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คำนำ 
 
 ตามที่ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนระดับที่ 2 และระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายรัฐบาล รวมถึงบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ 
และที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเป้าหมายหลักเพ่ือให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาใน
ทุกมิติ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  และมีความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน  

 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 กำหนดให้รัฐ
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนจากการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 4 ปี เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์              
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ มาใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไป
ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยแผนพัฒนา
การศึกษาฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย 1) บทสรุปผู้บริหาร 
2) ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์  3) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี                   
4) สาระสำคัญของแผน 5) กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  
 พ.ศ.2566-2570 สู่การปฏิบัติ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
คณะอนุกรรมการ หน่วยงานทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือให้การดำเนินการจัดทำแผน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป  
 
 

 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั ้งที่  7/2565 เมื ่อวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ.2565 ได้เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)               
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนระดับที่ 2 และระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้หน่วยงานทางการศึกษา 
หน่วยงานที่จัดการศึกษา และสถานศึกษาได้จัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดและประเทศ 
ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้  
 

   1. วิสัยทัศน์ 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ : ดินแดนแห่งการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ เพ่ือความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
    

   2. พันธกิจ 
 2.1 ยกระดับมาตรฐานการศึกษาเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.2 สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคทุกช่วงวัย 
 2.3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
 2.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5 ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 2.6 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

 

   3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาและปลูกฝังแนวคิดตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยหลักศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ  
 3.2 ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
 3.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
 3.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3.5 มีผลการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
    3.6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

   4. ตัวช้ีวัดรวม  
  4.1 ร้อยละของผู ้เร ียน ได้ร ับการปลูกฝังแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย                
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 4.2 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้              
ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  
 4.3 ร้อยละในการเข้าถึงการศึกษาของประชากร (ปฐมวัย / ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น /มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)  
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 4.4 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมหรือจัดให้มีการพัฒนา
ทักษะผู้เรียนที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)   
 4.5 ร ้อยละของสถานศึกษา จัดให้ม ีการคัดกรอง/จัดทำข้อมูลความสามารถพิเศษ                   
(พหุปัญญา) ของผู้เรียนทุกระดับและจัดให้มีการพัฒนาหรือส่งต่อผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา) 
 4.6 ร้อยละของผู ้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้ร ับการพัฒนาสมรรถนะ              
ตามมาตรฐานวิชาชีพทุกช่องทาง อย่างน้อย 2  หลักสูตร  
 4.7 มีผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานหรือ
ชุมชนท้องถิ่น    
 4.8 ร้อยละหน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล หรือผ่านการประเมิน ITA/OIT ระดับดีมาก    

   5. จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    5.1 การอ่าน การเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ นำไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ ตีความสิ่งที่อ่านได้อย่างแตกฉาน เข้าใจความสำคัญของสิ่งที่อ่าน)  
(ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
    5.2 การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การสร้างทักษะด้านอาชีพ ยกระดับความสามารถ           
ในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 5) 
    5.3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 4) 
    5.4 การจัดการศึกษาปฐมวัย (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
    5.5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษาและทักษะดิจิทัลของครูและผู้เรียน  
(ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
    5.6 การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการส่งเสริมพหุปัญญา  
(ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
    5.7 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
    5.8 ความปลอดภัยและภัยคุกคามในทุกมิติ (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 

   6. ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และสิ ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา 1) เสริมสร้างความมั ่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย             
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) พัฒนาและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิต
ทุกรูปแบบ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา แนวทางตามพระราชดำริ อย่างยั่งยืน และ 5) การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา 2) การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียม           
ทางการศึกษา 3) การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนา 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู ้เร ียน                   
2) การพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย 3) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 4) การพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 5) เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการพัฒนา 1) การผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ
ของจังหวัด แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 2) ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  3) การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับ          
ข ีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด  4) การจ ัดการศึกษาอาชีวศ ึกษาส ู ่การสร ้างงานและจ้างงาน                    
5) การส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม และ 6) การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา แนวทางการพัฒนา 1) การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล   
2) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 3) การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปจังหวดัเพชรบูรณ์ 

 
  การจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต้องมี
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงบริบทของพื้นที่และข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด                 
เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพชรบูรณ์ โดยมี
ข้อมูลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1.1 ที่ตั้ง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง ประมาณเส้นรุ ้งที่ 16 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีพื ้นที ่ประมาณ 
12,668,416 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,617,760 ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัด จากด้านตะวันออกถึง
ตะวันตก กว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที ่ยาวที ่ส ุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว  296 กิโลเมตร และสูงจาก
ระดับน้ำทะเลประมาณ 114 เมตร โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 349 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 21  
 

 1.2 อาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

 
        
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเลย  

           ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ 
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์  

         และพิจิตร 
 

 
 
 

 1.3 ภูมิประเทศ  
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพื้นที่ด้านเหนือของจงัหวัด 
และมีแนวขนานกันไปทั ้งสองข้างทั ้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื ้นที ่ราบส่วนใหญ่เป็นพื ้นที่                        
ที ่อยู ่ตอนกลาง และอำเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็นพื ้นที ่ลาดชัน โดยจากเหนือถึงใต้ม ีพื ้นที ่ป ่าไม้                 
รวม 3,953,455 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.78 มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัด ที่ไหลผ่าน
ตลอดกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ่งต้นน้ำเกิดจากภูเขาผาลา                   
ในจังหวัดเลย มีห้วยลำธารหลายสายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์ แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอหล่มเก่า หล่มสัก 
เมืองเพชรบูรณ์  หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ 
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1.4 ภูมิอากาศ  
       เนื ่องจากพื ้นที ่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน  หนาวจัด                    

ในฤดูหนาว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อ และอำเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวที่สุด พื้นที่
ภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุด 36.8 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 18.1 องศา
เซลเซียส  

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
 - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  

1.5 การปกครองและประชากร 

  1) เขตการปกครอง 
    จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู่บ้าน  
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
เมือง  3 แห่ง เทศบาลตำบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 102 แห่ง โดยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์                 
มีพ้ืนที่มากที่สุดอยู่ที่ 2,281 ตร.กม. ในขณะที่อำเภอหล่มสักเป็นอำเภอที่มีจำนวนตำบล จำนวนหมู่บ้าน และ
จำนวน อบต. มากท่ีสุดของจังหวัด โดยมีจำนวน 23 ตำบล 251 หมู่บ้าน และ 19 อบต. ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี 1-1 ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายอำเภอ) 
 

ที ่ อำเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จำนวน
ตำบล 

จำนวน
หมู่บ้าน 

จำนวน 
เทศบาลเมือง 

จำนวน
เทศบาล
ตำบล 

จำนวน 
อบต. 

