23 1.75 บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 
     (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564 

ผู้จบ
การศึกษา 

มีมาตรฐาน
วิชาการ

หรือวิชาชีพ 

ร้อยละ ประเมิน 
ผล 

ผู้จบ
การศึกษา 

มีมาตรฐาน
วิชาการ

หรือวิชาชีพ 

ร้อยละ ประเมิน 
ผล 

1. วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบูรณ์ 

601 601 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

936 936 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

2. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 

62 62 100 ไม่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 76 76 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 

3. วิทยาลัยสารพัดช่าง
เพชรบูรณ์ 

68 68 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 71 71 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564 

ผู้จบ
การศึกษา 

มีมาตรฐาน
วิชาการ

หรือวิชาชีพ 

ร้อยละ ประเมิน 
ผล 

ผู้จบ
การศึกษา 

มีมาตรฐาน
วิชาการ

หรือวิชาชีพ 

ร้อยละ ประเมิน 
ผล 

4. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียร
บุรี 

188 188 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 119 119 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 

5. วิทยาลัยการอาชีพชน
แดน 

202 202 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 127 127 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 

6. วิทยาลัยเทคโนโลยี 
ไฮเทค เพชรบูรณ์ 

66 66 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 45 45 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 

7. วิทยาลัยเทคโนโลยี  
เซนต์นีโอ 

60 60 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 0 0 0 ไม่

ประเมิน 

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค
หนองไผ่ 

94 94 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 49 49 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสัก
ธารา 

48 48 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 28 28 100 ไม่บรรลุ 

ค่าเป้าหมาย 

10. วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิเชียรบุร ี

50 50 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 8 8 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 

11. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรี
เทพพณิชยการ 

80 80 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 33 33 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 

12. วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพชรบูรณ์ 

211 211 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 128 128 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 

13. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบูรณ์ 

58 58 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 0 0 0 ไม่

ประเมิน 

14. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พณิชยการเพชรบูรณ์ 

0 0 0 ไม่
ประเมิน 

0 0 0 ไม่
ประเมิน 

15. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เทศบาลเมืองหล่มสัก 

59 59 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 14 14 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 

รวม 1,847 1,847 100 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 1,634 1,634 100 บรรล ุ

ค่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 
      หรือเพื่อเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้  (คา่เป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
สายงานการสอนและสายงานบุคลากรทางการศึกษา 

จำนวนครูและบุคลากร 
(คน) 

ผ่านการพัฒนา 
(คน) 

ร้อยละ ประเมินผล 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

1,298 1,238 95.38 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

1,311 1,278 97.48 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

1,466 1,466 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

2,057 2,057 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

1,689 1,572 93.07 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาในกำกับดูแล 

552 539 97.64 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

285 285 100.00 บรรลุเป้าหมาย 

8. องค์กรปกครองส่วน (12) 
ท้องถิ่นและสถานศึกษา 
ในสังกัด (18)  

447 370 95.37 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

9. สำนักงานระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ (1) และ
สถานศึกษาในกำกับดูแล (4) 

51 18 35.29 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 198 198 100.00 บรรลุเป้าหมาย 
11. โรงเรียนตำรวจ 
ตะเวนชายแดน 

10 10 95.37 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 793 764 96.34 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 10,157 9,795 96.44 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

หมายเหตุ จำนวนครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจากการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา 
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การดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานหรือเพื่อเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษา จำแนกรายสังกัดและระดับการประเมิน (ค่าเป้าหมาย “ไม่ประเมิน”) 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 5 9 16 10 12 2 90.74 ไม่ประเมินผล 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 5 5 13 28 69 6 96.03 ไม่ประเมินผล 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 3 5 16 15 66 13 97.46 ไม่ประเมินผล 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 13 14 30 36 84 11 93.09 ไม่ประเมินผล 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 0 1 2 8 28 1 100.00 ไม่ประเมินผล 

6. สำนักงานอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาในกำกับดูแล 

15 1 6 0 3 3 2 93.33 ไม่ประเมินผล 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 1 0 0 1 9 1 91.67 ไม่ประเมินผล 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(จำนวน 12 อปท.) 

19 3 6 0 5 5 0 84.21 ไม่ประเมินผล 

9. สถานศึกษาในกำกับดูแล
ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 0 0 1 2 1 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

10. การศึกษาพิเศษ 3 0 0 0 2 1 0 100.00 ไม่ประเมินผล 
11. โรงเรียนตำรวจ 
ตะเวนชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 ไม่ประเมินผล 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 1 0 2 1 1 0 80.00 ไม่ประเมินผล 
รวม 585 32 46 81 111 279 36 94.53  

  100 5.47 7.86 13.85 18.97 47.69 6.15 94.53 ไม่ประเมินผล 
จากตารางผลการดำเนินงาน แสดงในรูปแบบแผนภูมิได้ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์      
               ตามหลักสูตรและคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ  
               ชาญฉลาด)  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 

0 1 2 3 4 5   
1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 30 4 8 5 7 0 44.44 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 
1 และสถานศึกษาใน
สังกัด 

126 58 8 14 17 27 2 53.97 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 
2 และสถานศึกษาใน
สังกัด 

118 39 7 10 13 45 4 66.95 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 
3 และสถานศึกษาใน
สังกัด 

188 80 11 25 21 46 5 57.45 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 18 1 2 7 11 1 55.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาใน
กำกับดูแล 

15 9 3 0 0 2 1 40.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัด
เพชรบูรณ์ และ กศน.
อำเภอ 

12 8 0 0 0 4 0 33.33 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (จำนวน 12 อปท.) 

19 15 1 1 2 0 0 21.05 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับ
ดูแลของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เพชรบูรณ์  

4 1 1 1 1 0 0 75.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 2 0 0 0 1 0 33.33 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
11. โรงเรียนตำรวจ
ตะเวนชายแดน 

1 1 0 0 0 0 0 0.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 5 0 0 0 0 0 0.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
รวม 585 266 36 61 66 143 13 54.53 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

  100 45.47 6.15 10.43 11.28 24.44 2.22 54.53 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 
 
 
 



119 
 

 ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด จำแนกตามระดับการ ดังนี้ 
 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนาภาษาต่างประเทศ 
      ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 
หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 

(แห่ง) 
ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 24 9 5 8 8 0 55.56 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 52 10 24 15 24 1 58.73 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 37 13 11 17 35 5 68.64 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 77 13 36 23 34 5 59.04 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 29 3 3 4 11 0 52.50 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาในกำกับ
ดูแล 

15 0 1 0 2 1 1 33.33 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 7 0 0 0 4 1 41.67 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (จำนวน 12 อปท.) 

19 14 0 3 0 2 0 26.32 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับ
ดูแลของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เพชรบูรณ์  

4 4 0 0 0 0 0 0.00 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 3 0 0 0 0 0 0.00 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

11. โรงเรียนตำรวจตะเวน 1 0 0 1 0 0 0 100.00 บรรลคุ่าเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

ชายแดน 
12. สถาบันอุดมศึกษา 5 3 0 1 1 0 0 40.00 ไม่บรรลุคา่

เป้าหมาย 
รวม 585 250 49 84 70 119 13 57.26  

ร้อยละ 
100  42.74 8.38 14.36 11.97 20.34 2.22 

57.26 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
       เพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 12 13 9 9 9 2 77.78 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 23 8 22 28 41 4 81.75 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 11 14 26 15 48 4 90.68 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 36 22 44 27 53 6 80.85 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 4 2 6 9 18 1 90.00 บรรลคุ่าเป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาในกำกับ
ดูแล 

15 5 4 2 1 2 1 66.67 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 0 1 0 2 8 1 100.00 บรรลคุ่าเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (จำนวน 12 อปท.) 

19 6 3 1 3 6 0 68.42 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับ
ดูแลของสำนักงาน

4 0 1 1 1 1 0 100.00 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

พระพุทธศาสนาจังหวดั
เพชรบูรณ์  
10. การศึกษาพิเศษ 3 1 0 0 1 1 0 66.67 ไม่บรรลุคา่

เป้าหมาย 
11. โรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 บรรลคุ่าเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 1 0 2 1 1 0 80.00 ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

รวม 585 99 68 114 97 188 19 83.08  
ร้อยละ 

 100 16.92 11.62 19.49 16.58 32.14 3.25 83.08 
ไม่บรรลุคา่
เป้าหมาย 

 

 
 
  การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาศักยภาพผู้ เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ ของ
หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีการดำเนินแผนงานโครงการกิจกรรมที่สำคัญ จำแนกรายหน่วยงาน ดังนี้  
 

หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการ “การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564”   
2. โครงการ “Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
3. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
4. การขับเคลื่อนเป้าหมายการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่าน
กระบวนการเผยแพร่ การจัดทำแผนและการติดตามแผนตามเป้าหมาย  การ
ส่งเสริมผ่านแนวทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการ 
5. โครงการทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ของ สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. โครงการการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Brain 
Based Lerning by Interactive Notebook สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3   
2. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565   
3. โครงการการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Brain 
Based Learning สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
4. โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2565 
5. โครงการการจัดการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564   
6. โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้   
7. โครงการการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564   
8. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ฐานสมรรถนะ
ทางวิทยาศาสตร์  
9. โครงการส่งเสริมการแข่งชันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565   
10. โครงการอบรมออนไลน์ (Online) หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัล (Aksorn On-
Learn) เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์” และ 
หลักสูตร “การพัฒนางานระบบ PA ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ
ครู (ว9/2564)”   
11. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ทุก
ระดับบนฐานนวัตกรรมการศึกษาทางเลือก 
12. โครงการวิจัยและพัฒนาการอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น คุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมืองเสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) สพป.พช.1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
13. โครงการพัฒนาและยกระดับความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) และพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

1. โครงการสร้างสรรค์คุณค่าพัฒนาทักษะภาษาไทย  
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่อง

ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 
3. โครงการทดสอบททางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ป.6 และ  

ม.3 ปีการศึกษา 2564 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ยกย่องเชิดชูเกียรติของ สพป.เพชรบูรณ์ 

เขต 2 
5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

1. โครงการ  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
ออกเขียนได้ทุกคน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. โครงการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแบบบูรณาการ  

3. โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาสมรรถนะ  

4. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA  
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
6. โครงการบริการเครื่องมือมาตรฐานเพื่อใช้วินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน

ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
7. โครงการการบริหารเครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2564  
8. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี

การศึกษา 2564  
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  
10. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
11. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
12. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
13. โครงการ สะเต็มศึกษา  
14. โครงการ การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่

ประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 
15. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 3  
16. ประชาสัมพันธ์การอบรมจากหน่วยงานต่าง ดังนี้ 1) ขอความอนุเคราะห์

ประชาสัมพันธ์และส่งสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วย
โปรแกรม EOL System 2) ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาจีน(HSK) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพฐ. 3) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 4)
ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ 5) การ
ประเมินทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
6)การรับสมัครนักเรียนปลายทางเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาต่างประเทศ 
โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางฯ 7) ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วม
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 8)การส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)" 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

1. ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

2. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 

3. กิจกรรมทวิศึกษา 
4. โครงการครูสู่มืออาชีพ  
5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 
6. ศูนย์ HCEC 3 ศูนย์ในการทดสอบทางภาษา ทักษะต่างๆ และดิจิทัล 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. ส่งเสริมการรู้หนังสือ 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินอกระบบ

โรงเรียน N-NET   
3. โครงการประชุมแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง 
4. สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด ได้มี

