






  
 
 
 

ที ่ ศธ 0294/ว 22                                           ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ 
                            ถนนสระบุรี-หลมสัก  พช  67000 
 

 

                                                  9  เมษายน  2564 
 

 

เรื่อง   ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา  
     แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 

 

เรียน   หัวหนาหนวยงาน / สถานศึกษา ตามบัญชีแนบทาย  
 

อางถึง  ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา  
  ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ ลงวันที่ 14 มกราคม 2564  

 

สิ่งท่ีสงมาดวย สำเนาประกาศจังหวัดเพชรบูรณ  ลงวันท่ี  7  เมษายน  2564      จำนวน   1   ชุด 
 

  ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ ไดประกาศแกไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ  โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดการศึกษาของหนวยงานและ
สถานศึกษา และรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ นั้น       

 

  จังหวัดเพชรบูรณ ไดประกาศแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตรและ                
แนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ระยะที่  2 (พ.ศ.2566 - 2570)                  
เพ่ือทบทวนและจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ                
ใหมีความสอดคลองกับแผนทกุระดับตามสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณใหความเห็นชอบตอไป จึงขอใหแจงบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งทราบ รายละเอียดตามประกาศ             
ที่สงมาพรอมนี ้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 
กลุมนโยบายและแผน 
โทร. 0-5602-9659  
โทรสาร. 0-5602-9938  
เจาของเรื่อง นายพสกร ทวีทรัพย  โทรศพัท  08 6201 9979 



เอกสารแนบทายหนังสือ จังหวัดเพชรบูรณ ที่ ศธ 0294/ว 22  ลงวันท่ี  9  เมษายน 2564 
 

ที ่ เรียน หมายเหตุ 
1 อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
2 นายบัณฑติ ครุฑางคะ  
3 นายวิศัลย  โฆษิตานนท  
4 นายจุลพงษ  คุนวงศ  
5 นายคฑาวุธ  ตุลสุข  
6 นางสุริชา ชาติสุทธ ิ  
7 นายสงกรานต มาสจีันทร  
8 นายสุพิน นุชรอด  
9 ผูอำนวยการสำนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ  

10 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 1  
11 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 2  
12 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 3  
13 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ  
14 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  
15 หัวหนาสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ  
16 ทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ   
17 ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบรูณ  
18 วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ  
19 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบรูณ  
20 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลมิพระเกียรติเพชรบรูณ  
21 ผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
22 ผูอำนวยการศูนยการศึกษา มหาวทิยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบรูณ  
23 ผูอำนวยการโรงเรยีนราชประชานเุคราะหที่ 57  
24 ผูอำนวยการโรงเรยีนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   
25 ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวดัเพชรบูรณ  
26 ผูอำนวยการโรงเรยีนตำรวจตะเวนชายแดนบานโปงตะแบก   
27 นายกองคการบริหารสวนจังหวดัเพชรบรูณ  
28 นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบูรณ   
29 นายกเทศมนตรเีมืองหลมสัก  
30 นายกเทศมนตรเีมืองวิเชียรบุร ี   
31 ผูอำนวยการโรงเรยีนอนุบาลเพชรบูรณ 

(แจงผูแทนครูและคดัเลอืกนักเรยีนเขารวมเปนกรรมการ) 

 

32 ผูอำนวยการโรงเรยีนเพชรพิทยาคม 
(แจงผูแทนครูและคดัเลอืกนักเรยีนเขารวมเปนกรรมการ) 

 

33 ผูอำนวยการวทิยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ 
(คดัเลือกนักเรยีนเขารวมเปนกรรมการ) 

 

34 หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ 
(ขอความรวมมือแจงประธานสภาเดก็และเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ) 

 

35 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ  



  
 
 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา  

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  
----------------------------------------------------- 

 ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบู รณ์  ได้ เห็นชอบยุทธศาสตร์และแนวทาง                        
การจัดการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) เพ่ือใช้ในการ 
กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นเอกภาพ นั้น  
 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  มีความเป็นสอดคล้องกับแผนทุกระดับตามสภาวการณ์           
ที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ือจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.  2566 - 
2570) ดังนี้  
 

1. คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์         ประธานกรรมการ 
 1.2 ผศ.ประยูร  ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์       รองประธานกรรมการ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
  และประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 1.3 นายบัณฑิต ครุฑางคะ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการ  
  และประธานอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 
 1.4 นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเพชรบูรณ์  กรรมการ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 2.5 นางชนกพร  จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษา  กรรมการ 
  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์     
  และอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   
 2.6 นายจุลพงษ์  คุ้นวงศ์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  กรรมการ 
   และอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 2.7 นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรรมการ 
   ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
   อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
   และอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 2.8 นายคฑาวุธ  ตุลสุข อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  กรรมการ 
 2.9 นางสุริชา ชาติสุทธิ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  กรรมการ 
 2.10 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  กรรมการ 
 

   /2.11 นายสุพิน …  



2 
 

 2.11 นายสุพิน นุชรอด อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  กรรมการ 
 2.12 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  กรรมการ 
 2.13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  กรรมการ 
 2.14 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์    กรรมการ 
 2.15 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์     กรรมการ 
 2.16 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์      กรรมการ 
 2.17 ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์        กรรมการ 
 2.18 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการ 
 2.19 วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์       กรรมการ 
 2.20 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์   กรรมการ 

 2.21 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติเพชรบูรณ์ กรรมการ 
 2.22 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการ 
 2.32 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์   กรรมการ  
 2.24 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    กรรมการ 
 2.25 ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57      กรรมการ 
 2.26 ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์     กรรมการ 
 2.27 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์    กรรมการ 
 2.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก    กรรมการ 
 2.29 ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   กรรมการ 
 2.30 ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์     กรรมการ 
 2.31 ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองหล่มสัก     กรรมการ 
 2.32 ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี     กรรมการ 

 2.33  ผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  กรรมการ  
      (ผู้แทนครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัด) 
 2.34  ผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม  กรรมการ 
      (ผู้แทนครูระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) 
 2.35  ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ กรรมการ 
      (ผู้แทนผู้ปกครองระดับประถมศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัด) 
 2.36  ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม กรรมการ 
      (ผู้แทนผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) 
 2.37  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์     กรรมการ 
 2.38  ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  
 2.39  ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม       กรรมการ 
 2.40  ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์       กรรมการและเลขานุการ 
 2.41  นางมณีรัฎ  เทียมครู  รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 

              /2.42  นางขวัญนภา… 
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              2.42  นางขวัญนภา จันทร์ดี  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์        และผู้ช่วยเลขานุการ 
              2.43  นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์         และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่  