1 เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.00 17 221 1 3 15 
2 หล่มสัก 1,535.35 23 251 1 1 19 
3 หล่มเก่า 927.07 9 99 - 1 9 
4 น้ำหนาว 620.00 4 30 - - 4 
5 เขาค้อ 1,333.00 7 72 - 1 4 
6 ชนแดน 1,137.00 9 139 - 4 8 
7 วังโป่ง 543.00 5 64 - 2 5 
8 หนองไผ่ 1,360.20 13 142 - 6 9 
9 บึงสามพัน 489.80 9 123 - 1 9 
10 วิเชียรบุร ี 1,632.00 14 192 1 1 14 
11 ศรีเทพ 810.00 7 106 - 2 6 

รวม 12,668.42 117 1,439 3 22 102 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2566-2570  

 
 
 
 
 
 



6 

 

  2) ประชากร 
         จังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวนประชากร ประจำปี พ.ศ.2565 (ณ ธันวาคม 2564) รวมทั้งสิ้น 

978,372 คน จำนวนครัวเรือน 368,998 ครัวเรือน รายละเอียดแยกรายอำเภอ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 1-2  แสดงจำนวนประชากรจำแนกรายอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

อำเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 101,097 103,412 204,509 85,243 
อำเภอชนแดน 38,177 38,307 76,484 32,028 
อำเภอหล่มสัก 75,601 79,836 155,437 55,925 
อำเภอหล่มเก่า 31,911 33,548 65,459 21,610 
อำเภอวิเชียรบุรี 63,547 66,043 129,590 45,581 
อำเภอศรีเทพ 34,581 35,273 69,854 24,852 
อำเภอหนองไผ่ 54,657 55,823 110,480 38,359 
อำเภอบึงสามพัน 35,255 36,072 71,327 30,949 
อำเภอน้ำหนาว 9,552 9,115 18,667 7,165 
อำเภอวังโป่ง 17,474 18,095 35,569 11,931 
อำเภอเขาค้อ 20,382 20,614 40,996 15,355 

รวม 482,234 496,138 978,372 368,998 

 
แหล่งที่มา : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน (หลัง) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
               (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564) 
 

 1.6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product :GPP) 
    ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ในปี 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
จำนวน 83,808 ล้านบาท แยกเป็น ภาคการเกษตร 29,478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.17 และนอกภาค
เกษตร 54,331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.82 รายละเอียดตามตารางผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคา
ประจำปี ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1-3  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2557 – 2561 

 

ที่มา: แผนพฒันาจังหวัดเพชรบูรณ ์5 ปี  พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่มา: สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 – 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์สำนกังานสถิติแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวดัเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

 

 1.7 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 

  1) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์  

  เพชรบูรณ์ เดิมสะกดว่า เพ็ชรบูรณ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
ในทางภูมิศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 12 ,668 ตารางกิโลเมตร             
ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 9 ของประเทศ มีประชากร 994,397 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ และมีเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีแหล่งท่องเที ่ยวจำนวนมาก รวมถึงเป็นที ่ตั ้งของอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง สามารถเปิดต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติตาดหมอก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2541 นับเป็นอุทยาน
แห่งชาติลำดับที่ 87 ของประเทศไทย 2.อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในท้องที่  
อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิเป็น
อุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง 3.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือที่รู ้จักกันดีในนาม  “ทุ่งหญ้า               
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สะวันนาแห่งเมืองไทย” เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 
789,000 ไร่หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร ทุ่งแสลงหลวงมีพื้นที่ครอบคลุม อ.วังทอง อ.นครไทย  อ.เนิน
มะปราง จ.พิษณุโลก อีกประการหนึ่งก็คือ เป็นเมืองที่มีแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และเป็น
เมืองเก่าแก่ มีช ุมชนพื ้นเมือง จำนวน 6 เผ่า ได้แก่ เผ่าเย้า เผ่าม้ง เผ่าลีซอ ไทหล่ม ไทลาวอีสาน 
และคนไทยเชื้อชาติจีน ซึ่งแต่ละชนเผ่าและเชื้อชาติ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นสืบทอดและยึดมั่นจากรุ่นสู่รุ่น
เรื ่อยมาและอยู่ด้วยกันด้วยความรักและสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จนถึงทุกวันนี้ จึงเป็นที่มาของ  
“เมืองแหง่วัฒนธรรม” ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้  
   1.1 แหล่งท่องเที่ยวธรรมะ ได้แก่ วัดไตรภูมิ วัดธรรมยาน วัดมหาธาตุวัดเพชรวราราม 
วัดภูเขาดิน พุทธอุทยานเพชรบุระ วัดข้างเผือก วัดหลวงพ่อทบ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดตาล วัดป่าภูทับ
เบิก วัดชัยมงคล (บ้านหินกลิ้ง) วัดศรีมงคล (บ้านนาทราย) วัดศรีมงคล วัดศรีบุญเรือง วัดไตรภูมิ วัดท่ากกแก 
วัดโคกเจริญ (พระเจ้าตากแดด) วัดโพนชัย วัดถ้ำสมบัติ วัดบ้านกองเนียม 
     1.2 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติทางธรณีวิทยา 
     1.3 แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ได้แก่ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย พิพิธภัณฑ์อาวุธ 
พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ หอนิทรรศน์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์ วงเวียนอนุสรณ์             
นครบาลเพชรบูรณ์ พิพิธภัณฑ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก ถนนคนเดินไทหล่ม (หล่มสัก) หอสมุดนานาชาติ  
(เขาค้อ) อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก
ศูนย์บริการนักท่องเที ่ยวหล่มเก่า  ศูนย์ว ัฒนธรรมหล่มเก่าประตูส ู ่ด ินแดนล้านช้างหลวงพระบาง                
หอนิทรรศการอุ้มพระดำน้ำ 
 
   
  



9 

 

ตารางท่ี 1-4 : ตารางสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2566-2570  
 

 แผนภาพที่ 1-1 : จำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2563 

 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2566-2570  
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 แผนภาพที่ 1-2 : รายได้จากนักท่องเที่ยวตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2563 