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย(วิชาเลือกเสรี) ใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งใน
รูปแบการพบกลุ่ม และรูปแบบออนไลน์ โดยให้สอดรับกับวิถีใหม่ของผู้เรียน
ในแต่ละท้องถิ่น เช่นประวัติศาสตร์ในยุคพ่อขุนผาเมือง ที่ปกครองจังหวัด
เพชรบูรณ์ และได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเป็นพลเมืองไทย เช่น กิจกรรม ที่แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  กิจกรรม
การเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข และกฎหมายในชีวิตประจำวัน 

5. โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์  และสถานศึกษาใน
สังกัด 

1. เตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2. โครงการสร้างอาชีพส่งเสริมผู้สำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
3. โครงการทดสอบมาตฐานวิชาชีพ 
4. โครงการเรียนดีมีงานทำ 
5. โครงการการพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) หลักสูตรที่

ได้รับรองจากสำนักงาน ก.ศ.ศ . ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 2565               
(ระยะท่ี 3) 

 



125 
 

หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
6. การอบรมคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีใน

การเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลิกภาพที่มีความเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

7. โครงการลูกพ่อขุนจิตอาสา 
8. โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ English Mornning 
9. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในอาชีพก่อนจบ

การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก 

และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร 
3. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา" 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตเพชรบูรณ์   

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการสัมมนาและเพ่ิมประสิทธิ์ภาพในการทำงานของบุคลากรสาขาวิทย
บริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

2. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
3. โครงการพ่ีสอนน้องและบูรณาการพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 1 เรื่องประโยค

พ้ืนฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 เรื่องประโยคภาษาอังกฤษ
และศัพท์ทั่วไป 

ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด ส ำ นั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

1. โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ  

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. กิจกรรมอบรมพัฒนางานวัดและประเมินผลสำหรับเด็กที่มีความต้องการ

จำเป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 2. กิจกรรมอบรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 

6. โครงการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
7. กิจกรรมภาษาอังกฤษน่ารู้ 

องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน จั งห วั ด
เพชรบูรณ์ 

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ด้วย 
Interactive Flat Panel   

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
5. โครงการค่ายภาษาอังกฤษแสนสนุก(English Camp) 
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์    

1. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการอ่านการเขียน 
2. โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับภาคเหนือและ

ระดับประเทศ 
3. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาการทดสอบระดับชาติ 
4. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเรยีนมีการประเมินภายในทุกปี

และมีกาีประเมินภายนอกจาก  ปีละ 1 ครั้ง  
5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. 
7. โครงการลูกเสือน้อย 
8. โครงการจัดการเรียนการสอนหารออกเสียง Read aloud 
9. โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ 
10. โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
11. โครงการภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 
12. โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ กิจกรรมอิงลิชแคมป์ 

เทศบาลเมืองหล่มสัก 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน  โครงการประกวดแต่งนิทานจากภาพ 
2. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน/กิจกรรมพ่ีสอนน้องอ่าน/โครงการเดอร์พิชซ่า

คอมปานีชวนน้องอ่าน 
3. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม โครงการวันภาษาไทย กิจกรรมประกวดคัดลายมือ 
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 
5. ภาษาอังกฤษวันละคำ/โครงการค่ายภาษาอังกฤษหนูน้อย 
6. โครงการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง 
วิเชียรบุรี   

1. กิจกรรมจัดแหล่งเรียนรู้โดยใช้ป้ายนิเทศให้ความรู้  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา 
3. กิจกรรมพัฒนาครูด้วยกระบวนการ EF 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับผู้เรียน 

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ่ืนๆ  

1. โครงการรักการอ่าน 
2. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการส่งประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียน

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. โครงการสนับสนุน การเรียนการสอนจัดจ้างวิทยากรพิเศษ รายวิชา  

ภาษาอังกฤษ  /  โครงการ English is Fun 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมาย
เหตุ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ระดับปฐมวัยต่อ
ประชากรอายุ  
3-5 ปี เพ่ิมข้ึน 

ข้อมูลฐาน ร้อยละ 73.73 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 
 

ประชากร 
อายุ 3-5 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

30,300 27,897 90.85 

ร้อยละ 
90 

 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 

ประชากร 
อายุ 3-5 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

28,292 25,390 89.74 

 
 
 
 

2. ร้อยละของผู้เรียน
ระดับการศึกษาภาค
บังคับต่อประชากร 
อายุ 6-14 ปี 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 91.69 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 

ประชากร 
อายุ 6-14 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

102,983 99,119 94.35 
 

ร้อยละ 
100 

 

ประชากร 
อายุ 6-14 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

99,625 91,627 91.97 
บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 

3. ร้อยละของผู้เรียน
ระดับการศึกษา ม.
ปลาย หรือเทียบเท่า 
ต่อประชากรอายุ  
15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 68.56 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 

ประชากร 
อายุ 15-17 ปี 

เข้า
เรียน 

ร้อยละ 

35,483 30,258 85.27 
 

 ร้อยละ 
80 

 

ประชากร 
อายุ 15-17 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

35,642 25,568 71.73 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

4. ร้อยละผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัด ต่อประชากร
วัยเรียน
ระดับอุดมศึกษา
เพ่ิมข้ึน  
(18 - 24 ปี) 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 12.99 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 

ประชากร 
อายุ 18 -24 ปี 

เข้า
เรียน 

ร้อยละ 

92,182 10,525 11.42 
 

 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 
จากปี 
2562 

 

ประชากร 
อายุ 18 -24 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

87,141 10,200 11.71 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

5. ร้อยละประชาชน 
อายุ 15 - 59 ปี 
ได้รับการศึกษา
เพ่ิมข้ึน (กศน.) 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 1.91 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 

ประชากร 
อายุ 15 - 59 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

648,867 11,411 1.76 
 

กรณีรวมประชากร 15-59 ปี 
ในระบบการศึกษา 

ประชากร 
อายุ 15 - 59 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

648,867 46,324 7.14 

 ร้อยละ 
4.15 

 

ประชากร 
อายุ 15 - 59 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

633,423 10,978 1.73 
 

กรณีรวมประชากร 15-59 ปี  
ในระบบการศึกษา 

ประชากร 
อายุ 15 - 59 ปี 

เข้าเรียน ร้อยละ 

648,867 46,990 7.24 
บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมาย
เหตุ 

ปีการศึกษาเฉลี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจำปี พ.ศ.2563 -2564 
ประชากรอายุ 15-59 ปี  (ใช้ข้อมูลปี
การศึกษาเฉลี่ย พ.ศ.2562-2563)  
มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ(62) 8.65  
มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ(63) 8.92  

ปีการศึกษาเฉลี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจำปี พ.ศ.2565 ประชากรอายุ  
15-59 ปี   
(ใช้ข้อมูลปีการศึกษาเฉลี่ย พ.ศ.2564)  
มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 9.29 

6. ร้อยละของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็ก 
ตกหล่น ได้รับการ
ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 91.05 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 

จำนวน ช่วยเหลือ ร้อยละ 
8,798 7,259 82.51  

 ร้อยละ 
95 

 

จำนวน ช่วยเหลือ ร้อยละ 
134 134 100 

ตามนโยบายพาน้องกลับห้องเรียน 

บรรลุค่าเป้าหมาย 

 

 
 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา             
มีเป้าหมายผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลการดำเนินงานพบว่าบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับต่อประชากร อายุ 6-14 ปี (ร้อยละ 91.97) ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละประชาชน อายุ 15-59 ปีได้รับการศึกษา
เพ่ิมข้ึน กรณีรวมผู้เรียนในและนอกระบบ (ร้อยละ 7.24 ) และตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100และ นอกจากนี้ยังมี
ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 -5 ปี 
เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 89.74)  ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร 
อายุ 15-17 ปี เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 71.73) และตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากร
วัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 11.71)  
 
 ประเด็นรายละเอียดตามตัวช้ีวัด 
    ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น  
                           (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90) 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
นักเรียนระดับปฐมวัย 

จำนวนประชากร  
3-5 ปี 

จำนวนนักเรียน
ปฐมวัย( 3-5 ปี ) 

ร้อยละ ประเมินผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  3,422   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  3,889   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  5,353   
โรงเรียนโสตศึกษา ฯ   8   
สถานศึกษาเอกชน  6,595   
โรงเรียน ตชด.  16   
โรงเรียน อปท.  1,422   



129 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
นักเรียนระดับปฐมวัย 

จำนวนประชากร  
3-5 ปี 

จำนวนนักเรียน
ปฐมวัย( 3-5 ปี ) 

ร้อยละ ประเมินผล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. 
(2-5 ปี = 8,532 คน) 
(3-5 ปี = 4,685 คน)  

 4,685   

รวม 28,292 25,390 89.74 ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6-14 ปี  
              (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 

จำนวนประชากร  
6-14 ปี 

จำนวนนักเรียน 
ป.1-ม.3 

ร้อยละ ประเมินผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  15,166   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  14,716   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  21,584   
สพม.เพชรบูรณ์  14,559   
การศึกษาพิเศษ  778   
สถานศึกษาเอกชน  21,985   
โรงเรียน ตชด.  40   
โรงเรียน อปท.  2,622   
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  216   

รวม 99,625 91,627 91.97 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ 15-17 ปี เพิ่มขึ้น      
              (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75) 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

จำนวนประชากร  
15-17 ปี 

จำนวนนักเรียน 
ม.4-6 / ปวช.1-3 

ร้อยละ ประเมินผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  913   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  60   
สพม.เพชรบูรณ์  13,737   
การศึกษาพิเศษ  240   
สถานศึกษาเอกชน  1,522   
โรงเรียน อปท.  533   
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  138   
อาชีวศึกษา   8,134   
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน     
              (ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2563 (ปี 2563 = 11.42)  
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 

 ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด 
จำนวน

ประชากร  
18-24 ปี 

จำนวนนักศึกษา 
ต่ำกว่าอุดมศึกษา 

(ปวช.) 

จำนวน
นักศึกษา 

ป.ตรี 

 
รวม 

 
ร้อยละ 

ประเมินผล 

สถานศึกษาสังกัด 
กระทรวงอุดมศึกษา  

 0 5,563    

ม.การกีฬาแห่งชาติ  0 653    
อาชีวศึกษา  
(รัฐบาลและเอกชน) 

 3,776 160    

อาชีวศึกษา (อปท.)  48 0    
รวม 87,141 3,824 6,376 10,200 11.71 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพิ่มข้ึน (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.15)  
        ตาราง 1 ประชาชน อายุ 15-59 ปี ได้รับการศึกษาของ กศน. 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ประชาชน อายุ 15-59 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จำนวนประชากร  
15-59 ปี 

จำนวนนักศึกษา 
กศน. 