 1. ทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 2. เสนอความเห็น  ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษา เป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนทุกระดับ เพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด   
 3. เสนอปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บริบทของภูมิภาคและจังหวัด       
 4. เสนอแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

3. คณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  
และแผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
 3.1 นางขวัญนภา จันทร์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     ประธานกรรมการ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 3.2 นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.3 นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.4 นางสาวไฉน  ผึ่งผาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ     กรรมการ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.5 นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ         กรรมการ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3.6 นายพสกร ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์       และเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ 
 1. จัดทำร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเสนออนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 2. จัดทำประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 3. ประสานการจัดทำโครงการสำคัญหน่วยงานและสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย เพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 
 

 
/4. จัดทำแผน... 
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 4. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี )  หรือตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา  

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
วันที่ 19 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ผ่านระบบออนไลน์  
(Meeting ID : 882 1999 4225  Passcode : 123456)   

--------------------------- 
ผู้มาประชุม  

1. ผศ.ประยูร   ลิ้มสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    ประธาน  
2. นายบัณฑิต ครุฑางคะ  ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 3. นายวิศัลย์  โฆษิตานนท์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดัเพชรบูรณ์   
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 4. นางชนกพร  จุฑาสงฆ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์     
     และอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   
 5. นายจุลพงษ์  คุ้นวงศ์  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
     และอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 6. นางสุริชา ชาติสุทธ ิ  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   
 7. นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์    
 8. นายสุพิน นุชรอด  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  

9. นางเยาวภา  โตสงวน  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
10. นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์  ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
12. นายยศภัค จรัสศุภชยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
13. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
14. นางสาวอรนลิน  จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
15. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
16. นางรติพร สุโพธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
27. นายมังกร ก้อนจันทร์  ครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
28. นายชนะ  จันทร์เกิน  นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
29. นางสาวนงรัก ชาวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 
20. นายชาติชาย จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองหล่มสัก 
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21. นายปิยพันธ์  นันท์ตา ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
22. ดร.โกวิทย์ น้อยโครต รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ ปฎิบัติราชการแทน 

อธิการบดีฝนตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 23. รศ.เฉลี่ยว รอดเขียว  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 24. นางสาวญาณิศา หมู่พรหมมา  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 25.  ดต.วิสูตร  อินตา  ครูโรงเรียน ตชด. บ้านโป่งตะแบก 
 26. นายอัฌชา ลิเกษม  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคเหนือ  
รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

 27. ดญ.พริมลดา ธาดาพรหม นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
 28. ว่าที่พันตรีประหยัด  แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 29. นางมณีรัฏ เทียมครู  รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 30. นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบรูณ์   ติดภารกิจมอบหมายให้ ผศ.ประยูร ลิ้มสุข เป็นประธานการประชุม 
2. นายไท  พานนนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
    อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  

อนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
3. นายคฑาวุธ  ตุลสุข  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   
4. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  
7. ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์  
8. ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
9. ผู้แทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
10. ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
11. ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  
12. ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
2. นายฉัตรฑพงศ์ เพชรบูรณิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นางกชนิภา  เกษมสุข  เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
5. นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพม.เพชรบูรณ์ 
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6. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สพม.เพชรบูรณ์ 
7. นางสุธิตา ราชพรม  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นางณกมล นกแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. นางสาวรัชนี เพชรรัตน ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.40 น.  
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ ผศ.ประยูร ลิ้มสุข  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
โดย ผศ.ประยูร ลิ้มสุข ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
     ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 อนุมัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. …. และรับทราบ
แผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยประเด็นสำคัญได้แก่ 1) แก้ไขอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้ง  2) ให้มี อ.ก.ค.
ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร 
     ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID 19     
     ประธาน ฯ แจ้งว่า ตามท่ีหน่วยงานและสถานศึกษา ไดท้ีใ่ห้ความร่วมมือกันในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID 19 ตลอดจนมีสถานศึกษาหลายแห่งให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นศูนย์พักคอย
และโรงพยาบาลสนาม ทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์สามารถบริหารจัดการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อได้ จึง
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้ ณ ที่นี้ 
 

     ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งผ่านมา  
 ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา  
                        แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
     จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัด
การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือใช้ในการวางแผน กำหนด
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบรายการการ
ประชุมที่ 1 หน้า 1-7  
 

     ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับดูแล และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยได้จัดทำเป็น
รูปเล่มที ่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ https://www.pnbpeo.go.th รายการหนังสือราชการแจ้ง
หน่วยงานทางการศึกษา หรือที่เว็บไซต์ https://sites.google.com/view/tidtamplan63 ทั้งนี้ได้นำเสนอผลการ
ดำเนินงานโดยรวมตามตัวชี้วัด ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบรายงานการประชุมที ่2 หน้า 8-17 
 

     ที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ได้ตรวจสอบกำกับ
สถานศึกษาท่ีไม่ได้ดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด ให้ดำเนินการในส่วนที่บกพร่อง  
 
ระเบียบวาระท่ี 3.3 การปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) 
     ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู ่หน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือ
ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนไปแล้ว นั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) โดยมีสาระสำคัญตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามประกาศจังหวัด
เพชรบูรณ์  ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และปรับปรุงแผนงานโครงการของหน่วยงานและสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรจุลงในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1              
(พ.ศ.2563-2565) ฉบับปรับปรุงประจำปี พ.ศ.2564 ให้มีความเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายงานการประชุมที ่3 หน้า 18-44 
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     ที่ประชุม รับทราบและเสนอให้มีการปรับปรุงสาระสำคัญดังนี้  
     1. ควรตัดจุดเน้นและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึกษาออก เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID 19 ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ และสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2563 
ให้ดำเนินการสอบตามความสมัครใจของผู้สอบเป็นรายบุคคล หากมีการนำผลการทดสอบฯ มากำหนดตัวชี้วัด อาจ
ไม่สามารถสะท้อนผลในภาพรวมของจังหวัดได้ แต่ควรยังคงให้กำหนดตัวชี้วัดที่ของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ เนื่องจากจังหวัดยังกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด 
     2. ปรับปรุงจุดเน้นด้านพัฒนาครู โดยเพิ่มเติมการทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในจุดเน้น
ดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส่วนราชการ
หน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด พร้อมทั้งจัดทำคำของบประมาณ 
ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 6  –  2 5 7 0  ข อ ง ส ่ ว น ร า ช ก า ร  ห น ่ ว ย ง า น ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประสงค์ให้คณะกรรมการฯ ได้
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนำสภาพแวดล้อมทางการศึกษาจากแผนพัฒนา
การศึกษา ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นข้อมูลฐานในการวิเคราะห์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  
 