 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2566-2570  
 
   ศักยภาพด้านท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า มีแนวโน้มของรายได้ จากการท่องเที่ยวใน
ปี 2560-2562 เพิ ่มขึ ้นทุกปี โดยรายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 98 เป็นรายได้จากนักท่องเที ่ยวชาวไทย 
(การท่องเที่ยวภายในประเทศ) มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเพ่ิมข้ึนและมีอัตราการใช้จ่ายเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกัน 
ในแง่ของรายได้จากการท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ถึงแม้จะคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยแต่ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปทีั้ง
ในแง่ของจำนวนนักท่องเที่ยวและอัตราการใช้จ่าย ทั้งนี้โดยเฉลี่ยแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีการพักแรมประมาณ 2-3 วัน แต่ในปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
นักท่องเที่ยวลดลงถึงร้อยละ 44.51 ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

1.8 ภาคการเกษตร 
  ในปี พ.ศ. 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรมีมูลค่า 29,478 ล้านบาท
และจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลสถิติในด้านการใช้ที่ดินของทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 
พ.ศ. 2562 พบว่า เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมดของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวน 3,058,671 ไร่ 
โดยจำแนกเป็นเนื้อที่นาข้าว 1,261,478 ไร่ เนื้อท่ีพืชไร่ 1,645,881 ไร่ เนื้อท่ีสวนไม้ผลไม้ยืนต้น 141,614 ไร่ 
เนื้อท่ีสวนผัก/ไม้ดอก/ไม้ประดับ 44,670 ไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น ๆ 185,909 ไร่ 
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ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2566-2570  
 

1.9 ข้อมูลด้านสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล/ผลิตภัณฑ์ GI/มูลค่าการจำหน่ายสินค้าสูงสุด 5 
ลำดับแรกของจังหวัด 

1.9.1 ข้อมูลบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    จังหวัดเพชรบูรณ์มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย 
จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ 
     1) มะขามหวานเพชรบูรณ์  

มะขามหวานเพชรบูรณ์ เป็นมะขามหวานที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมาอย่าง 
ยาวนานว่าเป็นมะขามหวานที่มีคุณภาพดี เปลือกสีน้ำตาลเนียน เนื้อสีสวยสม่ำเสมอ เนื้อหนานุ่ม เหนียว
สาแหรกน้อย ไม่แข็งกระด้าง รสชาติหวานหอม เป็นที ่นิยมของผู ้บริโภคทั้งการบริโภคสดและแปรรูป 
จากลักษณะของสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ส่งผลให้มะขามหวานของ
เพชรบูรณ์คุณภาพที่ดี และมีลักษณะที่แตกต่างจากมะขามที่ปลูกที่อื่น โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า              
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 ทะเบียนเลขที่ สช 48100003  
มีผู ้ขออนุญาตใช้ตรา GI จำนวน 35 ราย มะขามหวานเพชรบูรณ์สามารถช่วยสร้างการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ ให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด (Local Economy) ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกต้นน้ำไปจนถึง
ภาคธุรกิจปลายน้ำ การจ้างงานแรงงาน รวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างกว้างขวาง มีปริมาณผลผลิตออก
สู่ตลาดประมาณกว่า 30,000 ตัน สร้างมูลค่าตลาดเฉพาะรายได้จากการขายมะขาม ไม่รวมเม็ดเงินในภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่าประมาณ 3,000 ล้านบาท ต่อปี และช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกได้
กว่าปีละ 300 ล้านบาท ซึ่งมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน แคนาดา 
สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
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  2) ข้าวไร่ลืมผัว 
    ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวเป็นข้าวพันธุ์พื ้นเมืองชนิดหนึ่งที่ชาวเขาเผ่าม้งปลูก
สำหรับบริโภคเป็นอาหารหลักกันมาอย่างยาวนานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างวัฒนธรรมในการเพาะปลูก
ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตประเพณี เนื่องจากมีการนำข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวมาใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรม
ต่างๆ ตามความเชื่อของชนเผ่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน มีเรื่องเล่าที่หลาย ๆ ท่านทราบว่าเป็นที่มาของ
ชื่อ คือ สามีภรรยาชาวม้งคู่หนึ่ง เมื่อสามีออกไปทำไร่ ภรรยาอยู่บ้านหุงข้าวเหนียวสีดำไว้รอสามีแต่สามี
กลับมาช้า นางทนหิวไม่ไหว เลยกินข้าวก่อน โดยคดิจะกินนิด ๆ หน่อย ๆ พอประทังความหิว แต่เพราะความ
หอม นุ่มอร่อยของข้าวเหนียวดำที่หุงจึงเผลอกินจนหมด เมื่อสามีกลับถึงบ้านไม่มีข้าวกิน ข้าวนี้จึงได้ชื่อว่า
“ข้าวลืมผัว” ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวที่ปลูกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะพิเศษ คือ สีของเมล็ดจะดำเป็นเงา
สีเข้มกว่าพื้นที่อื่น ๆ กรอบนอก นุ่มใน และมีกลิ่นหอม เมื่อหุงสุกมีกลิ่นหอม ลักษณะสัมผัสเมื่อแรกเคี้ยวจะ
กรุบ หนึบ ภายในนุ่มเหนียว เป็นที่นิยมของผู้บริโภค กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียน             
ส ิ ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ข ้าวไร ่ลืมผัวเพชรบูรณ์  เลขที่  สช 57100063 เมื ่อว ันที่  3 กรกฎาคม 2557                      
มีผู้ขออนุญาตใช้ตรา GI จำนวน 7 ราย 
 

 1.10 ผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนในปี 2557-2563 จำนวน           
906 ราย กลุ่ม จำนวน/2,656 ผลิตภัณฑ์ แยกประเภท ดังนี้ 
  - ประเภทอาหาร จำนวน 1,256 ผลิตภัณฑ์ 
  - ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 173 ผลิตภัณฑ์ 
  - ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 274 ผลิตภัณฑ์ 
  - ประเภทของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง จำนวน 619 ผลิตภัณฑ์ 
  - ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 332 ผลิตภัณฑ์ 
 

ตารางท่ี 1-5 : แสดงมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี                 
(พ.ศ. 2558 - 2562) (หน่วย : บาท) 

 
 ตารางท่ี 1-6 : แสดงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มาก 5 ลำดับแรก (หน่วย : บาท) 
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จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย              
ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 105 ผลิตภัณฑ์ ผลการคัดสรร OTOP แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1-7 : ตารางแสดงผลการคัดสรร OTOP แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