ร้อยละ ประเมินผล 

สำนักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 10,978 1.73 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

รวม 633,423 10,978 1.73 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า 

จำนวนประชากร  
15-17 ปี 

จำนวนนักเรียน 
ม.4-6 / ปวช.1-3 

ร้อยละ ประเมินผล 

อาชีวศึกษา (อปท.)  271   
รวม 35,642 25,568 71.73 ไม่บรรลุเป้าหมาย 



131 
 

 ตาราง 2 ประชาชน อายุ 15 - 59 ปี ได้รับการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด  

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ประชาชน อายุ 15-59 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จำนวนประชากร  
15 - 59 ปี 

จำนวนนักเรียน –
นักศึกษา 15 ปีขึ้นไป 

ร้อยละ ประเมินผล 

สำนักงาน กศน.จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 10,978   

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  913   
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  60   
สพม.เพชรบูรณ์  13,737   
การศึกษาพิเศษ  240   
สถานศึกษาเอกชน  1,522   
โรงเรียน อปท.  553   
โรงเรียนพระปริญัติธรรม  138   
อาชีวศึกษา (ปวช.)  8,134   
อาชีวศึกษา (ปวส))  3,776   
อาชีวศึกษา (อปท.  319   
อาชีวศึกษา (ป.ตรี)  160   
สถาบันอุดมศึกษา ป.ตรี  6,376   
สถาบันอุดมศึกษา  
สูงกว่า ป.ตรี 

 84   

รวม 648,867 46,990 7.24 บรรลุเป้าหมาย 
 

ตาราง 3 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร ปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

15 - 39 ปี 40 - 59 ปี 15 - 59 ปี 15 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป 
10.96 7.48 9.29 7.89 4.73 

 
  

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น     
              (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 )   

สังกัด การติดตามตามนโยบายพาน้องกลับห้องเรียน(คน) 

ติดตาม
แล้วพบตัว 

ติดตามแล้ว
ไม่พบตัว 

ยังไม่ได้
ติดตาม 

ทั้งหมด ร้อยละ ประเมินผล 

สพป.เขต 1 76 0 0 76 100 บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เขต 2 82 0 0 82 100 บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เขต 3 0 0 0 0 100 บรรลุเป้าหมาย 

สพม. 81 3 0 81 100 บรรลุเป้าหมาย 
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สังกัด การติดตามตามนโยบายพาน้องกลับห้องเรียน(คน) 

ติดตาม
แล้วพบตัว 

ติดตามแล้ว
ไม่พบตัว 

ยังไม่ได้
ติดตาม 

ทั้งหมด ร้อยละ ประเมินผล 

อาชีวศึกษา 175 97 0 272 100 บรรลุเป้าหมาย 

การศึกษาพิเศษ 3 0 0 3 100 บรรลุเป้าหมาย 

สช. 77 0 0 77 100 บรรลุเป้าหมาย 

กศน. 46 88 0 134 100 บรรลุเป้าหมาย 

 
 การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ของหน่วยงานทาง
การศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการ
ดำเนินแผนงานโครงการกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้  
 

หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

3. ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์  
4. การดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทาน และทุนการศึกษาอ่ืนๆ  
5. การดำเนินงานการรับนักเรียนระดับจังหวัด  
6. การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2565 

2. โครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ปีงบประมาณ 2565 
3. 1. ชื่อโครงการการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองความปลอดภัยของนักเรียนในการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565  
5. โครงการประกวดโรงเรียนปลอดภัย  
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนในการ

ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

1.  โครงการรับนักเรียน 
2.  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

1.  กำกับ ติดตาม   ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 เรื่องเขตพ้ืนที่บริการทาง
การศึกษา การเกณฑ์เด็ก เข้าเรียน การจัดสรรโอกาสเข้าเรียนชั้น ม.1 การผ่อนผัน
ให้เด็กเข้าเรียน การติดตาม เด็กเข้าเรียน การย้ายนักเรียน และการจำหน่าย
นักเรียน อย่างเคร่งครัด  
2. ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ได้พัฒนาระบบอบรมปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานการรับ
นักเรียน ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Admission E-Learning) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สร้างความรู้ความเข้าใจกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน
การรับนักเรียนให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ภายใต้การดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  
3. ดำเนินการสำมะโนประชากรที่เกิดปี พ.ศ. 2558 โดยมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด ที่ต้อง
เข้าเรียนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด  
4.  ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ  
5. ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ  
6. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียน  
7. มอบอำนาจให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กในปกครองเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แทนคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. แจ้งโรงเรียนเกณฑ์เด็กเข้าเรียน (รายชื่อตาม ทร.14) ในเขตพ้ืนที่บริการการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน ตามแบบ พฐ.09 และ
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ให้กับโรงเรียนที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามแบบ พฐ.13 และแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแบบ พฐ.10  
9. ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี
การศึกษา 2565  2)แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) ประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  4) ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับอำเภอ และระดับศูนย์พัฒนาวิชาการ 5) แจ้งโรงเรียนรายงาน
แผนการรับนักเรียน 6) โรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ด้วยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 7) โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับ
นักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8) โรงเรียนรายงานผล
การรับนักเรียนผ่านระบบรายงานการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  9) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานถึงสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  

1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
2. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษา

ต่อในสถาบันอุดมศึกษา  
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565   

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการแนะแนวการศึกษา  
2. กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3. การส่งเสริมการรู้หนังสือ 

สำนักงานอาชีวศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีวะ  
2. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

สถาบันอุดมศึกษา 1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 
2. โครงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
3. โครงการแนะแนวการศึกษา  
4. โครงการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่และการแนะแนวการศึกษา 

เพ่ือศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2565 
สถานศึกษาสังกัด 
การศึกษาพิเศษ   

1. โครงการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2. มีการดำเนินงานให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วยเหลือและส่งต่อ 
3. โครงการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. โครงการระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
5. โครงการพาน้องกลับมาเรียน 

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
2. โครงการจัดหาและคัดเลือกนักเรียนที่ีมีคุณภาพ 
3. โครงการเยี่ยมบ้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมาย
เหตุ 

1. ร้อยละของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด 
น้อมนำศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายและ
พระราชดำริด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัติ 

ข้อมูลฐาน  - 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
605 580 95.87 

 
 
 

 
 

ร้อยละ 
100 

 

 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
585 511 89.06 

 
        ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงาน
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด 
ส่งเสริมกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง  
โรงเรียนคุณธรรม และ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ 

ข้อมูลฐาน  - 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
605 556 91.90 

 

 
 

 ร้อยละ 
100 

 

 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
585 488 83.42 

 
        ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของหน่วยงาน
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด  
มีการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลฐาน  - 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
605 556 91.90 

- 

 ร้อยละ 
100 

 
 
 

 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
585 533 91.11 

 
        ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

 
 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและ
พระราชดำริด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 
3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยมีค่าเป้าหมายร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานพบว่า ทั้ง 3 ตัวชี้วัดในภาพรวมไม่
บรรลุค่าเป้าหมาย มีผลการดำเนินงานตามลำดับดังนี้  1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 91.11 2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
ร้อยละ 09.06 และ  3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ร้อยละ 83.42 
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 ประเด็นรายละเอียดตามตัวช้ีวัด 
 ระดับการดำเนินงาน 
 0 หมายถึง ไม่ดำเนินงาน 
 1 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม 
 2 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม และมีการดำเนินงาน 
 3 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน /โครงการ/กิจกรรม และดำเนินงานสำเร็จ 
 4 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินงานสำเร็จและมีผล/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 5 หมายถึง มีแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินงานสำเร็จและมีการดำเนินงานเป็น
แบบอย่างได้ (Best Practices 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมนำศาสตร์พระราชา พระ  
              บรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 

 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 23 8 8 7 8 10 75.93 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 10 6 22 24 54 10 92.06 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 2 13 17 13 64 9 98.31 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 19 12 36 43 66 12 89.89 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 5 2 7 8 14 4 87.50 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษา
และสถานศึกษาในกำกับ
ดูแล 

15 3 4 2 2 3 1 80.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 3 1 0 0 7 1 75.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน 
12 อปท.) 

19 5 3 3 3 5 0 73.68 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับดูแล
ของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดั
เพชรบูรณ์  

4 1 1 1 1 0 0 75.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 1 0 0 2 0 0 66.67 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

11. โรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดน 
 

1 0 0 0 0 1 0 100.00 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ 
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 2 0 2 1 0 0 60.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

รวม 585 74 50 98 104 222 47 89.06  
ร้อยละ 

 100 
12.65 8.55 16.75 17.78 37.95 8.03 89.06 ไม่บรรลุ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 ผลการดำเนินงานน้อมนำศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 

 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง   
      โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
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หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 28 6 9 3 8 0 48.15 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 20 6 19 31 43 7 84.13 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 9 12 17 12 61 7 92.37 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 13 20 35 37 66 17 93.09 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 6 3 4 10 16 1 85.00 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาในกำกับดูแล 

15 5 2 2 3 2 1 66.67 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 3 1 1 2 4 1 75.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน 12 
อปท.) 

19 8 3 2 4 2 0 57.89 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 
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ผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
 

 
 
 
 การดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดในการส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษา
พอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จำแนกสังกัดและประเภท ได้ดังนี้ 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา/สังกัด 

สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม 
และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

จำนวน
สถานศึกษา 

สถานศึกษา
พอเพียง 

โรงเรียน
คุณธรรม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ 

1. ศธจ.เพชรบูรณ์  53 3 5 1 
2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 125 85 69 10 
3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  117 76 77 12 
4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  187 134 141 15 
5. สพม.เพชรบูรณ์  39 24 26 7 
6. สำนักงานอาชีวศึกษา 14 3 3 0 
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หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 0 1 2 3 4 5 

9. สถานศึกษาในกำกับดูแล
ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 1 0 1 1 1 0 75.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 3 0 0 0 0 1 2 100.00 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

11. โรงเรียนตำรวจ 
     ตะเวนชายแดน 

1 0 0 0 0 1 0 100.00 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 0 0 1 0 0 20.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

รวม 585 97 53 90 104 205 36 83.42  
 

ร้อยละ  100 
16.58 9.06 15.38 17.78 35.04 6.15 83.42 ไม่บรรลุ 

ค่าเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศึกษา/สังกัด 

สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม 
และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

จำนวน
สถานศึกษา 

สถานศึกษา
พอเพียง 

โรงเรียน
คุณธรรม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์  11 8 3 1 
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 2 2 1 
9. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสถานศึกษาในกำกับดูแล 

4 0 1 0 

10. การศึกษาพิเศษ 3 2 3 1 
11. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 1 0 0 0 
12. สถาบันอุดมศึกษา 5 0 0 0 

รวม 578 337 330 48 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะ 
               และสิ่งแวดล้อม (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงา

น 

ผลการ
ประเมิน 

0 1 2 3 4 5   
1. ศธจ.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน 

54 11 16 11 6 10 0 79.63 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

2. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด 

126 2 8 16 27 58 15 98.41 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

3. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
และสถานศึกษาในสังกัด 

118 2 10 17 20 56 13 98.31 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

4. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 
และสถานศึกษาในสังกัด 

188 15 17 45 39 56 16 92.02 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

5. สพม.เพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 

40 4 3 5 8 18 2 90.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

6. สำนักงานอาชีวศึกษาและ
สถานศึกษาในกำกับดูแล 

15 6 4 2 2 0 1 60.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

7. กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และ กศน.อำเภอ 

12 2 2 1 2 4 1 83.33 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

8. สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน 12 
อปท.) 