   มติที ่ประชุม   คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา โดยนำ 
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจากแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นข้อมูลฐานในการ
วิเคราะห์ มาปรับปรุง เพิ่มเติม ให้ครอบคลุมสภาวการณ์ตามบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 ร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
                        ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของส่วนราชการหน่วยงานและ
สถานศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในปี พ.ศ.2566 - 2570 พร้อมทั้งจัดทำคำขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 ของส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)  
ของแผนทุกระดับมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกำหนดร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  
    จึงขอให้ที ่ประชุมพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  ให้ครอบคลุมภารกจิของหน่วยงานทางการศึกษาทุก
ระดับ และทุกมิติ เพื่อนำเสนออนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป  
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   มติที่ประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาร่างสาระสำคัญและตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ได้ปรับปรุงสาระสำคัญ ตัวชี้วัด และกำหนด 
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
  ไม่มี  
 
เลิกประชุมเวลา  15.30 น.  
 
 
            พสกร  ทวีทรัพย์ 
          ลงชื่อ...........................................ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายพสกร  ทวีทรัพย์) 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 



 
 
 
 
 
 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 

วันที ่9 มีนาคม  2565  เวลา 09.30 -16.30 น. 
ณ  หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ   

--------------------------- 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งผานมา  
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  
ระเบียบวาระที่ 4.2 รางยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

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

 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ที ่ ศธ 0294/ว489                                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 
                       331/2 ถนนสามัคคีชัย  ตำบลในเมือง  
           อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 

                                                 25 กุมภาพันธ  2565 
 

 

เรื่อง     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศกึษา แผนพัฒนาการศึกษา      
    จังหวัดเพชรบูรณ  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

เรียน    อนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร และประธานอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 
    (ตามบัญชีแจงทาย)  
 

สิ่งท่ีสงมาดวย รางระเบียบวาระการประชุม                  จำนวน   1   ชุด 
 

  ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ ไดมีประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 1 
(พ.ศ.2563-2565) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 และในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดมีการทบทวน
และจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 2             
(พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแลวนั้น ซึ่งปจจุบันสภาพแวดลอมและนโยบายไดมี
การเปลี่ยนแปลงตามบริบท 

 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ           
เพ่ือจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่  2               
(พ.ศ.2566 - 2570) ในวันที่  9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ หองประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบู รณ  และขอความรวมมือแจงตอบรับการประชุมผานระบบออนไลน ไดที่  
https://shorturl.asia/Syqsu หรือ QR CODE ภายในวันที ่4 มีนาคม 2565   
 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลุมนโยบายและแผน 
โทร. 0-5602-9659  
โทรสาร. 0-5602-9938  
เจาของเรื่อง นายพสกร ทวีทรัพย  โทรศพัท  08 6201 9979 
 

แบบตอบรับการประชุม 
https://shorturl.asia/Syqsu 

(นายธัญ  สายสุจริต) 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 



  
 
 
 

ที ่ ศธ 0294/ว488                                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 
                       331/2 ถนนสามัคคีชัย  ตำบลในเมือง  
           อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 

                                                25 กุมภาพันธ  2565 
 

 

เรื่อง    การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา      
    จังหวัดเพชรบูรณ  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  
 

เรียน   ผูบริหารหนวยงาน/สถานศึกษา (ตามบัญชีแจงทายหนงัสือ)  
 

สิ่งท่ีสงมาดวย รางระเบียบวาระการประชุม                  จำนวน   1   ชุด 
 

  ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ ไดประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะท่ี 1           
(พ.ศ.2563-2565) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 และในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดมีการทบทวน
และจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 2             
(พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแลวนั้น ซึ่งปจจุบันสภาพแวดลอมและนโยบายไดมี
การเปลี่ยนแปลงตามบริบท 

 

  สำนักงานศ ึกษาธิการจ ังหว ัด เพชรบ ูรณ  จึงขอความรวมมือจากทานขออนุญาตให
ผูอำนวยการกลุม / หัวหนากลุมงาน / หัวหนากอง /หัวหนาฝาย ดานนโยบายและแผนการศึกษา จำนวน               
1 ทาน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -16.30 น.                
ณ หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ และขอความรวมมือแจงตอบรับการประชุมผานระบบ
ออนไลนไดที่ https://shorturl.asia/Syqsu หรือ QR CODE ภายในวันที ่4 มีนาคม 2565  
 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กลุมนโยบายและแผน 
โทร. 0-5602-9659  
โทรสาร. 0-5602-9938  
เจาของเรื่อง นายพสกร ทวีทรัพย  โทรศพัท  08 6201 9979 
 

แบบตอบรับการประชุม 
https://shorturl.asia/Syqsu 

(นายธัญ  สายสุจริต) 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 



 
แจงทายหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ที่ ศธ 0294/ว488 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 

 
ที ่ เรียน หมายเหตุ 
1 อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  
2 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบรูณ  
3 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลมิพระเกียรติเพชรบรูณ  
4 ผูอำนวยการวทิยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  
9 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 1  

10 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 2  
11 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 3  
12 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาเพชรบูรณ  
13 ผูอำนวยการสำนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ  
14 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  
15 ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบรูณ  
16 ผูอำนวยการโรงเรยีนราชประชานเุคราะหที่ 57  
17 ผูอำนวยการโรงเรยีนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   
18 ทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ  
19 ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวดัเพชรบูรณ  
20 นายกองคการบริหารสวนจังหวดัเพชรบรูณ  
21 นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบูรณ   
22 นายกเทศมนตรเีมืองหลมสัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

(ราง) ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 

วันที ่9 มีนาคม  2565  เวลา 09.30 -16.30 น. 
ณ  หองประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ   

--------------------------- 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งผานมา  
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
.............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที ่4.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  
ระเบียบวาระที่ 4.2 รางยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

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

 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 

วันที่ 9 มีนาคม  2565  เวลา 09.30 -16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   

--------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ  ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
 นางชนกพร จุฑาสงฆ์  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 นางสุริชา ชาติสุทธ ิ  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นายสุพิน นุชรอด   อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (ผู้แทน นายไท พานนท์) 
 นายธัญ  สายสุจริต  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 นายนิรันดร์  ชาวเรือหัก  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
 นางจิราพัส พลคำ  นักวิชาการศึกษา "มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติเพชรบูรณ์ 
 นายประสิทธิ์ วงค์วน  นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติเพชรบูรณ์" 
 ดร.สราวุฒย์  วิจิตรปัญญา ฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 นางสาวปวงอร   เบ้าสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   
 นายวรดร  เมืองเหมอะ  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
     วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางสาวญาณิศา หมู่พรหมมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 