 
1.11 ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 

 ในปี 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโรงงาน จำนวนทั้งสิ้น 500 โรงงาน มีเงินลงทุนรวม 36,931.62 ล้านบาท มีจำนวนคนงาน 
15,322 คน สำหรับประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 ลำดับ คือ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ อุตสาหกรรมการเกษตร (ผลิตภัณฑ์จากพืช) อุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะและ
อุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ตามลำดับ 

 ตารางท่ี 1-8 : ตารางโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
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 ตารางท่ี 1-9 : ตารางประเภทอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 ลำดับ แรกในปี 2563 

 
 

1.12 ข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ข้อมูลนิติบุคคลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้จดทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 3 ราย ทุนจดทะเบียน 2.03 ล้านบาท ประเภทห้างหุ้นส่วน
จำกัด จำนวน 1,506 ราย ทุนจดทะเบียน 3,617.72 ล้านบาท ประเภทบริษัทจำกัด จำนวน 1,048 ราย 
ทุนจดทะเบียน 15,082.68 ล้านบาท บริษัทจำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ราย ทุนจดทะเบียน 351.00 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่า มีการจดทะเบียน
นิติบุคคลเพ่ิมข้ึนทุกป ีสะท้อนให้เห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ดีข้ึน 
 

 ตารางท่ี 1-10 : ข้อมูลนิติบุคคลในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 

 1.13  สังคมและความม่ันคง 

  1.13.1 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievment Index-HAI) 
    จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความก้าวหน้าการพัฒนาของคนอยู่ในลำดับที่ 41 ของประเทศ 
ค่าดัชนี HAI เท่ากับ 0.6102 จากข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน แยกตามมิติ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีความก้าวหน้าการพัฒนาของคนด้านรายได้มากที่สุด อยู่ลำดับที่ 20 ของประเทศมีความก้าวหน้าการพัฒนา
ของคนด้านการงานน้อยที่สุด อยู่ในลำดับที่ 60 ของประเทศ 
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 แผนภาพที่ 1-4 ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievment Index-HAI) 
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 1.13.2  รายได้ 
 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 75,574 บาท เมื่อพิจารณา 
ในระดับอำเภอ พบว่า อำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยมากท่ีสุด คืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีรายได้เฉลี่ย 82,291 บาท/
คน/ปี และอำเภอที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ อำเภอเขาค้อ มีรายได้เฉลี่ย 70,829 บาท/คน/ปี 

 ตารางท่ี 1-11 ข้อมูลเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ปี 2561 และปี 2562 แยกตามอำเภอ 
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 1.14 ข้อมูลด้านแรงงาน 

   1) แรงงาน 
    1.1) อัตราการว่างงานและผู้ที่มีงานทำ 
      จากการสำรวจสภาวการณ์ของประชากรจำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ 
ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2564 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวน
ประชากรวัยแรงงานที่อายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวนทั้งหมด 738,983 คน เป็นเพศชาย 355,838 คน เป็นเพศหญิง 
383,145 คน เป็นผู ้ไม่อยู ่ในกำลังแรงงาน 257,423 คน คิดเป็นร้อยละ 34.83 ของจำนวนประชากร 
อายุ 15 ปี ขึ ้นไป เป็นผู ้อยู ่ในกำลังแรงงาน จำนวน 481,560 คน คิดเป็นร้อยละ 65.19 โดยแบ่งเป็น            
ผู้มีงานทำ จำนวน 454,758 คน ผู้ว่างงาน จำนวน 3,158 คน และผู้ที่รอฤดูกาล จำนวน 23,644 คน ผู้อยู่ใน
กำลังแรงงานและมีงานทำส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 263,493 คน และเพศหญิง จำนวน 218,067 คน 
 

 ตารางที่ 1-12 : ตารางสถิติ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ 
รายจังหวัดไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2564 

 
     เมื่อพิจารณาจากสถิติจำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนก
ตามกลุ่มอายุ เพศ เป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2563 ในปี พ.ศ.2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน         
ผู้มีงานทำทั้งหมดทั้งในระบบและนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศเป็นรายภาค และจังหวัด พ.ศ. 2561- 
2563 มีจำนวน 482,082 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 21,965 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ 
จำนวน 378,597 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 31,023 คน และแรงงานในระบบปี 2563 ลดลงจาก              
ปี 2562 จำนวน 9,058 คน 
 

 ตารางท่ี 1-13 : จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ 
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 1.15 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1) เส้นทางคมนาคมหลัก 

 เส้นทางถนน 
 มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลายเส้นทาง แต่ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมรถไฟ สำหรับเส้นทาง

คมนาคมทางรถยนต์หลักคือ ทางหลวงหมายเลข 21 สายสระบุรี-หล่มสัก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจุดผ่านแดน
ถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย - ลาว หรือด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ที่ตั้งอยู่ในอำเภอท่าลี่ จังหวัด
เ ลย  โ ดยสามารถ เช ื ่ อมต ่ อก ั บทางหลวงหมาย เลข  4 Route 4 (Laos)  ของ  สปป .ลาว 
ในแขวงไชยบุรี และสามารถเดินทางไปยังเมืองเมืองแก่นท้าวและเมืองหลวงพระบาง อีกทั้งยังเป็นประตูไปสู่
เมืองต่าง ๆ เพ่ือการค้าและท่องเที่ยวทั้งในลาว เวียดนาม และจีน  

 ส่วนเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลักอีกเส้นทางหนึ่ง คือ ทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งเป็น
ทางหลวงและเป็นเส้นทางคมนาคมแนวพื ้นที ่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) เชื ่อมโยงประเทศพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน          
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS (Greater Mekong Sub region: GMS) ซึ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและ
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเชื่อมต่อกับเมืองศูนย์กลางในกลุ่มจังหวัด (พิษณุโลก) ทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ในลักษณะ Supply Chain และ/หรือ Value Chain  โดยเชื่อมต่อกับ
แนวพื ้นที ่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ไปยังประเทศจีน-พม่า/ลาว-ไทย 
ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร ซึ่งผ่านสี่แยกอินโดจีนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

 อย่างไรก็ตาม เส้นทางหลักหมายเลข 12 ดังกล่าว ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทาง   
4 ช่องทางจราจรตลอดทั้งสาย โดยเฉพาะช่วงหล่มสัก (เพชรบูรณ์) - ชุมแพ (ขอนแก่น)   

 สำหรับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางและรถขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์มีเส้นทางเดินรถโดยสารและรถขนาดเล็กจำนวน 87 เส้นทางดังนี้ 

เส้นทางเดินรถหมวด 1  จำนวน 2 เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถหมวด 2  จำนวน 2 เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถหมวด 3  จำนวน 28 เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถหมวด 4  จำนวน 28 เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถขนาดเล็ก  จำนวน 27 เส้นทาง 

 สนามบิน 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีสนามบินอยู ่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางเหนือ ประมาณ 30 

กิโลเมตร ซึ่งมีศักยภาพในการควบคุมการขนส่งทางอากาศในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปตามตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ การให้บริการ และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสารและบุคคล
อื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ แต่ปัจจุบัน
สนามบินดังกล่าวยังไม่เปิดใช้เชิงพาณิชย์  
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%9B.%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Route_4,_LAO.png
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2. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 2.1 สภาพการจัดการศึกษา 

  จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อำเภอ 117 ตำบล 1,430 หมู ่บ้าน 
มีประชากร 995 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากร 981,940 คน 364,119 ครัวเรือน  มีสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน กระจายอยู่ในทุกอำเภอรวม 874 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับ
ปฐมวัยในทุกพื้นที่ของจังหวัดและยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 265 แห่ง 
กระจายในทุกตำบลของจังหวัด มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สายสามัญ/
อาชีวะ) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.อำเภอ) จำนวน 11 ศูนย์ และ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ด้านประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ประชากรวัยเรียน จำแนกตามระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวโน้ม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1-14 ข้อมูลประชากร ประชากรวัยเรียน จำแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2563 
 

รายการ/ปี 2560 2561 2562 2563 2564 
ประชากรทั้งหมด 995,223 995,331 994,540 992,451 981,940 
วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี) 34,097 32,946 31,102 30,300 29,165 
วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี) 69,691 69,223 68,729 67,473 66,511 
วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี) 35,566 35,916 35,845 35,510 35,133 
วัยเรียนระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า  
(อายุ 15-17 ปี) 

37,045 35,884 34,961 35,483 35,684 

 ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statINTERNET 
   

  จากสถานการณ์ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง และเมื่อพิจารณา 
รายกลุ ่มอายุ ทั ้งวัยก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 – 5 ปี) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6 – 11 ปี)  
วัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 – 14 ปี) และวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(อายุ 15 – 17) ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 ก็มีแนวโน้มลดลง   
  

 2.2 สภาพการจัดการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  จังหวัดเพชรบูรณ์มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจากทุกสังกัด  จำนวนทั้งสิ้น 
11,170 คน ในจำนวนนี ้ม ีคร ูท ี ่ปฏิบ ัต ิหน้าที ่ด ้านการสอน จำนวน 8,755 คน มีผ ู ้ เร ียนในจังหวัด  
จำนวน 169,310 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู ้เร ียน 1 : 20 คน หากจำแนกตามหน่วยงานที ่สำคัญ 
ในการจัดการศึกษา สามารถจำแนกได้ดังนี้  
                1. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
คือ 1 :18 
  2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 :17  
  3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 :15 
                4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คือ 1:19  
                5. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 9 
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 2.3 สถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนดีชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone                  
                  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นการเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้านซึ่งกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ 
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone โดยการ
ดำเนินการจะครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการดำเนินการ
แผนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้คัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง  และโรงเรียน Stand Alone ของแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

สังกัด โรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง 

โรงเรียน  
Stand Alone 

โรงเรียนคุณภาพ
พึ่งพาตนเอง 

สพป.พช.1 131 30 - 1 
สพป.พช.2 139 12 28 1 
สพป.พช.3 188 25 - - 
สพม.40 39 8 1 30 

รวม 497 75 29 32 

 
โดยในปี พ.ศ.2565 มีโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาเพื่อดำเนินการพัฒนาเป็นโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ที่ขอรับงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 

1.1 โรงเรียนบ้านท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

1.2 โรงเรียนบ้านดงขวาง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

1.3 โรงเรียนบ้านบ่อไทย ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 

2. โรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอ                 
บึงสามพัน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านท่าพล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพนำร่อง ระดับภูมิภาค (ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน รวม 17 โรงเรียน)  
  
 
 
 
 
 
 



21 

 

 2.4 สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3-24 ปี) จำนวน 256,457 คนในจำนวนนี้มี
ประชากรวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (3-5ปี) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6-17 ปี) จำนวน 166,493 คน 
จำแนกได้ดังนี้  
  1) วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี)   จำนวน 29,165 คน  
  2) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี)    จำนวน 66,511 คน 
  3) วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี)   จำนวน 35,133 คน  
  4) วัยเรียนระดับ ม.ปลาย (อายุ 15-17 ปี)   จำนวน 35,684 คน 
                5)  อุดมศึกษา (อายุ 18-24 ปี)                               จำนวน 89,964 คน 
 

 ตารางท่ี 1-15 แสดงจำนวนประชากรวัยเรียนและประชากรที่เข้าเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

กลุ่มประชากร 
ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย/เทียบเท่า 
ประชากรวัยเรียน 29,165 66,511 35,133 35,684 
ประชากรที่เข้าเรียน 26,291 61,465 31,092 25,121 

ร้อยละ 90.15 92.41 88.49 70.39 
 

  จากจำนวนประชากรวัยเรียนดังกล่าว เปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษา 
พบว่า ประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนการเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ระดับปฐมวัย จำนวน
ประชากร 29,165 คน เข้าเรียน 26,291 คน คิดเป็นร้อยละ 90.15 ระดับประถมศึกษา จำนวนประชากร 
66,511 คน เข้าเรียน 60,380 คน คิดเป็นร้อยละ 90.78 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนประชากร 35,133 
คน เข้าเรียน 31,092 คน คิดเป็นร้อยละ 88.49 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนประชากร 35,684 
คน เข้าเรียน 25,121 คน คิดเป็นร้อยละ 70.39 ดังแผนภูมิที่ 5 ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 1-5 แสดงอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนต่อระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
ตารางท่ี 1-16 แสดงสัดส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออาชีวศึกษา (คน)  

 

จำนวนผู้เรียนระดับ ป.ปลาย/เทียบเท่า จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ม.ปลาย 16,675 66 
ปวช. 8,446 34 