19 5 2 4 3 5 0 73.68 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

9. สถานศึกษาในกำกับดูแล
ของสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์  

4 1 0 2 1 0 0 75.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

10. การศึกษาพิเศษ 
 
 

3 0 0 0 0 1 2 100.00 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศกึษา จำนวน 
(แห่ง) 

ระดับการดำเนินงาน ร้อยละ 
ดำเนินงา

น 

ผลการ
ประเมิน 

0 1 2 3 4 5   
11. โรงเรียนตำรวจตะเวน
ชายแดน 

1 0 0 1 0 0 0 100.00 บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

12. สถาบันอุดมศึกษา 5 4 0 1 0 0 0 20.00 ไม่บรรล ุ
ค่าเป้าหมาย 

รวม 585 52 62 105 108 208 50 91.11  
ร้อยละ 

 100 
8.89 10.60 17.95 18.46 35.56 8.55 91.11 ไม่บรรลุ 

ค่าเป้าหมาย 
 

 ผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม แสดงดังแผนภาพได้ ดังนี้ 
 

 
 การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่ กำกับดูแล และสถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีการดำเนินแผนงานโครงการกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้  
 

หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1. โค ร งก าร  ป ลู ก ป่ า เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ   ส ม เด็ จพ ระน าง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  

2. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่ องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

3. โครงการวันรักต้นไม้ / กิจกรรมบริหารจัดการขยะภายในสำนักงาน   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1. โครงการการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองเพ่ือประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2564   

3. การดำเนินงานตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

1. โครงการสร้างจิตสำนึกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก
ของชาติ(โครงการคุณธรรม สพฐ.) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 

2. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
3. แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน เพ่ือดำเนินการ

อย่างต่อเนื่อง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

1. โครงการศาสตร์พระราชา ฯ  
2. กิจกรรม 5 ส และการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 

โครงการการเสริมสร้างการเป็นพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตยและสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต กิจกรรมการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสถานศึกษาใน
สังกัด  

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ  
3. โครงการศาสตร์พระราชา/โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา/กิจกรรมค่าพุธบุตรด้วยพลังบวร 
5. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา 
6. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ/โครงการธนาคารขยะ/กิจกรรมโลกสดใส
สิ่งแวดล้อมสุขสม 

สถาบันอุดมศึกษา 1. โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ ปลูกหญ้าแฝก เปิดฝายน้ำล้น "ฝายสร้างชีวิต ด้วย
วิศวกรสังคม" 

2. โครงการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

3. โค รงก ารการป กปั ก รั กษ าท รัพ ย าก ร พ้ื น ที่ ป่ า เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ ฯ                              
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

4. โครงการสวนสมุนไพร 
5. โครงการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าที่ดินของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแนวทฤษฎีใหม่และการประยุกต์ใช้ โคก หนอง               
นา โมเดล 

สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ดำเนินโครงการโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม / กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 

2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 ดำเนินโครงการโครงการระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษา / โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมกิจกรรม
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
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หน่วยงาน การดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 / โครงการโรงเรียนคุณธรรม / โครงการ
สถานศึกษาปลอดขยะ  

สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
2. โครงการต้นกล้าคุณธรรมนำหลักท้องถิ่น 
3. โครงการเสริมสร้างชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โครงการสถานศึกษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โรงเรียนอีโคลสคูล โครงการโรงเรียนพอเพียง 
7. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น  

โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งตะแบก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช / โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

 เป้าหมาย หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการ 
ตามบริบทของจังหวัด 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หมายเหตุ 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด 
(Big Data) 

มี มี หน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง 7 แห่ง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ
บริหารจัดการศึกษาทุกแห่ง  

บรรลุเป้าหมาย 
 

 

2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

มี มี หน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง 7 แห่ง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการศึกษา
เพ่ือบริหารจัดการศึกษา 5 แห่ง  

บรรลุเป้าหมาย 
 

 

3. ร้อยละของสถานศึกษา 
มีอัตรากำลังข้าราชการครู 
ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

ร้อยละ 46.33 
 

ร้อยละ 60  

จำนวน พอดีเกณฑ์ ร้อยละ 
468 152 32.48 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
 

สังกัด 
สพฐ. 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หมายเหตุ 

4. หน่วยงานทางการศึกษา 
มีเรื่องการร้องเรียนด้านการ
บริหารงานบริหารงานบุคคล
ลดลง 

ปี พ.ศ.2562  
2 คดี 

ปีพ.ศ.2563  
3 คดี 

ปีพ.ศ.2564  
1 คดี 

 
0 

 
1 คดี 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

5. หน่วยงานทางการศึกษา 
มีกระบวนการที่ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมและการบูรณา 
การจัดการศึกษา 

มี มี หน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง 7 แห่ง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีกระบวนการที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการบูรณา 
การจัดการศึกษาที่เป็นตามรูปแบบ
และบริบทของหน่วยงาน 

บรรลุเป้าหมาย 

 

6. หน่วยงานทางการศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก  

มี มี สำนักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็กระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง 

บรรลุเป้าหมาย 

สพป. 

 
 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมในจังหวัด มีเป้าหมายให้หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะ               
การบูรณาการตามบริบทของจังหวัด ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงานพบว่าตัวชี้วัดที่               
1 , 2 ,5, 6 บรรลุค่าเป้าหมาย โดยมีตัวชี้วัด ร้อยละของสถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่
เหมาะสม ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 32.48 และตัวชี้วัดที่ 4 
หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง มีคดีร้องเรียน 1 คด ี
 
 ประเด็นรายละเอียดตามตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) (ค่าเป้าหมาย มี) 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ระบบสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 
มี ไม่มี ชื่อระบบ/งาน/โครงการ ประเมินผล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  

  1) ระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
DMC   
 

บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ระบบสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 
มี ไม่มี ชื่อระบบ/งาน/โครงการ ประเมินผล 

2) ระบบติดตามตรวจสอบ
งบประมาณ BRSS   
3) ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC  
4) ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
SCHOOL MIS   
5) ระบบบริหารจัดการข้อมูลเรียน
รวม SET   
6) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การศึกษา EMIS   
7) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
HRMS   
8) ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน CCT 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2  

  1) ระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
DMC   
2) ระบบติดตามตรวจสอบ
งบประมาณ BRSS   
3) ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC  
4) ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
SCHOOL MIS   
5) ระบบบริหารจัดการข้อมูลเรียน
รวม SET   
6) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การศึกษา EMIS   
7) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
HRMS   
8) ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน CCT  

บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  

  โครงการการจัดทำระบบสารสนเทศ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และ
ระบบ  
1) ระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
DMC   
2) ระบบติดตามตรวจสอบ
งบประมาณ BRSS   
3) ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC  
 

บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ระบบสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 
มี ไม่มี ชื่อระบบ/งาน/โครงการ ประเมินผล 

4) ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
SCHOOL MIS   
5) ระบบบริหารจัดการข้อมูลเรียน
รวม SET   
6) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การศึกษา EMIS   
7) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
HRMS   
8) ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน CCT 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ 

  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานและเผยแพร่ และ
ระบบงาน 
1) ระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 
DMC   
2) ระบบติดตามตรวจสอบ
งบประมาณ BRSS   
3) ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC  
4) ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 
SCHOOL MIS   
5) ระบบบริหารจัดการข้อมูลเรียน
รวม SET   
6) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การศึกษา EMIS   
7) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
HRMS   
8) ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน CCT 

บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 

  โครงการ กศน.ปักหมุด เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   ข้อมูลสารสนเทศอาชีวศึกษา บรรลุเป้าหมาย 
รวม 7 0  บรรลุเป้าหมาย 

สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์   ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ไม่ประเมินผล 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  ทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 
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หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ระบบสนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 
มี ไม่มี ชื่อระบบ/งาน/โครงการ ประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์    ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ไม่ประเมินผล 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์    ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ไม่ประเมินผล 
เทศบาลตำบลนางั่ว     ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลตำบลชนแดน    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลตำบลดงขุย    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลตำบลซับสมอทอด    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลตำบลพุเตย    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

เทศบาลเมืองหล่มสัก    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่     ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่    ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระบบ 
LEC ระบบสารสนเทศท้องถิ่น 

ไม่ประเมินผล 

รวม 14 0 มี ไม่ประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ค่าเป้าหมาย มี) 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งาน/โครงการ ประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   โครงการ  “จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจำปี พ.ศ. 2565” 

บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  

  การจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

  จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ P OBEC บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  

  "โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

  ระบบ HRMS OBEC  บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

  ระบบสารสนเทศข้าราชการครู บรรลุเป้าหมาย 

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   ระบบสารสนเทศข้าราชการครู บรรลุเป้าหมาย 
รวม 7 0  บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่เหมาะสม     
              (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70) (เฉพาะ สพป./สพม.) 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
อัตรามีกำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม 

จำนวนสถานศึกษา อัตรากำลังเหมาะสม 
(พอดีเกณฑ์) 

ร้อยละ ประเมินผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 125 27 21.60 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 117 25 21.37 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 187 61 32.62 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สพม.เพชรบูรณ์ 39 39 100 บรรลุเป้าหมาย 

รวม 468 152 32.48 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง     
              (ค่าเป้าหมาย 0) (เฉพาะ สพป./สพม.) 
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
การร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคล  

ที่ฟ้องร้องใหม่ในปีงบประมาณ 2565 
จำนวนเรื่อง/คดี ประเมินผล 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 0 บรรลุเป้าหมาย 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 0 บรรลุเป้าหมาย 
สพม.40 0 บรรลุเป้าหมาย 
ศธจ.เพชรบูรณ์  (การร้องเรียน/ร้องทุกข์ บริหารงานบุคคล  
เข้าสู่กระบวนการ กศจ.) 

0 บรรลุเป้าหมาย 

รวม 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา    
              (ค่าเป้าหมาย มี)  
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
กระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งาน/โครงการ ประเมินผล 
ศธจ.เพชรบูรณ์   1. การบริหารจัดการผ่านกลไก กศจ.  

2. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษาจาก อบจ. 
4.ขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
(SDG4) 
5. การดำเนินงานงานตามประเด็นใน
ระดับจังหวัด 

บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   1. โครงการการดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง
ความปลอดภัยของนักเรียนในการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565    
2. โครงการวิจัยและพัฒนากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมืองเสียสละ กล้า
หาญ ชาญฉลาด) สพป.พช.1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศึกษา 
กระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งาน/โครงการ ประเมินผล 
3. โครงการการขับเคลื่อนการเตรียมความ
พร้อมหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ปีงบประมาณ 
2565 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2   การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสำนัก 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2  

บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   1.โครงการการพัฒนาและนำนโยบายการ
จัดการศึกษาสู่การปฏิบัติของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  
2.โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

 

สพม.เพชรบูรณ์   นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ 

บรรลุเป้าหมาย 

กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์   การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาภาค 
กลุ่มจังหวัด จังหวัด และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

บรรลุเป้าหมาย 

อศจ.เพชรบูรณ์   บริหารผ่านกลไกคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

บรรลุเป้าหมาย 

รวม 7 0 มี บรรลุเป้าหมาย 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 6 หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ค่าเป้าหมาย มี)  
 

หน่วยงาน/สถานศึกษา 
กระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งาน/โครงการ ประเมินผล 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   1) การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2565   
2) การกำหนดเครือข่ายการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมกับ โรงเรียน
คุณภาพระดับประถมศึกษา 

บรรลุเป้าหมาย 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2   การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก บรรลุเป้าหมาย 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   โครงการการพัฒนาและนำนโยบายการจัด บรรลุเป้าหมาย 
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หน่วยงาน/สถานศึกษา 
กระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 

มี ไม่มี ชื่อระบบ/งาน/โครงการ ประเมินผล 
การศึกษาสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

รวม 3 0 มี บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ผลการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของหน่วยงานและสถานศึกษาหรือรางวัลที่ได้รับ 

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1                 
(พ.ศ.2563 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า หน่วยงาน 
สถานศึกษาจำนวนมากมีผลการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของหน่วยงานและสถานศึกษาหรือรางวัลที่ได้รับที่มี
ผลการปฏิบัติที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาอ่ืนได้ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ที่มีจำนวนมาก จึงได้นำผลการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของหน่วยงานและสถานศึกษาหรือรางวัลที่
ได้รับบางส่วนมานำเสนอจำแนกตามรายยุทธศาสตร์  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ
ผลงาน  “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่               
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคง  โดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด
แก่นักเรียน ผลการดำเนินงานคือ "นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 
54 คน โรงเรียนและชุมชน มีความเข้าใจตรงกันเพ่ือป้องกันสารเสพติด และโรงเรียนปลอดสารเสพติดทุกชนิด 