 
 นางสาวธารณา  พวงจันทร์หอม  นักวิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 
     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางรติพร สุโพธิ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 
 นางสุธิตา ราชพรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 นางสาวนฤมล กองตัน  ครศููนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นายชนะ จันทร์เกิน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นายปิยพันธ์  นันท์ตา  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 นายชาติชาย  จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   
     สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก 
 นางสาวศุภลักษณ์ หล่อวัตร นักสันทนาการปฏิบัติการ    
     สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 นางขวัญนภา  จันทร์ดี   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางสาวนิพพิชน์  เสนารถ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางสาวณัฐรดา อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางสาวไฉน ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 นายรัฐเขต  พานิช  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางพยอม  เนาว์แก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นายชัยธวัช  จันทร์ไม้หอม  ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 นายคฑาวุธ  ตุลสุข  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นายจุลพงษ์  คุ้นวงษ์  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากองด้านนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มงานด้านนโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา 09.45 น.    
 ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประธานการประชุมได้เดินทางมาถึงที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1) ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรื่องฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประธานการประชุม ได้กล่าวถึงที่มาของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ .2566 - 
2570) ในครั้งนี้ ที่ได้ดำเนินการสืบเนื่องมากจาการประชุมทบทวยแผนในงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 14 /2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดย
คณะกรรมการมีมติให้นำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 - 2570) มาทบทวนและ
จัดทำในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์  และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ความเห็นชอบตามลำดับและประกาศใช้แผนต่อไป  
  2) ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรื่องฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประธานการประชุม ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำชื่อ-สกุลและหน่วยงานที่มา
ร่วมกันมรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งผ่านมา  
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
  นายธัญ  สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อที่ประชุมแสดงความยินและให้การ
ต้อนรับคณะอนุกรรมการเชิงยุทธศาสตร์ ประธานอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และผู ้แทน
หน่วยงานทางการศึกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 
2570) ในการนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาต่อที่ประชุม 
  นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ได้กล่าวต่อที ่ประชุมว่าได้ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ.2562-2565 เป็นตัวอย่างของการของสาระสำคัญของแผน ที่กำหนดวิสัยทัศน์สั้นมีความกระชับ 
สามารถเอกมาเป็นตัวอย่างในการจัดทำแผนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ นอกจากนี้ได้สะท้องปัญหาต่างๆของการ
จัดการศึกษา เช่น 1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดควรเป็นโครงการในลักษณบูรณาการหน่วยงาน 
ส่วนโครงการของหน่วยงานให้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้นๆ 2) ปัญหานักเรียนที่ออกกกลางคัน 
ให้มีการส่งต่อเข่าเรียน กศน. หรือฝึกอบรมอาชีพ 3) การได้งานทำของนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว 4) ความ
ต้องการของภาคแรงงานในพ้ืนที่ 5) การใช้ประโยชน์จากวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.เพชรบูรณ์  
6) ผลการทดสอบทางการศึกษาที่ยังมีความแตกต่างระหว่างผลคะแนนโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกล และเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานในการวางแผนและดำเนินงานต่อไป 
 
 



 
  นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร ได้กล่าวต่อที่ประชุมเสนอว่าในห้วงของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 ได้ประสบเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 
ตลอดระยะเวลาของแผน จึงเสนอให้มีประเด็นการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 
ดังกล่าว บรรจุเป็นแนวทางและตัวชี้วัดในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
  ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเสนอว่าการเสนอวิสัยทัศน์ในนามจังหวัดเพชรบรูณ์ 
ทุกหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
ทิศทางเดียวกัน แตกต่างกันที่วิธีการปฏิบัติ หากหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่แบบไม่มองเป้าหมายร่วมกันก็ไม่
อาจใช้วิสัยทัศน์ว่าจังหวัดได้ จึงเรียนเสนอให้ทุกหน่วยงานหากมีการกำหนดวิสัยทัศน์แล้ว ให้นำวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด นำไปเป็นจเป้าหมายของการจัดการศึกษาของหน่วยงานด้วย  
  นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเสนอว่าการจัดทำแผนแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) เสนอให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในแต่ละ
ประเด็น หรือ ประเด็นที่มีหน่วยงานหลักและมีหน่วยงานอื่นสามารถส่งเสริมและสนับสนุนได้  
 

  ที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอการวิเคราะห์สถาพแวดล้อมทางการศึกษา

โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis โดยปัจจัยภายในใช้หลักทฤษฎี 2S4M และปัจจัยภายนอกใช้หลักทฤษฎี STEP 
นอกจากนีไ้ด้จัดทำการวิเคราะห์ สร้างกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอและ
เอกสารที ่แนบมาพร้อมระเบียบวาระการประชุม ทั ้งนี ้ประธานที่ประชุมได้ให้ความเห็นว่าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสมใช้เป็นสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำมา
จัดทำสารสำคัญของยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
พ.ศ.2566-2570 ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2 ร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
 ตามที ่จ ังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และได้มีการ
ทบทบทวนและจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) และได้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
14/2564 เมือวันที ่ 23 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติให้นำไปทบทวนและจัดทำอีกครั้งและเสนอต่อ
อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามลำดับ ในการนี้
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  ได้มีมติ
ให้เชิญผู้แทนหน่วยงาทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน มาประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ตามข้ันตอนของการจัดทำแผนต่อไป  

 



 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการจัด

การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ตามลำดับตั้งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  

  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของร่างยุทธศาสตร์
และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ตามลำดับ
ตั้งแต่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ โดยได้จัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการจัด
การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570)  

 รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2  
 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
      ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  
 
 
      พสกร  ทวีทรัพย์ 
     ลงชื่อ.................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายพสกร  ทวีทรัพย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
 
 
      ขวัญนภา  จันทร์ดี 
     ลงชื่อ.................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางขวัญนภา  จันทร์ดี) 
          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
      ธัญ   สายสุจริต 
     ลงชื่อ................................................... 
               (นายธัญ   สายสจุริต) 
          ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 



  
 
 
 

ที ่ ศธ 0294/ว656                                        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 
                       331/2 ถนนสามัคคีชัย  ตำบลในเมือง  
           อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 

                                                   21  มีนาคม  2565 
 

 