รวม 25,121 100 
 

0
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                      ส่วนสัดส่วนผู ้เร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 25,121 คน  
จำแนกเป็น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16,675 คน และ ปวช. จำนวน 8,446 คน คิดเป็นสัดส่วน 66:34 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 6   
 

แผนภาพที่ 1-6 แสดงสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

    จ ั งหว ัด เพชรบ ู รณ ์  ม ีหน ่ วยงานท ี ่ จ ั ดการศ ึกษาจำนวน 6 ส ั งก ั ด  14 หน ่ วยงาน  
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอทั่วจังหวัด 
ข้อมูลที่ดำเนินการจัดทำประกอบไปด้วย ข้อมูลหน่วยงานที่จัดการศึกษา ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนก
รายสังกัด ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำนวนห้องเรียน โดยมีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11,170 คน และมีนักเรียนนักศึกษา จำนวน 169,310 คน ดังนี้ 

ตารางที ่1-17 ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกรายกระทรวง  
ปีการศึกษา 2564 
 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  

1.1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
1.1.1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อ.1 - ม.3 
1.1.2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อ.1 - ม.6 
1.1.3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 อ.1 - ม.6 
1.1.4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ม.1 - ม.6 
1.1.5. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

1.1.5.1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.1 - ม.6 
1.1.5.2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ป.1 - ม.6 
1.1.5.3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อม 

1.2. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดเพชรบูรณ์  (กศน.) 

 

22,444 คน
73%

8,446 คน
27%

ม.ปลาย

ปวช
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1.2.1. กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.2. กศน.อำเภอหล่มสัก ประถม-ม.ปลาย 
1.2.3. กศน.อำเภอหล่มเก่า ประถม-ม.ปลาย 
1.2.4. กศน.อำเภอเขาค้อ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.5. กศน.อำเภอวิเชียรบุรี ประถม-ม.ปลาย 
1.2.6. กศน.อำเภอชนแดน ประถม-ม.ปลาย 
1.2.7. กศน.อำเภอศรีเทพ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.8. กศน.อำเภอหนองไผ่ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.9. กศน.อำเภอวังโป่ง ประถม-ม.ปลาย 
1.2.10. กศน.อำเภอน้ำหนาว ประถม-ม.ปลาย 
1.2.11. กศน.อำเภอบึงสามพัน  ป.1 – ม.6 

1.3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
1.3.1 ในระบบ 55 แห่ง อ.1 - ม.6 
 1.3.2 นอกระบบ  17 แห่ง  กวดวิชา,อาชีพ 

1.4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
1.4.1. สถานศึกษาของรัฐบาล  

1.4.1.1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ปวช. – ป.ตร ี
1.4.1.2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.1.3. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.1.4. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ปวช. – ปวส. 
1.4.1.5. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ปวช. – ปวส. 

1.4.2.สถานศึกษาของเอกชน  
1.4.2.1. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.2. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.3. โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ ปวช. 
1.4.2.4. วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา ปวช. – ปวส. 
1.4.2.5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี ปวช. – ปวส. 
1.4.2.6. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.7. วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.8.  วิทยาลัยเซนต์นีโอศรีชนแดน ปวช. 

2. กระทรวงมหาดไทย   

2.1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
2.1.1.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ม.1 – ม.6 

2.2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
2.2.1.โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ป.1 – ป.6 
2.2.2.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) อนุบาล 
2.2.3.โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) ม.1 – ม.6 
2.2.4.โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) อ.1 – ป.6 

2.3. เทศบาลเมืองหล่มสัก  
2.3.1.โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ป.1 – ม.3 
2.3.2.โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย อ.1 – ป.6 
2.3.3.โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคงคาราม อ.1- ป.6 
2.3.4.โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล อนุบาล 
2.3.5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ปวช. – ปวส. 

2.4. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
2.4.1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี อนุบาล 

2.5. เทศบาลตำบลนางั่ว  
2.5.1.โรงเรียนเทศบาลตำบลนางั่ว อนุบาล 

2.6. เทศบาลตำบลชนแดน  
2.6.1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน อนุบาล 

2.7. เทศบาลตำบลดงขุย  
2.7.1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย อนุบาล 

2.8. เทศบาลตำบลพุเตย   
2.8.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพุเตย อนุบาล 

     2.9 เทศบาลตำบลทรัพย์เสมอทอด  
โรงเรียนเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอด อนุบาล 

      2.10  อบต.ห้วยใหญ ่  
โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ อนุบาล 

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
3.1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (บ้านโป่งตะแบก) อ.1 – ป.6 

4. สำนักงานมหาเถรสมาคม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  
4.1. ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม (หล่มสัก) ม.1 – ม.6 
4.2. ปริยัติสามัญวัดสระเกศ (หล่มเก่า) ม.1 – ม.6 
4.3. ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ (เมืองฯ) ม.1 – ม.6 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
4.4. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต (วิเชียรบุรี) ม.1 – ม.6 

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
5.1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 

 6. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
   6.1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก  
   6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก 
   6.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ปริญญาตรี 
   6.4 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ (ศูนย์บริการการศึกษานอกท่ีตั้ง)  ปริญญาตรี-โท 

 
ตารางที ่1-18 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา จำแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2564 
 

หน่วยงาน/สังกัด จำนวน (แห่ง) 
1. กระทรวงศึกษาธิการ   
   สังกัด สพฐ. 484 

- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  126 
- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 128 

 - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 188 
 - สพม.พช  39 
   สังกัด สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.          3 
   สังกัด สป. (กศน.)         11 
   สังกัด อาชีวศึกษา รัฐบาล          5 
   สังกัด อาชีวศึกษา เอกชน          8 
   สังกัด สช. ในระบบ         55 
   สังกัด สช. นอกระบบ          17 

2. กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)                    19 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)                    265 
4. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     4 
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ     1 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     1 
7. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม     4 

รวม 874 
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ตารางที่ 1-19 สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายหน่วยงานและสังกัด 

สังกัด 
อำเภอ 

เมือง ชนแดน วังโป่ง หล่มสกั หล่มเก่า เขาค้อ น้ำหนาว หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ รวม 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 68 42 16         126  
1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2    73 38 11 14     128  
1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3        58 30 62 38 188  
1.4 สพม.พช. 6 2 2 7 2 2 1 4 4 6 3 39  
1.5 การศึกษาพิเศษ 3           3 