โรงเรียนบ้านบ้านกกโอ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2               
เสนอผลงาน “เกียรติบัตรดีเด่น รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์   1) เพ่ือสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 2) ป้องกันการ
บาดเจ็บจากภัยต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยสังคมต่าง ๆ  ผลการดำเนินงานคือ 1) โรงเรียนเก็บข้อมูล
การบาดเจ็บด้วยตนเอง ( School-based need assessment ) 2) โรงเรียนจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
และตั้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ (School-based priority and objective 
setting) 3)โรงเรียนร่วมวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บ (School-based planning) บน
ข้อจำกัดต่าง ๆ ของโรงเรียน 4) โรงเรียนดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ( School-based 
intervention ) และพัฒนาทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานนอกโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา 5) 
โรงเรียนขยายองค์ความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน 

โรงเรียนบ้านสระประดู่ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3                
เสนอผลงาน “นวัตกรรมปลูกฝังคุณธรรมที่ดี  สู่วิถีโรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบ SRAPRADOO”  ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต “ปลูกฝังคุณธรรมที่ดี  สู่วิถีโรงเรียนสุจริต โดยใช้รูปแบบ SRAPRADOO” 
ของโรงเรียนบ้านสระประดู่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 2) เพ่ือพัฒนา
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โรงเรียนบ้านสระประดู่  ให้มีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้ 
และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  3) เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านสระประดู่ให้มี
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ  4) เพ่ือส่งเสริมการทําความดีของนักเรียนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจเป็น
แรงผลักดันให้นักเรียนทําความดีและร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  5) เพ่ือสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสระประดู่ รวมทั้ง ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรสถาบันในท้องถิ่น ให้
มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต (สร้างเครือข่าย)"  ผลการดำเนินงานคือ ด้านปริมาณ 1) ครู ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสระประดู่ ร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และปลูกฝัง
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริตให้แก่นักเรียน  2) นักเรียนโรงเรียนบ้านสระประดู่  ร้อยละ 100 มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต  ด้านคุณภาพ 1) โรงเรียนบ้านสระประดู่  มีระบบงานและ
วิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและมีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  2) นักเรียนโรงเรียนบ้านสระประดู่  มีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 3) เกิดเครือข่ายครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสระประดู่ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรสถาบันในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต 

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน 
“ได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564 ปีที่ 7 ติดต่อกัน”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  
ผลการดำเนินงานคือ โรงเรียนมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี เหมาะสม โรงเรียน นักเรียน ครู บุคลากร 
มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอผลงานสถานศึกษาที่
สนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์สร้างโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผลการดำเนินงานคือกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา สามารถพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิต มีความรู้ สร้างรายได้่แข่งขันด้านด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง
การพัฒนาจังหวัด 

 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (อศจ.) เสนอผลงาน “รางวัลพระราชทานความเป็น
เลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  ผลการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในอานาคต 
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วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ สังกัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (อศจ.) เสนอ
ผลงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องธุรกิจ
และการประกอบธุรกิจ 3) เพ่ือสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ผลการ
ดำเนินงานคือ 1.) รับการประเมินระดับ อศจ. ระดับ 3 ดาว  2.)รับการประเมินระดับ ภาค 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ สังกัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (อศจ.) เสนอผลงาน 

1.ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสากลชายระดับจังหวัด  2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ "เทคนิคการนำเสนอขายสินค้า" 3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง"การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซีลีน "ระดับชาติ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้าง
ขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มี
ศักยภาพทั้งด้านความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ และวิชาการ  ผลการดำเนินงานคือ  1.ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดร้องเพลงสากลชายระดับจังหวัด  2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ "เทคนิคการ
นำเสนอขายสินค้า" 3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง"การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซีลีน "ระดับชาติ   

โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
เสนอผลงาน โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
กำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื อเป็นการส่งเสริม
ทักษะอาชีพให้ผู้เรียน ผลการดำเนินงานคือ ผู้เรียนมีทักษะด้านงานอาชีพมีความพร้อมสำหรับทักษะในอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน “การ
บริหารโดยใช้รูปแบบ STILL เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยคุณภาพ” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือพัฒนาการบริหารงานโดยใช้
รูปแบบ STILL  ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 2)  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดำเนินงานคือ ระดับคุณภาพของการ
ดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม  โดยโรงเรียนมีการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  และมี
ความเหมาะสมในการบริหารด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยคุณภาพของครู 

 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ
ผลงาน “พัฒนาการเรียนรู้และกระบวนการคิดด้วยเครื่องกลสีเขียว โดยเข้าร่วมการแข่งขัน 2022 World 
Green Mech Contest และได้รับรางวัล 2022 OVERSEAS EDUCATIONAL CONTRIBUTION AWARD 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างมีเหตุผล มีประสบการณ์ที่หลาหลาย มีผลการดำเนินงานคือ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 2022 
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World Green Mech Contest และได้รับรางวัล  2022 OVERSEAS EDUCATIONAL CONTRIBUTION 
AWARD ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนบ้านตาดกลอย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ
ผลงาน CHANGE 4Q สู่การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านตาดกลอย สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมี
สติปัญญา อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีสรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 2) เพ่ือให้สถานศึกษามีนวัตกรรมมีนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีผลการดำเนินงานคือครูและบุคลากรได้นำมา
เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณต่อไป 

โรงเรียนบ้านโคกมน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ
ผลงาน เป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรมความดี (Virtue 
Innovation Model)  โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประจำปี 2564สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
2) นักเรียนเป็นตัวแทนยุวทูตของโรงเรียน สามารถแนะนำกิจกรรมของท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่าง
ถูกต้อง  3)  นักเรียนที่เป็นตัวแทนยุวทูต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้ 4) ชุมชนให้การยอมรับยุวทูต
ของโรงเรียนบ้านโคกมน" มีผลการดำเนินงานคือ 1) นักเรียนที่เป็นตัวแทนยุวทูต มีความรับผิดชอบ ในหน้าที่
ของตนเอง รู้เวลา รู้ หน้าที่ของตนเอง 2) ยุวทูตโรงเรียนบ้านโคกมน รู้รักถิ่นฐานบ้านเกิด ช่วยดูแลอนุรักษ์
วัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) ยุวทูตความดี สามารถต่อยอดความ
ดี โดยเป็นมัคคุเทศก์น้อยของ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ต่อไป 

โรงเรียนบ้านบึงนาจาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอ
ผลงาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมวีดีทัศน์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21              
มีผลการดำเนินงานคือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรมวีดีทัศน์การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนเพชรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน 
“รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือองค์กรที่ เป็นเลิศ (OBECQA)” 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์                        
1) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการบริหารการศึกษา 2) พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ และ                   
3) พัฒนานักศักยภาพเรียนด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีผลการดำเนินงานคือ ผู้บริหารได้รับรางวัลที่
สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการ ครูได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่น/บุคคลต้นแบบ 
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นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ด้านกีฬา เป็นต้น 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ สังกัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (อศจ.) 
เสนอผลงาน  “รางวัลโล่เกียรติยศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน” สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา อาชีวศึกษา 2) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา อาชีวศึกษา
มีการประยุกต์ไตรสิกขาในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 3) เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา                
ด้านกาย ศีล จิตรใจและปัญญา ตลอดจนทักษชีวิตและคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางของศาสนาพุทธที่
สอดคล้องกับสภาพสังคม มีผลการดำเนินงานคือ 1) ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธให้แก่
บุคลากรในสถานศึกษา อาชีวศึกษา 2) ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษา อาชีวศึกษามีการประยุกต์ไตรสิกขาในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน 3) นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านกาย ศีล จิตรใจและปัญญา ตลอดจน
ทักษชีวิตและคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางของศาสนาพุทธที่สอดคล้องกับสภาพสังคม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี สังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์  เสนอผลงาน “ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ”  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่ อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้ง
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู มีผลการดำเนินงานคือ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู   

โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก เสนอผลงาน “โครงการ
ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนักเรียนอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ได้รับรางวัล
เหรียญทองใน แต่ละกิจกรรมที่เข้าร่วม / นักเรียนได้เป็นตัวแทนของระดับภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับประเทศ มีผลการดำเนินงานคือ นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้เรียนต่อไป   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1.ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณา
การเพ่ือนำาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำาแนวพระราชดำาริสู่การปฏิบัติ 

4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้าง ความ
เข้มแข็งของผู้นำาชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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5.บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วย หลักธรรมาภิบาล พร้อม
รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

มีผลการดำเนินงานคือ  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถเป็นที่พ่ึงของชุมชนในท้องถิ่นได้ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ หลักสูตร ในคุณลักษณะคนไทยที่พึง

ประสงค์ 4 ประการ สิทธิหน้าที่ของพลเมืองและสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 20 
ชุมชน รวมไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏนำองค์ความรู้สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐาน และ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

4. นักศึกษาและบัณฑิตครูมีคุณภาพเป็นเลิศ สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพครู  สอบบรรจุครู
ผู้ช่วยและมีงานทำ มีสมรรถนะวิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 

5. โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง Sustainable Development 
Goals 

6. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ในพื้นที่  

7. ชุมชนท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยราชภัฏไปใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยื น เช่น การเกษตร การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์  การท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวบาล จิตกรรม เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอผลงาน “ผลงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาบนฐานนวัตกรรมการศึกษาทางเลือก” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม
บริบทพ้ืนที่สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานนวัตกรรมการศึกษาทางเลือก 2) เพ่ือนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนิ นงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานนวัตกรรมการศึกษาทางเลือก                        
มีผลการดำเนินงานคือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา                      
2) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทางเลือก 

โรงเรียนบ้านบง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เสนอผลงาน 
ผลงานรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ผลการดำเนินงานคือ คณะครูโรงเรียนบ้านบง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับ  ความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็ นระบบ                         
มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีความเสมอภาคทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เสนอผลงาน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564”  
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                
1) เพ่ือให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือให้โรงเรียน 
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทำงานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ และประเมินผลได้  ผลการ
ดำเนินงานคือ 1) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา  2) สัมพันธภาพ
ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 3) นักเรียนเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 4) นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพรอบด้าน 5)  ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจังด้วยความเสียสละ"  

โรงเรียนบ้านศรีมงคล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เสนอ
โครงการ  พาน้องกลับมาเรียน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือติดตามค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและออกกลางคัน ให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการ
ฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพ่ือการมีงานทำ ผลการดำเนินงานคือ นักเรียนที่ตกหล่น หรือ ออกกลางคัน 
โรงเรียนบ้านศรีมงคล  กลับเข้าเรียนในระบบการศึกษา 

 โรงเรียนหนองไผ่  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน 
“รางวัลด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมขนาดใหญ่ 
OBEC AWORDS ภาคเหนือ  รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 (COVID-2019) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.รุ่ งโรจน์  Model”   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ                
1) เพ่ือสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่  ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่ งโรจน์  Model.                   
2) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model. 3) เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนอง
ไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร. รุ่งโรจน์ Model. ผลการดำเนินงานคือ "การจัดการศึกษาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองไผ่ ปีการศึกษา 2564 ด้วย 4 ร.
รุ่งโรจน์ Model. หมายถึง การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยใช้นวัตกรรม
ทางการศึกษารูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ 4 ร. ที่มีความสัมพันธ์กันสอดคล้องบริบทของ
สถานศึกษา ตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความรุ่งโรจน์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 รับรู้ เป็นการสร้างความรู้ ให้รู้วิชา รู้หน้าที่ วางแผน สร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน 
ขั้นที่ 2 รวดเร็ว เป็นการลงมือปฏิบัติทันทีบูรณาการตามแนวปฏิบัติที่วางไว้ 
ขั้นที่ 3 เร่งรัด เป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม สะท้อนผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ขั้นที่ 4 เรียบร้อย เป็นการทบทวนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสรุปรายงานผล 
กรณีงานไม่เรียบร้อยต้องสร้างการรับรู้ในขั้นที่ 1 เพ่ือสร้างความเข้าใจในงานให้ชัดเจนอีกครั้ง