เรื่อง     การประชุมวิพากษและแสดงความคิดเห็นตอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 2  
     พ.ศ.2566 - 2570 
 

เรียน    อนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร และประธานอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศกึษา 
    (ตามบัญชีแจงทาย)   
 

  ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ ไดประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะท่ี 1           
(พ.ศ.2563-2565) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 และในปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ไดมีการ
ทบทวนและจัดทำ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบู รณ  ระยะที่  2  พ.ศ.2566 - 2570                   
ตามสภาพแวดลอมและนโยบายไดมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบท ไปแลวนั้น  

 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมวิพากษและแสดง
ความคิดเห็นตอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะท่ี 2 พ.ศ.2566 – 2570  ในวันที่ 30 มีนาคม 
2565 เวลา 09.30 -16.30 น.  ณ หองประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ และขอความรวมมือแจงตอบรับการประชุมผานระบบออนไลนไดที่ https://shorturl.asia/zCDr7 
หรือ QR CODE ภายในวันที ่25 มีนาคม 2565  
 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลุมนโยบายและแผน 
โทร. 0-5602-9659  
โทรสาร. 0-5602-9938  
เจาของเรื่อง นายพสกร ทวีทรัพย  โทรศพัท  08 6201 9979 แบบตอบรับการประชุม 

 https://shorturl.asia/zCDr7 

(นายธัญ  สายสุจริต) 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 



 
แจงทายหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ที่ ศธ 0294/ว656  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2565 

 
ที ่ เรียน  
1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

(ผศ.ปรีชา ศรเีรืองฤทธิ)์  
ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 

2 นายบัณฑติ ครุฑางคะ  ประธานอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา 
3 นายจุลพงษ  คุนวงศ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยทุธศาสตร 
4 นายคฑาวุธ  ตุลสุข อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 
5 นางสุริชา ชาติสุทธ ิ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 
6 นายสงกรานต มาสจีันทร อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 
7 นายสุพิน นุชรอด อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 
8 ผูอำนวยการสำนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัเพชรบูรณ 
(นางชนกพร จฑุาสงฆ)  

อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร 

9 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1 (นายไท  พานนนท)  

อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยทุธศาสตร 

10 ศึกษาธิการจังหวดัเพชรบรูณ อนุกรรมการและเลขานุการ 
11 นางขวัญนภา  จันทรด ี ผูชวยเลขานุการ 
12  นางสาวนิพพิชน  เสนารถ ผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

ที ่ ศธ 0294/ว655                                        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 
                       331/2 ถนนสามัคคีชัย  ตำบลในเมือง  
           อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 

                                                21 มีนาคม  2565 
 

 

เรื่อง    การประชุมวิพากษและแสดงความคิดเห็นตอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 2  
   พ.ศ.2566 - 2570 
 

เรียน   ตามบัญชีแจงทายหนังสือ  
 

  ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ ไดประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะท่ี 1           
(พ.ศ.2563-2565) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 และในปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ไดมีการ
ทบทวนและจัดทำ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบู รณ  ระยะที่  2  พ.ศ.2566 - 2570                   
ตามสภาพแวดลอมและนโยบายไดมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบท ไปแลวนั้น  

 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมวิพากษและแสดง
ความคิดเห็นตอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะท่ี 2 พ.ศ.2566 – 2570  ในวันที่ 30 มีนาคม 
2565 เวลา 09.30 -16.30 น.  ณ หองประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ และขอความรวมมือแจงตอบรับการประชุมผานระบบออนไลนไดที่ https://shorturl.asia/zCDr7 
หรือ QR CODE ภายในวันที ่25 มีนาคม 2565  
 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมนโยบายและแผน 
โทร. 0-5602-9659  
โทรสาร. 0-5602-9938  
เจาของเรื่อง นายพสกร ทวีทรัพย  โทรศพัท  08 6201 9979 
 

แบบตอบรับการประชุม 
 https://shorturl.asia/zCDr7 

 (นายธัญ  สายสุจริต) 
 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 



 
แจงทายหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ที่ ศธ 0294/ว 655 ลงวันท่ี  21 มีนาคม 2565 

 
ที ่ เรยีน หมายเหตุ 
1 อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

(ประธานอนกุรรมการบริหาราชการเชงิยทุธศาสตร) 
สถาบันอุดมศึกษา 

2 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาติ วิทยาเขตเพชรบรูณ สถาบันอุดมศึกษา 
3 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลมิพระเกียรติเพชรบรูณ สถาบันอุดมศึกษา 
4 ผูอำนวยการวทิยาลัยสงฆพอขุนผาเมือง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั สถาบันอุดมศึกษา 
5 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 1 

(อนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร) 
หนวยงานทางการศึกษา 

6 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 2 หนวยงานทางการศึกษา 
7 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบรูณ เขต 3 หนวยงานทางการศึกษา 
8 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ หนวยงานทางการศึกษา 
9 ผูอำนวยการสำนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ 

(อนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร) 
หนวยงานทางการศึกษา 

10 ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  หนวยงานทางการศึกษา 
11 ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ สถานศกึษา 
12 ผูอำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ สถานศึกษา 
13 ผูอำนวยการวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบูรณ สถานศกึษา 
14 ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน สถานศกึษา 

15 ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  
(ประธานกรรมการอาชีวศกึษาจังหวัดเพชรบูรณ) 

 

16 ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวดัเพชรบูรณ สถานศึกษา 
17 ผูอำนวยการโรงเรยีนราชประชานเุคราะหที ่57 สถานศกึษา 
18 ผูอำนวยการโรงเรยีนโสตศึกษาจังหวดัเพชรบูรณ  สถานศกึษา 
19 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานโปงตะแบก สถานศึกษา 
20 ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบรูณ หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
21 ทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
22 นายกองคการบริหารสวนจังหวดัเพชรบรูณ หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
23 นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบูรณ (อำเภอเมืองเพชรบรูณ) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
24 นายกเทศมนตรตีำบลนางั่ว  (อำเภอเมืองเพชรบูรณ) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
25 นายกเทศมนตรตีำบลชนแดน (อำเภอชนแดน) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
26 นายกเทศมนตรตีำบลดงขุย (อำเภอชนแดน) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
27 นายกเทศมนตรตีำบลซบัสมอทอด (อำเภอบึงสามพัน) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
28 นายกเทศมนตรเีมืองวิเชียรบุรี (อำเภอวิเชียรบรุี) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
29 นายกเทศมนตรตีำบลพุเตย (อำเภอวเิชียรบุรี) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
30 นายกเทศมนตรเีมืองหลมสัก (อำเภอหลมสัก) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
31 นายกองคการบริหารสวนตำบลบานไร  (อำเภอหลมสัก) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
32 นายกองคการบริหารสวนตำบลสกัหลง (อำเภอหลมสัก) หนวยงานกำกับดูแลสถานศึกษา 
33 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพชรบูรณ หนวยงานราชการอ่ืนที่เกีย่วของ 
34 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ หนวยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวของ 
35 ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝมีแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ หนวยงานราชการอ่ืนที่เก่ียวของ 
36 ผูอำนวยการโรงเรยีนอนุบาลเพชรบูรณ สถานศกึษา (ประถมศึกษา) 
37 ผูอำนวยการโรงเรยีนเพชรพทิยาคม  สถานศึกษา (มัธยมศึกษา) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ที ่ ศธ 0294/ว657                                       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 
                       331/2 ถนนสามัคคีชัย  ตำบลในเมือง  
           อำเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 