2 การศึกษานอกโรงเรียน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
3 อาชีวศึกษา             
 - รัฐบาล 2 1  1      1  5 
 - เอกชน  1  1    1 2 2 1 8 
4 สถานศึกษาเอกชน             
 - ในระบบ 7 4  14 3 1  8 8 7 3 55 
 - นอกระบบ            17 
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
 - สถานศึกษา 7 2  7     1 2  19 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 32 35 13 33 17 17 7 25 15 38 33 265 
6 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1   1 1     1  4 
7 สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ  1          1 
8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1           1 
9 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ

นวัตกรรม 
2   2        4 

 
รวม 130 89 32 149 62 32 23 97 61 120 79 874 
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ตารางท่ี 1-20 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายหน่วยงานและสังกัด 
 

 
ที ่

 
สังกัด 

ตำแหน่ง  
พนักงา
นจ้าง
ทั่วไป 

 
พนักงา
นตาม
ภารกิจ 

 
รวม ผู้บริหาร รองผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง ครู
ต่างประเทศ 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
                     

 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 86 28 114 6 2 8 233 798 1,031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 138 1,550 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 89 23 112 6 3 9 289 861 1,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 123 1,571 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 107 61 168 5 0 5 361 1,117 1,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 118 2,065 
 สพม.พช.  30 9 39 17 20 37 436 1,015 1,451 24 21 45 30 25 55 0 0 0 272 0 1,899 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 0 1 1 0 0 0 2 11 13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
 โรงเรียนโสตศึกษา 1 0 1 0 1 1 11 15 26 3 14 17 0 0 0 0 0 0 2 0 47 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  0 1 1 0 1 1 11 26 37 1 3 4 1 3 4 0 0 0 4 10 60 
2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ร.ร.ตชด.) 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
0 0 0 0 0 0 250 1,108 1,359 0 0 0 224 224 448 30 41 71 0 0 1,910 

4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

                     

5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ  11 7 18 17 13 30 166 151 317 27 13 40 87 41 128 2 2 4 109 0 646 
6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 8 4 12 1 0 1 2 16 18 45 114 159 1 1 2 0 0 0 0 73 265 
8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 
9 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
 รวม 1 0 1 1 0 1 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
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ตารางท่ี 1-21 ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงานและสังกัด 

ที ่ สังกัด/กระทรวง 

ระดับการศึกษา 

รวม ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
อื่นๆ 

เตรียมความ
พร้อม 

ระยะสั้น 

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
 1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3,379 12,556 2,664 0 0 0 0 0 0 0   18,599 
 1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3,873 11,518 3,149 814 0 0 0 0 0 0   19,354 
 1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 5,349 17,520 4,258 41 0 0 0 0 0 0   27,168 
 1.4 สพม.พช. 0 0 14,374 13,370 0 0 0 0 0 0   27,744 
 1.5 การศึกษาพิเศษ             

 1.5.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 0 206 329 162 0 0 0 0 0 0   697 

 1.5.2 โรงเรียนโสตศึกษา 10 84 85 38 0 0 0 0 0 0   217 

 1.5.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 297   297 

2 สำนักงานคณะกรรมส่งเสรมิการการศึกษาเอกชน 7,188 17,797 4,967 1,596 0 0 0 0 0 0   31,548 

3 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 0 0 0 0 8,166 3,656 129 0 0 0   11,951 

4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 0 1,085 4,024 5,769 0 0 0 0 0 0   10,878 

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,587 1,753 1,043 494 280 48 0 0 0 0   5,205 

6 สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8713   8713 

7 สำนักงานพระพุทธศาสนา 14 31 0 0 0 0 0 0 0 0   45 

8 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย ฯ 0 0 223 160 0 0 0 0 0 0   383 

9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0 0 0 5,757 73 0 0   5,830 
 รวม 0 0 0 0 0 0 681 0 0 0   681 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 
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ตารางที่ 1-22  ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกรายสังกัด 
 

ลำดับ สังกัด จำนวน 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เขต 1 - 3,  

สพม.พช. 
7,085 

2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  1,984 
3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตชด.) 10 
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  385 

 รวม 9,464 
            หมายเหตุ : ข้อมูลไม่รวมสังกัดอาชีวศึกษา และ กศน. 
  

ตารางที ่1-23 ข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสังกัด  

ลำดับ รายละเอียด จำนวน (คน) 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป.) 

 เขต 1 - 3,สพม.พช.   
93,072 

2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  32,586 
3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตชด) 51 
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,128 

 รวม 135,837 
 หมายเหตุ จำนวนนักเรียนไม่รวมนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 
 

ตารางที่ 1-24 ข้อมูลจำนวนห้องเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามสังกัด 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน (ห้อง) 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพป. เขต 1,2,3,  

สพม.พช. 
5,287 

2 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  1,131 
3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตชด.) 9 
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 130 

 รวม 6,557 

  ในปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์มีการควบรวบ และเลิกสถานศึกษา ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2563 – 2565 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน มีสถานศึกษาท่ีควบรวม และเลิกสถานศึกษา ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1-25 ข้อมูลสถานการณ์การเรียนรวมและการเลิกสถานศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 

หน่วยงาน 
2563 2564 2565 2563 - 2565 

เรียนรวม เลิก เรียนรวม เลิก เรียนรวม เลิก เรียนรวม เลิก 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 8 3 - 3 - - 8 6 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 1 7 - 5 - - 1 12 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 - 1 - - - - - 1 

สพม.เพชรบูรณ์ - - - - - - - - 

รวม 9 11 - 8 - - 9 19 
 

ตารางท่ี 1-26 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อำเภอ จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กเล็ก 
(อายุ 2-5 ปี) (คน)  

เมือง 32 1,626 

ชนแดน 35 622 

วังโป่ง 13 422 

หล่มสัก 33 1,019 

หล่มเก่า 17 787 

น้ำหนาว 7 217 

เขาค้อ 17 639 

หนองไผ่ 25 950 

วิเชียรบุร ี 38 954 

ศรีเทพ 33 901 

บึงสามพัน 15 576 

รวม 265 8,713 
 

ที่มา: เว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น   
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           ตารางที่ 1-27 ข้อมูลจำนวนเด็กพิการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานจังหวัดเพชรบูรณ์   

ลำดับที่ สังกัด จำนวน(คน)  

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 1,136  

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 747 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 1,314 

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 283 

รวม 3,480 
 

 แหล่งที่มาของข้อมูล : ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
 https://portal.bopp-obec.info/obec64/ 
 