ตามวงจรคุณภาพดำเนินการต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรเกิดประสิทธิผลของงาน หรือ ภาพความสำเร็จ
“รุ่งโรจน์” ซึ่งเป็นคุณภาพการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา" 
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โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
เสนอผลงาน "1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประเภท
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  ปีพุทธศักราช 2555  จากกระทรวงศึกษาธิการ   2) โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
ขนาดกลาง  ปีพุทธศักราช 2556  จากกระทรวงศึกษาธิการ   3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  ปีพุทธศักราช 
2560  จากกระทรวงศึกษาธิการ   4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล
พระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  ปี พุทธศักราช 2561  จาก
กระทรวงศึกษาธิการ   5) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1  
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ประจำปี  2558  ระดับประเทศ 6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัด
เพชรบูรณ์รับป้ายสนองพระราชดำริฯ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปี 2559 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ณ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร 7)  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับ
การคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถี พุทธชั้นนำ  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  พุทธศักราช  2553  
8)  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ รับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC  AWARDS) เหรียญทอง ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ            
ปีพุทธศักราช 2555   จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 9) โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2556 สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาต้นแบบ) ปีการศึกษา 2557 และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 
2560 10) รางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษาดีเด่น สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง             
จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2557 (ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559) 11) โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับโล่รางวัลระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ประเภท 
สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2561 จากกระทรวงศึกษาธิการ 12) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS) รองชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับประเทศ 
ประจำปี 2563 13) นางชุติพร  เหล็กคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์  
ได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยศรัทธา และเสียสละ อันควรยกย่องยกย่องสรรเสริญ 
จากสมาคมทหารตำรวจนอกราชการแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 14) นางสาวจุฑามาศ  บุญ
ประเสริฐ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัด เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร 
บุคคลสำคัญของโลก” จากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิ
อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562  15) นายดนัย  ใจเย็น ครูโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับโล่ รางวัลระดับชาติ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีที่ 9 พ.ศ.2562 จาก สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 16) นายดนัย  ใจเย็น ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเชิดชูระดับชาติ “ครูต้นแบบบูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย” ปี พ.ศ.2563 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 17) นางจริยาภรณ์   พรมมี          
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ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับ รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูระดับชาติ “ครูต้นแบบ
บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาตอนปลาย” ปี พ.ศ. 2563 จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 18) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นส่วน
ราชการที่ร่วมดำเนินการ และขับเคลื่อนโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 จากผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 19) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น 
สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 20) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ รับรางวัลผ่าน
เกณฑ์การประเมินโครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 
2564 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัด
เพชรบูรณ์ มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ covid-19                  
การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเยี่ยม"สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยการสร้างโอกาสเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนเป็น
คนดี มีความรู้ ในศตวรรษที่ 21 ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลการดำเนินงานคือ  1) นักเรียนด้อยโอกาสทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะวิชาการ งานอาชีพ  สุนทรียภาพและเทคโนโลยี 2) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คุณธรรม 
จริยธรรมและมีทักษะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ครูมี
ความรู้ และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 4) ครูใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  5) สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  6) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอโครงการ             
เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายให้
เป็นสถาบันการศึกษา แบบตลาดวิชา เปิดกว้างทางการศึกษา ผลการดำเนินงานคือ เปิดโอกาสและให้ความ
เสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกล จัดการเรียนการสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี Pre-Degree (การศึกษาราย
กระบวนวิชา) ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยยึดหลักตามภาระกิจที่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี "ความรู้คู่คุณธรรม"                
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์           
เขต 1  เสนอผลงาน “การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้เป็นรีสอร์ท  เพ่ือการเรียนรู้ในสถานศึกษา”  สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุป ระสงค์              
1. สร้างความศรัทธาต่อชุมชน 2.โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียนนักเรียนอยากมาโรงเรียน  ผลการดำเนินงานคือ 
1.โรงเรียนสะอาดร่มรื่น หน้าโรงเรียนน่ามอง 2.ชุมชนให้ความร่วมมือ 3.นักเรียนมีความสุข สนุกกับการ             
มาเรียนที่โรงเรียน 
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โรงเรียนบ้านบ้านทรัพย์สว่าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2          

เสนอผลงาน “ผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในการที่จะนำ
บุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอด
ถึงชุมชนเหล่านี้ล้วนเป็นความร่วมมือ  ของทุกฝ่ายในการคิด การปฏิบัติ การสร้างสรรค์ การพัฒนาเพ่ือให้เกิด
สังคมคุณภาพ ได้รับรางวัล รร.ปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับดี และเสนอเอกสาร
พิจารณาในปี 2565 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย พ.ศ.
2565 ปีที่ 3 ติดต่อกัน”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์   เพ่ือแก้ปัญหาการทิ้งขยะในโรงเรียน เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เกิดสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัย สร้างวินัยด้านการจัดการขยะ การแยกขยะ ลดการใช้ นำ
กลับมาใช้ใหม่ ให้นักเรียนรู้จักการกำจัดขยะ ด้วยแนวคิด 3R ลดภาวะโลกร้อน และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และเพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักปลูกจิตสำนึก ปฏิบัติตนด้านการจัดการขยะ แ ละนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ผลการดำเนินงานคือ กิจกรรมพัฒนาความรู้และความตระหนักในการจัดการ
ขยะ มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง     
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในระดับความคิด พฤติกรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพในการจัดการปัญหา
ในชีวิตประจำวันได้ และยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นจัดการเรียนรู้โดย
บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีการนำความรู้ไปใช้ในการทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ซึ่งโรงเรียนบ้าน ทรัพย์สว่าง ได้ดำเนินกิจกรรมในการสร้างความรู้และความเข้าใจของนักเรียน ครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน เช่น การให้ความรู้หน้าเสาธง การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การให้ความรู้เพ่ิมเติมใน
วิชาแนะแนว หรือกิจกรรมโฮมรูม การอบรมออนไลน์ของครู และบุคลากร ทำให้นักเรียนและบุ คลากรเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ และได้ต่อยอดความรู้ด้วยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนใน
อนาคต 

โรงเรียนบ้านจัดสรร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เสนอ
ผลงาน “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง”  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  5. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นศูนย์ศึกษา พัฒนา และวิจัยวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพ่ือเป็นศูนย์จัดการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3. เพ่ือถอดองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างเครือข่ายขยายผล
โครงการ  ผลการดำเนินงานคือ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และพัฒนาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ เสนอผลงาน “ป้ายสนองพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 
5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์  สร้างความตระหนัก
ให้เยาวชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผลการดำเนินงานคือ นักเรียนมีความขยัน อดทน รักษ์สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เสนอ
ผลงาน “โรงเรียนสีเขียว (โรงเรียนคาร์บอนต่ำ เพ่ือลดการใช้พลังงาน)” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์  1) โรงเรียนมีนโยบายและ
ระบบการดำเนินงาน (การบริหารจัดการ) ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2) โรงเรียนมีการจัดการ 
ด้านการใช้ทรัพยากร (พลังงาน น้ำ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ) การป้องกันและจัดการมลพิษ (น้ำ อากาศ ขยะ) 
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รวมทั้งมีการจัดการสภาพภูมิทัศน์ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วไป 3) โรงเรียนมีการบูรณาการความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  4) เป็นโรงเรียนที่มีการขยายผล
การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมสู่ โรงเรียนใกล้เคียง และชุมชน ผลการดำเนินงานคือ 
1) เชิงปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม จำนวน 360 คน ครูและบุคลากร 30 คน ครอบครัว
นักเรียนและชุมชนในอำเภอน้ำหนาว 2) เชิงคุณภาพนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครอบครัว
นักเรียนและชุมชนในอำเภอน้ำหนาว ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลดการ
ใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์" 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอผลงาน การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัด
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการดำเนินงานคือ 1) สถานศึกษาทุกแห่งรับทราบเป้าหมายกาพัฒนที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา 2) มีสื่อสร้างการรับรู้ ฯ 3) หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการดำเนินงานร้อยละ 
100  4) มีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นที่ประจักษ์ 

โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เสนอ
ผลงาน “ได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับประเทศปี 2564” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการ
บริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์   1) เพ่ือกำหนดมาตรฐาน
คุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 2)  เพ่ือกำหนดการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3) เพ่ือประเมินคุณภาพของสถานศึกษา" โดยมีผลการดำเนินงาน
คือ 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชะโงกมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  
สามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็น ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  2) คณะครูโรงเรียนบ้าน
เขาชะโงกมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เสนอ
ผลงาน “การส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัด
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือวางแผนกลยุทธ์การบริหาร , เพ่ือสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้  , เพ่ือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้   โดยมีผลการดำเนินงานคือ  "ครูสามารถใช้กระบวนการ PLC เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ , โรงเรียนบ้านป่าแกเครือมีโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอผลงาน องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบโดดเด่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการ
ประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมาโดยตลอดและ
ต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานคือ "ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564  ผ่านการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอ 
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และจังหวัดณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)  ระดับองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านการคัดเลือก เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  เสนอผลงาน SPM40 สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จัดการศึกษามี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนเพ่ิมขึ้นทุกระดับชั้น 3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้น
ไป  โดยมีผลการดำเนินงานคือ 1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จัด
การศึกษามีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนเพ่ิมขึ้นทุกระดับชั้น 3. โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 การศึกษาความเห็นของหน่วยงานและสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาจากประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาความคิดเห็นในการ
พัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จากการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้แบบจัดเก็บ
ข้อมูลประเด็นตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชบูรณ์ จาการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำรวจจากประชากรได้แก่ 
ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รักษาการในตำแหน่ง/รักษาราชการแทนผู้บริหาร 
หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด รวม  597 คน การจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่  1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกเป็นประเภทหน่วยงาน  หน่วยงานและสถานศึกษาจำแนกตามประเภท
และระดับการจัดการศึกษา และหน่วยงานจำแนกตามสังกัด  ส่วนที่ 2 ผลความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวม โดยมีผลการศึกษา ดังนี้  

  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ 
 

 ตาราง 1 ประเภทหน่วยงานที่ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ ลำดับ 

หน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ี
มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล 

19 3.18 2 

สถาบันอุดมศึกษา 5 0.84 3 

สถานศึกษา 573 95.98 1 

รวม 597 100  
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  จากตารางพบว่าประเภทหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหา     
ด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 597 แห่ง ตามลำดับดังนี้ 1) สถานศึกษา (N = 573 ร้อยละ 
95.98)  2) หน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล (N = 19    
ร้อยละ 3.18) และ 3) สถาบันอุดมศึกษา (N = 5 ร้อยละ 0.84) ตามลำดับ 
 

 ตาราง 2 หน่วยงานและสถานศึกษาจำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ ลำดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 564 94.47 1 

อาชีวศึกษา 16 2.68 2 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 12 2.01 3 

อุดมศึกษา 5 0.84 4 

รวม 597 100  

   
  จากตารางพบว่าประเภทหน่วยงานจำแนกตามประเภทการจัดการศึกษาท่ีแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 597 แห่ง ตามลำดับดังนี้               
1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (N = 564 ร้อยละ 94.47)  2) อาชีวศึกษา (N = 16 ร้อยละ 2.68) 3) การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (N = 12 ร้อยละ 2.01)  และ 4) อุดมศึกษา (N = 5 ร้อยละ 0.84) 
ตามลำดับ 
  