                                                   21  มีนาคม  2565 
 

 

เรื่อง     การประชุมวิพากษและแสดงความคิดเห็นตอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะที่ 2  
     พ.ศ.2566 - 2570 
 

เรียน    ผูอำนวยการสถานศึกษา (ตามบัญชีแจงทาย) 
 

  ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ ไดประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ระยะท่ี 1           
(พ.ศ.2563-2565) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 และในปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ไดมีการ
ทบทวนและจัดทำ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบู รณ  ระยะที่  2  พ.ศ.2566 - 2570                   
ตามสภาพแวดลอมและนโยบายไดมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบท ไปแลวนั้น  

 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ จึงขอเชิญความรวมมือทานพิจารณาคัดเลือก             
บุคคล (ตามบัญชีแจงทายหนังสือ) เขารวมประชุมวิพากษและแสดงความคิดเห็นตอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ  ระยะที่  2 พ.ศ.2566 – 2570 ในวันที่  30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น.                  
ณ หองประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และขอความรวมมือ          
แจงตอบรับการประชุมผานระบบออนไลนไดที่ https://shorturl.asia/zCDr7 หรือ QR CODE ภายในวันที่ 25 
มีนาคม 2565  
 

   จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลุมนโยบายและแผน 
โทร. 0-5602-9659  
โทรสาร. 0-5602-9938  
เจาของเรื่อง นายพสกร ทวีทรัพย  โทรศพัท  08 6201 9979 
 
 

แบบตอบรับการประชุม 
 https://shorturl.asia/zCDr7 

(นายธัญ  สายสุจริต) 
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 



แจงทายหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ ที่ ศธ 0294/ว657  ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2565 
 

ที ่ เรียน บุคคลท่ีขอความรวมมือพจิารณา
คัดเลือกเขารวมประชุม 

1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 1. ผูแทนอาจารย 1 ทาน 
2. ผูแทนนักศึกษา 1 ทาน 

2 ผูอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ 1. ผูแทนครู 1 ทาน 
2. ผูแทนนักศึกษา 1 ทาน 
3. ผูแทนผูปกครอง  1 ทาน 

3 ผูอำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. ผูแทนคร ู1 ทาน 
2. ผูแทนนักเรียน 1 ทาน 
3. ผูแทนผูปกครอง  1 ทาน 

4 ผูอำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ 1. ผูแทนครู 1 ทาน 
2. ผูแทนผูปกครอง 1 ทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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

วันที่ 30 มีนาคม  2565  เวลา 09.30 -16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

--------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
     ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 นายแพทย์กมล  กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ดร.สุริชา ชาติสุทธ ิ  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 ดร.ธัญ  สายสุจริต  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
     อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นางมณีรัฎ  เทียมครู  รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ดร.นิพพิชน์  เสนารถ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นางขวัญนภา  จันทร์ดี   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์    
 นายนิรันดร์  ชาวเรือหัก  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  
 นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 นางสาวนิศานาถ ศิริลา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
 นายพีระพงษ์  พรมทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 นายวรดร  เมืองเหมอะ  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
     วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 



 
 นางสาวนัฏฐกาญจน์ เวฬุวนารักษ์ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  
     วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 
 นางปาลิดา แก้วสุริวงษ์  คร ูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
 นางรติพร สุโพธิ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 
 นางสุธิตา ราชพรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 นางสาวนฤมล กองตัน  ครศููนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ดร.ธีรพงศ์  จุลสายพันธ์  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม   
 ดร.ธารณา  พวงจันทร์หอม  นักวิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 
     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางสาวณัฐริกา  ชมปรีดา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ดร.จีราพร  แจ่มปัญญา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นายสิทถา  ก้อนเทียน   นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
     สำนักงานพัฒนาฝีมีแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  
 นายชนะ จันทร์เกิน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางสาวสุกัญญา  ยงยุทธวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  
     สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 นางสาวศุภลักษณ์ หล่อวัตร นักสันทนาการปฏิบัติการ    
     สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 นายบรรเจิด บุ้งจันทร์  คร ู  
     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ 
 นางฐานิต สิงห์เวียง  นักบริหารงานการศึกษา  
     เทศบาลตำบลชนแดน  
 นางสาวสุปราณี โปรแกรมเทศ เจ้าพนักงานธุรการ 
     เทศบาลตำบลชนแดน 
 นายทวีวัฒน์ เลิศรุจิกุล  นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย  
     เทศบาลตำบลดงขุย  
 นายคฑาวุธ ชมน้อย  หัวหน้าสถานศึกษา  
     เทศบาลตำบลดงขุย 
 นางสาวนงรัก ชาวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
 นางสาวเฟ่ืองลดา สุขนา  นักวิชาการศึกษา 
     เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
 
 
 



 
 นางสาวกฤตยา สตางค์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ  
     สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก 
 นายพงษ์บุญ อยู่ถมสังข์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง  
 ดร.นิคม โยกัญญา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (ผู้แทนอาจารย์)  
 นายวรยศ แก้วรัตน์   นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
     (ผู้แทนนักศึกษา)  
 นายผดุงศักดิ์ ลี้ตระกูล  ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
     (ผู้แทนนักศึกษา) 
 นายเขษมชาติ อินทะสิงห์  ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
     (ผู้แทนครู)   
 นางกฤตติกา  จันดาหงษ์  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม (ผู้แทนผู้ปกครอง)  
 นางสาวชญาณิศา จุลสายพันธ์ นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม (ผู้แทนนักเรียน)  
 นางสาวณัฐรดา อยู่สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นางสาวไฉน ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
 นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ  ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 นางชนกพร จุฑาสงฆ์  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นายสุพิน นุชรอด   อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นายไท พานนท์   อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 นายคฑาวุธ  ตุลสุข  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 นายจุลพงษ์  คุ้นวงษ์  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติเพชรบูรณ์ 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
 นายกเทศมนตรีตำบลนางั่ว 
 