ตาราง 3 หน่วยงานและสถานศึกษาจำแนกตามส่วนราชการต้นสังกัด 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ ลำดับ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 54 9.05 2 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475 79.56 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 2.51 4 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

12 2.01 5 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา ฯ  5 0.84 6 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31 5.19 3 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4 0.67 7 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 0.17 8 

รวม 597 100  
   

   

  จากตารางพบว่าประเภทหน่วยงานจำแนกตามส่วนราชการต้นสังกัดที่แสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 597 แห่ง มากท่ีสุดตามลำดับ
ดังนี้ 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (N = 475 ร้อยละ 79.56)  2) สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (N = 54 ร้อยละ 9. 05)  และ 3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (N = 31 ร้อยละ 5.19)  
ตามลำดับ โดยมีหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็นน้อยที่สุดดังนี้  1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (N = 1                 
ร้อยละ 0.17)  2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (N = 4 ร้อยละ 0.67)  และ สำนักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา ฯ  (N = 5 ร้อยละ 0.84)  ตามลำดับ 
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ส่วนที่ 2 ผลความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวม  
 

 ตาราง 4 ผลความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวม 
 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนา จำนวนผู้แสดง
ความเห็น 

ร้อยละ  ลำดับ 

3 การอ่าน-การเขียน การอ่านหนังสือแตก           
คิดวิเคราะห์ได้ 

99 16.58 1 

3 การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 59 9.88 2 
4 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับทุก

ประเภท 
57 9.55 3 

3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษา 

39 6.53 4 

1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

36 6.03 5 

5 การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย 
/พระราชดำริด้านการศึกษา 

35 5.86 6 

2 การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 32 5.36 7 
6 ทักษะดิจิทัล / เทคโนโลยี ของครูและบุคลากร 31 5.19 8 
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้ 
25 4.19 9 

3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 21 3.52 10 
5 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและ

สถานศึกษา 
21 3.52 11 

4 การจัดการศึกษาปฐมวัยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
สมวัย 

19 3.18 12 

3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 3.02 13 
4 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 16 2.68 14 
6 ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
16 2.68 15 

3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 (O-NET/N-NET/V-NET) 

14 2.35 16 

3 การส่งเสริมพหุปัญญาหรือความสามารถพิเศษ
ของผู้เรียน 

12 2.01 17 

4 ความเท่าเทียมทางการศึกษา ทางเพศ                   
ทางกายภาพ 

10 1.68 18 

3 คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์   
(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

9 1.51 19 

2 การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

6 1.01 20 
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ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนา จำนวนผู้แสดง
ความเห็น 

ร้อยละ  ลำดับ 

3 การปรับเปลี่ยน เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม 5 0.84 21 
6 การป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 
5 0.84 22 

2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

2 0.34 23 

6 การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด 

2 0.34 24 

3 สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ ของ
ผู้จบ ปวช.-ปวส. 

1 0.17 25 

6 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 1 0.17 26 
3 อ่ืนๆ (การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมกีฬา

สร้างสรรค์ กีฬาสร้างคุณธรรมนำสู่คุณภาพ)  
1 0.17 27 

6 อ่ืนๆ (จัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอและไม่ย้าย
บ่อย การจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและ
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการสร้าง
อาคารเรียนอาคารประกอบและอ่ืนๆใหม่) 

1 0.17 28 

3 อ่ืนๆ (สร้างแหล่งเรียนรู้  knowledge centers 
สำหรับพัฒนาอาชีพและความต้องการของผู้เรียน) 

1 0.17 29 

- ไม่มี 2 0.34 30 
 รวม 597 100  
 

  จากตารางพบว่าความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาหรือแก้ปัญหาด้านการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ์ จากการสำรวจความคิดเห็น จำนวน 597 คน มีความต้องการในการพัฒนาหรือแก้ปัญหามากที่สุด
ได้แก่   1) การอ่าน-การเขียน การอ่านหนังสือแตกคิดวิเคราะห์ได้  (N = 99 ร้อยละ 16.58)  2) การพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) (N = 59 ร้อยละ 9.88)  3) ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับทุก
ประเภท (N = 57 ร้อยละ 9.55)  4) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  (N = 39              
ร้อยละ 6.53) และ 5) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  (N = 35              
ร้อยละ 5.86) โดยมีความคิดเห็นในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาน้อยที่สุดตามลำดับ ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก (N = 1 ร้อยละ 0.17)   2) สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ ของผู้จบ             
ปวช.-ปวส.  (N = 1 ร้อยละ 0.17)  3) การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด (N = 2 
ร้อยละ 0.34)  นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม 3 ประเด็นที่ต้องการให้ดำเนินการ เช่น  1) การนำกีฬา 
มาพัฒนาผู้เรียน  2) การจัดสรรครูและด้านงบประมาณ 3) การสร้างแหล่งเรียนรู้  knowledge centers                    
เป็นต้น  
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ 
               การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความม่ันคง  
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

605 596 98.51 585 576 98.46 585 577 98.63 
ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัดที ่2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

605 552 91.24 585 540 92.30  585 548 93.48  
ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดที ่3 ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติด ในสถานศึกษา  
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

598 576 96.32 585 477 98.63  585 572 97.78  
ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา
จังหวัด 
 

เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

605 494 81.65 585 460 78.80 585 455 77.78 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 50  

บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 60  

บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 70  

บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดที ่2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

605 400 66.11 585 362 61.88 585 401 68.55 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 50  

บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 60  

บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 70  

ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดที ่3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการมีงานทำ 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

605 468 77.35 585 515 89.91 585 498 85.13 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 50  

บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 60  

บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 70  

บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดที ่4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  
ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
อาชีพ สามัญ สัดส่วน อาชีพ สามัญ สัดส่วน อาชีพ สามัญ สัดส่วน 

8,339  15,923 34:66 8,446 16,675 34:66 8,405 17,163 33:67 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 42 : 58 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 43 : 57 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมายร้อยละ 44 : 56 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565  
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 

2564 
ปีงบประมาณ 2565 

ร้อยละ 100 ผลเฉลี่ย การอ่าน/การเขียน 
ระดับประถมศึกษา  
ป.1 ร้อยละ 88.99 / 84.35 
ป.2 ร้อยละ 86.12 / 81.57 
ป.3 ร้อยละ 83.06 / 79.30 
ป.4 ร้อยละ 85.04 /85.24 
ป.5 ร้อยละ 76.88 / 82.98 
ป.6 ร้อยละ 84.82 /89.05 
ผลเฉลี่ยการอ่านระดับมัธยมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ชั้น 

 
ร้อยละ 

เฉลี่ย 
 (ร้อยละ) 

ม.1   72.87 

63.29 
 

ม.2   55.94 

ม.3   60.96 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้น 
 

ร้อยละ 
เฉลี่ย 

(ร้อยละ) 

ม.4   68.59 

68.93 
 

ม.5   76.69 

ม.6   81.15  

ไม่มีการประเมินผล ผลเฉลี่ย การอ่าน/การเขียน 
ระดับประถมศึกษา  
ป.1 ร้อยละ 92.20 / 88.88 
ป.2 ร้อยละ 77.56 / 64.32 
ป.3 ร้อยละ 81.53 / 73.33 
ป.4 ร้อยละ 76.11 / 80.24 
ป.5 ร้อยละ 80.83 / 83.09 
ป.6 ร้อยละ 81.75 / 85.46 
ผลเฉลี่ยการอ่านระดับ
มัธยมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.1 ร้อยละ 45.86 / 73.82 
ม.2 ร้อยละ 49.00 / 75.79 
ม.3 ร้อยละ 51.19 / 77.70 
ผลเฉลี่ยการอ่านระดับ
มัธยมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.4 ร้อยละ 50.89 / 74.94 
ม.5 ร้อยละ 48.98 / 75.01 
ม.6 ร้อยละ 55.59 / 77.05 

 
ประเมินผล ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ประเมินผล ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับเพิ่มข้ึน จากปีการศึกษาที่ผ่านมา (เฉลี่ยรวม) 
ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 (ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3)  

 ผลการทดสอบ O –NET  (ปีการศึกษา)  
ชั้น คะแนน 

2561 
ปีฐาน  

ปี 2563
คะแนน 
2562 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2564
คะแนน 
2563 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2565
คะแนน 
2564 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ป.6   38.89 34.34 -11.70 39.05 0.16 39.67 0.78 
ม.3   35.21 34.10 -9.02 34.57 -2.91 33.09 -4.39 
ม.6   32.12 29.32 -8.72 30.79 -1.33 29.87 -2.25 

 

 ผลการทดสอบ V –NET  (ปีการศึกษา)  
ชั้น คะแนน 

2561 
ปีฐาน  

ปี 2563
คะแนน 
2562 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2564
คะแนน 
2563 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2565
คะแนน 
2564 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปวช. 39.51 41.73 5.62 36.52 -2.99 40.77 1.26 
ปวส. 39.02 39.38 0.92 - - - - 

 

 ผลการทดสอบ N –NET  (ปีการศึกษา)  
ชั้น คะแนน 

2561 
ปีฐาน  

ปี 2563
คะแนน 
2562 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2564
คะแนน 
2563 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2565
คะแนน 
2564 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ประถม 42.00 45.34 7.95 43.19 1.19 34.79 - 7.21 
ม.ต้น 38.00 39.56 4.11 38.03 0.03 38.22 0.22 

ม.ปลาย 33.00 34.35 4.09 31.36 -1.64 32.16 - 0.84 
 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
   มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
 

 ระดับประถมศึกษา  
วิชา ร้อยละ ปี 2563

คะแนน 
2562 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2564
คะแนน 
2563 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2565
คะแนน 
2564 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ภาษาไทย 57.19 38.45 -18.74 53.58 -3.61 41.90 -15.29 
ภาษาอังกฤษ 12.42 6.67 -5.76 39.24 26.82 13.48 1.06 
คณิตศาสตร์ 15.79 8.90 -6.89 27.41 11.62 8.44 -7.35 
วิทยาศาสตร์ 14.22 8.49 -5.73 35.98 21.76 8.07 -6.15 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชา ร้อยละ ปี 2563

คะแนน 
2562 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2564
คะแนน 
2563 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2565
คะแนน 
2564 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ภาษาไทย 53.58 58.11 4.53 52.99 -0.59 82.18 28.60 
ภาษาอังกฤษ 2.52 5.22 2.70 32.57 30.05 6.57 4.05 
คณิตศาสตร์ 5.14 3.91 -1.23 23.83 18.69 2.84 -2.30 
วิทยาศาสตร์ 7.68 1.21 -6.47 28.92 21.24 3.34 -4.34 
 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
วิชา ร้อยละ ปี 2563

คะแนน 
2562 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2564
คะแนน 
2563 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ปี 2565
คะแนน 
2564 

เพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

ภาษาไทย 33.00 20.09 -12.91 20.09 -12.91 34.38 1.38 
ภาษาอังกฤษ 4.67 3.31 -1.36 3.31 -1.36 3.75 -0.92 
คณิตศาสตร์ 4.67 4.41 -0.26 4.41 -0.26 2.89 -1.78 
วิทยาศาสตร์ 8.12 2.45 -5.67 2.45 -5.67 1.36 -6.76 
สังคมศึกษา 2.23 2.32 0.09 2.32 0.09 3.98 1.75 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ  
   (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)  

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 
 

ระดับ ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ผู้จบ  ผ่าน ร้อยละ ผู้จบ  ผ่าน ร้อยละ ผู้จบ  ผ่าน ร้อยละ 

ปวช. 1,746 1,710 97.94 1,783 1,769 99.21 1,847 1,847 100 
ปวส. 1,610 1,581 98.20 1,604 1,600 99.75 1,634 1,634 100 

 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือเพื่อ
เสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 
 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน พัฒนา ร้อยละ จำนวน พัฒนา ร้อยละ จำนวน พัฒนา ร้อยละ 
11,127 9,522 85.58 9,859 9,478 96.14 10,157 9,795 96.44 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  
กล้าหาญ ชาญฉลาด) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

 ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
618 504 81.55 585 301 51.45 585 319 54.53 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
605 356 58.84 585 300 51.28 585 335 57.26 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดที ่8 ร้อยละของสถานศึกษาสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพื้นฐานการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
598 483 80.77 598 483 80.77 585 486 83.08 

ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้น 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ประชากร 

อายุ  
3-5 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ  

3-5 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ  

3-5 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ 

30,300 27,897 90.85 29,165 26,291 90.15 28,292 25,390 89.74 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 

บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6-14 ปี (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100)  
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ประชากร 

อายุ  
6-14 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ  

6-14 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ  

6-14 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ 

102,983 99,119 94.35 101,644 92,557 91.06 99,625 91,627 91.97 
ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากรอายุ 15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ประชากร 

อายุ  
15-17 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ  

15-17 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ  

15-17 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ 

35,483 30,258 85.27 35,684 25,121 70.39 35,642 25,568 71.73 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 

บรรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน (18 - 24 ปี) 
 (ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2562 (12.99)) 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ประชากร 

อายุ  
18 -24 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ  

18 -24 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ  

18 -24 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ 

92,182 10,525 11.42 89,964 10,271 11.42 87,141 10,200 11.71 
ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละประชาชน อายุ 15 - 59 ปี ได้รับการศึกษาเพิ่มข้ึน  (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.15) 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
ประชากร 

อายุ  
15 - 59 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ  

15 - 59 ป ี

เข้าเรยีน ร้อยละ ประชากร 
อายุ 15 - 59 

ปี 

เข้าเรยีน ร้อยละ 

648,867 46,324 7.14 648,867 46,876 7.22 648,867 46,990 7.24 
ปีการศึกษาเฉลี่ย 8.65 

บรรลุเป้าหมาย 
ปีการศึกษาเฉลี่ย 8.92 

บรรลุเป้าหมาย 
ปีการศึกษาเฉลี่ย 9.29 

บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 
 (ข้อมูลปีฐาน พ.ศ. 2562 ร้อยละ 91.05) 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ช่วยเหลือ ร้อยละ จำนวน ช่วยเหลือ ร้อยละ จำนวน ช่วยเหลือ ร้อยละ 
8,798 7,259 82.51 1,838 1,509 82.10 134 134 100 

ค่าเป้าหมายร้อยละ 90 
บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายร้อยละ 95 
บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายร้อยละ100 
บรรลุเป้าหมาย 

*ตามนโยบายพาน้องกลับห้องเรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ                  
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมนำศาสตร์พระราชา                 
พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)  

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
605 580 95.87 585 527 90.09 585 511 89.06 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษา
พอเพียง  โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
605 556 91.90 585 501 85.64 585 488 83.42 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
605 556 91.90 585 543 92.82 585 533 91.11 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

เป้าหมาย หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการตามบริบท         
ของจังหวัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) (ค่าเป้าหมาย : มี)  
ปีงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ประเมินผล 

2563 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
2564 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
2565 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ค่าเป้าหมาย : มี) 

 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ประเมินผล 
2563 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
2564 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
2565 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่เหมาะสม  (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 60) 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565 
จำนวน พอดีเกณฑ ์ ร้อยละ จำนวน พอดีเกณฑ ์ ร้อยละ จำนวน พอดีเกณฑ ์ ร้อยละ 
490 227 46.33 467 67 14.35 468 152 32.48 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคล ลดลง 
 (ค่าเป้าหมาย : 0 ) 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 

ปีงบประมาณ จำนวนคดี ประเมินผล 
2563 0 บรรลุเป้าหมาย 
2564 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
2565 1 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 
              (ค่าเป้าหมาย : มี) 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 
ปีงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ประเมินผล 

2563 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
2564 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
2565 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6  หน่วยงานทางการศึกษา มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  (ค่าเป้าหมาย : มี) 
 

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563-2565 
ปีงบประมาณ ผลการดำเนินงาน ประเมินผล 

2563 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
2564 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
2565 มีทุกหน่วยงาน บรรลุเป้าหมาย 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินสรุปผลจาการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล สถานศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) มีผล
การดำเนินงาน ดังนี้  
    

สรุปผลการดำเนินงาน  
1. ผลการดำเนินงาน/สภาพความสำเร็จ ตามเป้าหมายของการติดตาม  
 1.1 เชิงปริมาณ  
  1.1 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล 

สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานผลการดำเนินงานครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 
  1.2 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสำนักงานศึกษาธิการภาค ที่กำกับดูแล 

  1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล 
สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) 

 

  2 เชิงคุณภาพ  
  2.1 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล 

สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการรับรู้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 
– 2565)  ในการขับเคลื่อนการศึกษาตามเป้าหมายของประเทศ 

  2.2 จังหวัดเพชรบูรณ์มีสามารถนำผลการดำเนินงาน เพ่ือพิจารณาเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป  

  2.3 จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามกิจกรรมของหน่วยงานที่
เป็นเจ้าภาพและเจ้าของกิจกรรม ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงการทำงานกับเป้าหมายของประเทศในระดับหนึ่ง 

 
2. ผลการดำเนินงาน/สภาพความสำเร็จ ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา 

    แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กำหนดเป้าหมายรวม
ของแผน จำนวน 5 เป้าหมาย ได้แก่ 1) หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละ 
98.63 2) หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด โดยมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 85.13  3)  ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ เพ่ิมขึ้น                   
4) หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา             
สู่การปฏิบัติ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 87.86  
และ 5) หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการตามบริบทของ
จังหวัด ทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  



176 
 

 

   3. ผลการดำเนินงาน/สภาพความสำเร็จ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษา 
    3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง มีเป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้  
     3.1.1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความมั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 
     3.1.2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 
     3.1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 
 

    3.2 ยุทธศาสตร์ที่  2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด มีเป้าหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริม
ขีดความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้  
     3.2.1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย (บรรลุเป้าหมาย) 
     3.2.2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 
     3.2.3 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ (บรรลุเป้าหมาย)  
     3.2.4 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) 
 

   3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ได้แก่             
1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และ 2) ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด 
โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้   
   3.3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป              
(ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย)  
   3.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา            
(ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
   3.3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน          
(O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา (บรรลุเป้าหมายในบางรายวิชา) 
   3.3.4 ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือ
วิชาชีพ  (บรรลุเป้าหมาย)  
   3.3.5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน 
หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
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   3.3.6 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ            
ชาญฉลาด) (ไม่บรรลุเป้าหมาย)  
   3.3.7 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.3.8 ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน   (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
 

  3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้   
   3.4.1 ร้อยละของผู้ เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 - 5 ปี เพ่ิมขึ้น (ไม่บรรลุ
เป้าหมาย) 
   3.4.2 ร้อยละของผู้ เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6 - 14 ปี                   
(ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
   3.4.3 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ            
15 - 17 ปี เพิ่มข้ึน  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.4.4 ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษา
เพ่ิมข้ึน  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.4.5 ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน  (บรรลุเป้าหมาย) 
   3.4.6 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือ
เพ่ิมข้ึน (บรรลุเป้าหมาย) 
 

  3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม              
มีเป้าหมายให้ หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด โดยมี
ผลการดำเนินงานดังนี้   
   3.5.1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมนำศาสตร์
พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.5.2 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด ส่ งเสริมกิจกรรม 
สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
   3.5.3 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 

 

  3.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมใน
จังหวัดมีเป้าหมายให้ หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตาม
บริบทของจังหวัด ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้   
   3.6.1 มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) (บรรลุเป้าหมาย) 
   3 .6 .2  มี ระบบ ข้ อมู ล ส ารสน เทศข้ าราชการครู และบุ คล ากรท างการศึ กษ า                       
(บรรลุเป้าหมาย) 
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   3.6.3 สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม            
(ไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
    3.6.4 หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคล
ลดลง  (ไมบ่รรลุเป้าหมาย)    
   3.6.5 หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ
จัดการศึกษา (บรรลุเป้าหมาย) 
   3.6 .6 หน่ วยงานทางการศึกษามี ระบบการบริหารจัดกา รโรงเรียนขนาดเล็ ก                
(บรรลุเป้าหมาย) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่าหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล และ
สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                  
ครบทุกแห่ง ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการติดตามผลการดำเนินงาน อันเนื่องมาจากกระบวนการที่
ชัดเจนบูรณาการทุกภาคส่วนโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ใช้สะดวกต่อการรายงาน
ข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่สร้างภาระให้แก่ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบคณะทำงานประจำหน่วยงาน ที่ สามารถตรวจสอบผลการ
รายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะทำงาน หน่วยงานและสถานศึกษา
ทุกแห่งด้วยการมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอบแทนให้แก่ผู้ส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว  
 การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา            
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 -2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการดำเนินงานที่บรรลุ
เป้าหมายในการดำเนินงาน ได้แก่  
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง
การพัฒนาจังหวัด มีเป้าหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีด
ความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละ
ของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเกษตร
ปลอดภัย และตัวชี้วัดที่ 3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ  อันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ ที่เน้นการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมี
งานทำ ประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านการสร้าง
อาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษา จึงส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ดำเนินการส่งเสริมการศึกษาด้านการเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยว และการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
บรรลุค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
รายวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา (บรรลุเป้าหมายในรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับระดับประถมศึกษา รายวิชา
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งเป็นรายวิชาหลักที่สำคัญที่สอคดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ผลการประเมิน
เห็นได้ว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ ผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของผู้จบการศึกษา ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
อาชีวศึกษาเป็นกำลังสำคัญในตลาดแรงงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3) ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับ
โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ
ประชาชน อายุ 15 - 59 ปี ได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น  และ ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ ผลการเข้าถึงการศึกษาและปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนโยบายในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่         
ครอบคลุมทุกระดับ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินการการเชิงรุกในการช่วยเหลือกเด็ก
นักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้ารับการศึกษาในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ   
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด
มีเป้าหมายให้ หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตามบริบท
ของจังหวัด บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1) มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 
(Big Data)  ตัวชี้วัดที่ 2) มีระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตัวชิวัดที่               
4) หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา และ                
5) หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อันเนื่องมากจากแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนราชการ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือรวบรวมเป็น Big DATA การบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมภิบาล การนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของระดับประเทศ และในระดับจังหวัด
ที่บูรณาการกับฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ ส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
   
ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน  

1. ความเข้าใจของสถานศึกษาบางแห่งในการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ที่อาจไม่เข้าใจ
ตัวชี้วัดจึงอาจส่งผลให้รายงานข้อมูลว่าไม่มีการดำเนินการ ซึ่งบางตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการตามภารกิจปกติ  

2. หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล มีหลากหลายส่วน
ราชการ ที่มีข้ันตอนและวิธีการบริหารจัดการแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้กระบวนการรายงานผลการดำเนินงานล้าช้า 
บางแห่งไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องให้ครบถ้วน 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล ควรมีการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดหรือที่
กำกับดูแล ทราบและดำเนินการตามแนวทางทุกแห่ง ที่จะส่งผลต่อการรายงานผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานครบ
ทุกยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่มีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน (การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง / พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ / การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ในบางประเด็น) 

2. หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแล ให้ความสำคัญต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้มาก
ที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตรง 
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ช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือ 
ระบบติดตามผลการดำเนินงาน ฯ 
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ตัวอย่าง เกียรติบัตรของหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้ประสานงานและคณะทำงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รายสถานศึกษา 
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