 



 นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด  
 นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   
 ผู้แทนครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
 ผู้แทนผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 
 ผู้แทนครู วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
 ผู้แทนผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
 ผู้แทนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.    
 ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประธานการประชุมได้เดินทางมาถึงที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1) ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรื่องฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประธานการประชุม ได้กล่าวถึงที่มาของการประชุมวิพากษ์และแสดงความ
คิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ในครั้งนี้ ที่ได้ดำเนินการ
สืบเนื ่องมากจาการประชุมทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจ ังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที ่ 2                  
พ.ศ.2566 -2570   
  2) ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรื่องฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประธานอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประธานการประชุม ได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำชื่อ-สกุล และหน่วยงานที่มา
ร่วมกันการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งผ่านมา  
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 3.1 การจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะท่ี 2 พ.ศ.2566 - 2570 
  นายธัญ  สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อที่ประชุมถึงที่มาของการประชุมใน
ครั้งนี้ ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563 -
2565 โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2565  จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 เพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 โดยได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ 
  1. สำรวจความต้องการในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื ่อจ ัดทำร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 
  2. ประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ
ที่ 2 พ.ศ.2566-2570  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และระบบออนไลน์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 
พ.ศ.2566-2570   



  3. ประชุมหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่าง
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ .2566-2570  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 
09.30-16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  4. คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 -2570  
ปรับปรุงแก้ไขร่างแผนพัฒนาการศึกษา ตามมติที่ประชุม  
  5. ประชุมวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์            
ระยะที่ 2  พ.ศ.2566 – 2570 วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสีทอง 
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
  ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
2) ประธานอนุกรรมการเกี ่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  3) หัวหน้าหน่วยงาน/ผู ้แทนหน่วยงานทาง
การศึกษา -สถานศึกษา  4) ผู้บริหาร/ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) ผู้แทนครู/อาจารย์ 6) ผู้แทน
ผู้ปกครอง 7) ผู้แทนนักเรียน-นักศึกษา  
  การดำเนินการต่อไป คือการเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศใช้แผนตามลำดับต่อไป  
 

  นอกจากนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อม
ทั้งนำเสนอข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์  และเสนอภาพรวมของร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.
2566-2570     
 

  ที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 การวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเพื่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมและ แสดงความ
คิดเห็นผ่านแบบแสดงความคิดเห็น ฯ โดยสรุป ดังนี้  

 1. วิสัยทัศน์  เสนอให้มีความสั้นและกระชับ โดยเสนอใช้วิสัยทัศน์ ดังนี้ “จังหวัดเพชรบูรณ์ 
: ดินแดนแห่งการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ เพ่ือความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”  

 2. พันธกิจ  เสนอให้เพิ่มเติมพันธกิจที่ 2 โดยใช้คำว่า สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่าง
เสมอภาพทุกช่วงวัย 

 3. เป้าหมาย เสนอให้เพ่ิมเติมเป้าหมายที่ 2 โดยใช้คำว่า ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4. จุดเน้นการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอให้เพิ่มเติมจุดเน้นด้านความปลอดภัยและภัย
คุกคามในทุกมิติ  (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 
 
 
 



    5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้  
     - หน่วยงานและสถานศึกษา เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้ง
ปรับความเข้าใจในทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อความมั้นคงของชาติ   
     - หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง และดำเนินการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์ ภัยที่มาจากโลกออนไลน์ เช่น การล้อลวงทางเพศหรือทรัพย์สินเงินทอง ในรูปแบบที่เหมาะสม 
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ครู บุคลากร และผู้เรียน เพื่อป้องกันภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
     - หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต            
ด้วยรูปแบบโครงงาน หรือโครงการ 
    6. ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา               
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาดังนี้  
     - แก้ไขเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ /กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริมและเตรียมความพร้อม 
     - หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เช่น Home School ตาม
มาตรา 12 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ดูแล สามารถจัดการการศึกษาพ้ืนฐานให้แก่
เด็กเอง โดยที่ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ให้มีคุณภาพ พร้อมทั ้งส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานทุกรูปแบบและประเมินผลให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
     - การสร้างความเสมอภาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส เด็กที ่มีความจำเป็นพิเศษให้เข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเที่ยม 
     - หน่วยงานทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ สร้างองค์ความรู้แก่ครูใน
การคัดกรอก เด็กพิเศษ 9 ประเภท เด็กบกพร่องในการเรียนรู ้ในสถานศึกษา  เพื่อจัดการเรียนรู้ที ่มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ  
     - สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จัดให้มีความพร้อมในการศึกษาให้แก่เด็กที่มี
ความจำเป็นพิเศษ เช่น ล่ามภาษามือ อักษรเบล  เป็นต้น  
     - สถานศึกษาจัดการศึกษาพิเศษ หรือสถานศึกษาเครือข่าย จัดให้บริการวิชาการแก่เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการ ในระยะแรกเริ่มให้ช่วยเหลือตัวเองในขั้นพื้นฐาน ให้มีความพร้อมเข้าสู่
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    6. ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู ้เร ียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                
ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     - แก้ไขเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
มากกว่าร้อยละ 50 
     - หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีแผนหรือแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในทุกระดับ 
และร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  กระทรวงศึกษาธิการ และองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
     - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการประเมินหรืออัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ (1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ) เพ่ือเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษา ขยายผลการดำเนินงาน
ที่มีมาตรฐานสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ ในพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาภาค
บังคับ 
 
 
 



     - การค้นหาทักษะพิเศษของนักเรียนด้านอื่นๆ 
     - สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา จัดโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้รับความเข้มแข็งและต่อยอดได้ เช่น จัดให้มีการรวมกลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษในแต่ละสาขาเป็นชมรม ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการให้ความสำคัญกับกิจกรรม
นอกห้องเรียน ตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัด ภายใต้การกำกับดูแลของครู อาจารย์ พร้อมให้การ
สนับสนุนตามศักยภาพของสถานศึกษา   
      - หน่วยงานทางการศึกษา กำหนดมาตรฐานทักษะของผู้เรียนในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง เป็น
มาตรฐานให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน   
      -  หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา จัดให้มีนโยบาย
หรือจัดทำระบบการศึกษาแบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Academic Credit Bank : Credit Bank) หรือ 
ธนาคารหน่วยกิต เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน โดยสามารถ
นําผลการเรียนรู้ที ่ได้จากประสบการณ์การทํางาน อาชีพ หรือการฝึกอบรม ทั ้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สะสมไว้มาเทียบโอนกันได้ 
      - หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิด
วิเคราะห์ ตามบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษาอ่านหนังสือออกเขียน
หนังสือได้ อ่านหนังสือแตกสามารถวิเคราะห์ตามความสามรรถของวัย 2) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่าอ่านหนังสือแตกสามารถวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  3) ประชาชนอายุ 15 - 59 ปี อ่านหนังสือใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้น 
      - หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับวิธีการเรียนการสอนของครูให้ผู้เรยีน
ได้อ่านออกเสียง ได้แสดงออกทางความคิดจากเรื่องที่อ่าน ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้น   
      - สถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ สร้างนิสัยไผ่เรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามรถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
      - หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกับฝ่ายปกครองและชุมชนในพื้นที่  
ดูแลผู้เรียนในพื้นที่ รวมถึงผู้ปกครอง ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวและชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูผู้เรียน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และการป้องกันภัยทางสังคม  
      - หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม สร้างความสามัคคีในพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมจิตอาสา   
      - การส่งเสริมให้ช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายแบบ New Normal ตามความสนใจ 
     - หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ครูและผู้เรียน มีความกล้าพูด
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน และสร้างเงื่อนไขการไม่ล้อเลียนเมื่อพูดผิดพลาดระหว่างผู้เรียน 
     - หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้จัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็นต้นไป  
      -  หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพ้ืนฐาน ในการสื่อสาร
รองจากภาษาไทย และใช้ภาษาท่ี 3 ตามความพร้อมของสถานศึกษา     
      -  สถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาอังกฤษ
สัญจร English mobility ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรง รวมถึงการวัดผลระดับภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล          
      -  หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนที่มีความพร้อมจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียน 
EP MEP IEP ให้ครอบคลุ่มทุกพ้ืนที่ทุกระดับ  



      - หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ค้นหาและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์             
อัตลักษณ์ประจำถิ่น สร้างเป็นคุณลักษณะ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ด้านการศึกษาของแต่ละอำเภอ ที่จะพัฒนาสู่
คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” 
    7. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     - สร้างองค์ความรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
      - หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูสาขาวิชาอื่น ให้
สามารถสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในขั้นพ้ืนฐานได้  
      - หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูในการเพ่ิมทักาะ
การเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เช่น กรณีศึกษาจากสถาณการณ์จริง การเน้นการลงมือ
ปฏิบัติ สื่อวีดีทัศน์เสมือนจริง  เป็นต้น  
      - หน่วยงานทางการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้ารับ
การพัฒนาที่หลากหลายทั้งในสังกัดและนอกสังกัด โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อได้เปิดประสบการณ์เรียนรู้และบูรณาการการทำงานพร้อมสร้างเครือข่าย
การทำงานเพ่ือการจัดการเรียการสอนจากหลายภาคส่วน 
      - ข ้อเสนอโครงการสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาครู ได ้แก ่โครงการ
ภาษาอังกฤษสัญจร (English Mobility) 
     7. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพของ
จังหวัด มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
      - ปลูกฝังค่านิยม แนวคิด การมุ่งมั้นในการทำงาน 
      - สถานศึกษาอุดมศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นรองรับการ
โอนย้ายโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นักศึกษาใน
พ้ืนที่ได้ทำงานในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
      - หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอุดมศึกษาศึกษาและอาชีวศึกษา กำหนดมาตรฐาน 
ทักษะหรือสมรรถนะของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาแต่ละระดับ ของหน่วยงานการศึกษาที่สอดคล้องหรือสูงกว่า
มาตรฐานของชาติ  
      - หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอุดมศึกษาศึกษาและอาชีวศึกษา ส่งเสริมค่านิยมการ
นำความรู้มาพัฒนา/ทำงานในถ่ินฐาน การพัฒนาธุรกิจในจังหวัด 
      - สถานศึกษาอุดมศึกษา หลักสูตรกิจกรรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) เป็นกิจกรรม
หลักในการพัฒนานักศึกษา ชุมชมและท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม พร้อมขยายผลกิจกรรมสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาจังหวัด 
      - หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยอย่างง่ายแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างโรงเรียนและหน่วยอื่น ๆ รวมถึงการแบบ R2R  (Routine to Research)  กับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับ    
      -  สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างองค์ความรู้หรือแนะนำแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการประกอบอาชีพใน
สถานการณ์ฉุกเฉนิ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เป็นต้น 
      - ข้อเสนอโครงการสำคัญ โครงการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยเบื้อต้นและการวิจัย
แบบ R2R  (Routine to Research)   
 
 
 
 



 
    8. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา มีข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
     - หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด จัดให้มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วม
ระหว่างโรงเรียนรัฐและโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่ เช่น กิจกรรมกีฬา           
เป็นต้น 
     - ข้อเสนอโครงการสำคัญ โครงการ/กิจกรรม สภากาแฟ การนิเทศสัญจร การตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที่ 2 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำข้อเสนอ
จากการประชุมวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นร่างแผน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.
2566-2570 นำไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้ร่างแผนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566  -
2570 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหาราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนในโอกาสต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
  1. ผู ้แทนท้องถิ ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่มี
สถานศึกษาในสังกัด นำร่างแผนฉบับนี้ นำไปเชื่อมโนงและจัดทำแผนปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะนำตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 -2570 เมื่อได้มีการ
ประกาศใช้แล้ว นำมาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 
  2. ที่ประชุมเสนอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาที่ครอบคลุ่มทุกมิติ ทุกประเด็นในการจัดการศึกษา  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.  
 
        พสกร  ทวีทรัพย์ 
     ลงชื่อ.................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายพสกร  ทวีทรัพย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
 
      ขวัญนภา  จันทร์ดี 
     ลงชื่อ.................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางขวัญนภา  จันทร์ดี) 
          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
       ธัญ   สายสุจริต 
     ลงชื่อ................................................... 
               (นายธัญ   สายสจุริต) 
           ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 




	หนังสือเชิญประชุม 19 สค 64
	ว22 แจ้งกรรมการ
	หนังสือแจ้งกรรมการ
	คำสั่งคณะทำงาน2