            ตารางท่ี 1-28  ข้อมูลจำนวนเด็กด้อยโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานจังหวัดเพชรบูรณ์   
 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจำนวนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 65,278 คน จำแนกรายเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 14,965 คน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 จำนวน 16,332 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 
11,952 คน ดังนี้ 
 

ลำดับที่ สังกัด จำนวน(คน)  

1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 14,965 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 16,332 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 22,029 

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 11,952 

รวม 65,278 
 

แหล่งที่มาของข้อมูล : ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  
https://portal.bopp-obec.info/obec64/ 
 

 ตารางท่ี 1-29 ข้อมูลจำนวนผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
   จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู ้จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2563 จากสถานศึกษาทุกสังกัด  
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10,628 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9,790 
คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1,738 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จำนวน 1,634 คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,429 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 12 คน ดังนี้ 

 

 

https://portal.bopp-obec.info/obec64/
https://portal.bopp-obec.info/obec64/
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ระดับ สังกัด 
สพฐ. สช. อปท. กศน. ตชด. พศ. อาชีว กกท. อว. รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 6 7,077 2,999 308 233 11 - - -  10,628 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,947 1,607 287 879 - 70 - -  9,790 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3,750 495 136 1,355 - 40 - -  5,776 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

- - 75 - - - 1,663 -  
1,738 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

- - 23 - - - 1,611 -  
1,634 

ปริญญาตรี - - - - - - 41 138 1,250 1,429 
ปริญญาโท - - - - - - - - 12 12 
ปริญญาเอก - - - - - - - - - - 

รวม 17,774 5,101 829 2,467 11 110 3,315 138 1,262 31,007 
 

4) ข้อมูลด้านคุณภาพการศกึษา 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาของ
จ ังหว ัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ข ้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระด ับชาติข ั ้นพ ื ้นฐาน ( O-NET)                              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)              
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ดังนี้ 
 

 ตารางที่ 1-30  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายรายวิชาและสังกัด 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัดระดับจังหวัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. ตชด. 

ภาษาไทย 50.38 49.25 47.06 46.9 48.78 44.53 40.64 46.36 
ภาษาอังกฤษ 39.22 36.50 34.18 32.81 38.95 27.81 34.91 34.82 
คณิตศาสตร ์ 36.83 35.80 33.47 33.47 33.74 33.19 31.88 33.13 
วิทยาศาสตร์ 34.31 33.70 32.05 31.78 33.29 26.75 30.53 38.21 

ค่าเฉลี่ย 40.19 38.81 36.69 36.24 38.69 33.07 34.49 38.13 
 จากตารางที่ 1-30  พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี่ย 36.69  หากพิจารณาตาม
รายวิชา ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  วิชาภาษาไทย (47.06)  วิชาภาษาอังกฤษ (34.18) วิชาคณิตศาสตร์ (33.47) 
และวิชาวิทยาศาสตร์  (32.05) ตามลำดับ และหากพิจารณาตามรายสังกัดสูงที่สุด ได้แก่  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (38.69) รองลงมาคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (38.13) สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (36.24) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (34.49) และสังกัดสำนัก
บริหารการศึกษาพิเศษ (33.07) ตามลำดับ  รายละเอียด ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-7 



33 

 
 

  
แผนภูมิที่ 1-7 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 

 ตารางท่ี 1-31  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จำแนกรายรายวิชาและสังกัด 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

ภาษาไทย 51.19 50.98 50.43 51.02 49.91 51.7 44.48 38.31 
ภาษาอังกฤษ 31.11 29.71 29.13 28.94 31.43 24.84 26.82 26.9 
คณิตศาสตร์ 24.47 23.78 22.36 22.65 21.66 18.75 21.13 14.97 
วิทยาศาสตร์ 31.45 30.92 30.42 30.69 30.09 28.54 27.73 27.38 
ค่าเฉลี่ย 34.56 33.85 33.09 33.33 33.27 30.96 30.04 26.89 

 

 จากตารางที่ 1-31 พบว่า พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี ่ย 33.09             
หากพิจารณาตามรายวิชา ค่าเฉลี ่ยสูงสุดได้แก่  วิชาภาษาไทย (50.43)  วิชาวิทยาศาสตร์  (30.42)           
วิชาภาษาอังกฤษ (29.13) และวิชาคณิตศาสตร์ (22.36) ตามลำดับ และหากพิจารณาตามรายสังกัดสูงที่สุด 
ได้แก่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (33.33) รองลงมาคือ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (33.27) สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (30.96) สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (30.04) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (26.89) ตามลำดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-8  
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แผนภาพที่ 1-8 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

 
 ตารางท่ี 1-32 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายรายวิชาและสังกัด 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ รายสังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

ภาษาไทย 46.4 45.78 43.43 43.86 46.08 34.51 39.87 37.87 
สังคมศึกษา 36.87 36.47 35.49 35.65 36.43 33.49 33.24 33.77 
ภาษาอังกฤษ 25.56 24.66 23.28 23.46 24.54 20.55 21.02 21.55 
คณิตศาสตร์ 21.28 20.68 19.25 19.57 19.57 14.52 15.22 19.79 
วิทยาศาสตร์ 28.65 28.51 27.90 28.01 30.55 24.90 26.40 26.80 

ค่าเฉลี่ย 31.75 31.22 29.87 30.11 31.43 25.59 27.15 27.96 

  จากตารางที ่ 1-32 พบว่า ในภาพรวมสังกัดที ่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
ขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี ่ย 29.87             
หากพิจารณาตามรายวิชา ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  วิชาภาษาไทย (43.43)  วิชาสังคมศึกษา (35.49)  วิชา
วิทยาศาสตร์  (27.90)  วิชาภาษาอังกฤษ (23.28) และวิชาคณิตศาสตร์ (19.25) ตามลำดับ และหาก
พิจารณาตามรายสังกัดสูงที่สุด ได้แก่  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (31.43) รองลงมาคือ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (30.11) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (27.96) 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (27.15) และสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (25.59) และ ตามลำดับ  
ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-9 
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แผนภาพที่ 1-9 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางท่ี 1-33   ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 56.2 50.38 -5.82 55.26 49.25 -6.01 53.58 47.06 -6.52 
ภาษาอังกฤษ 43.55 39.22 -4.33 41.24 36.50 -4.74 39.24 34.18 -5.06 
คณิตศาสตร ์ 29.99 36.83 6.84 29.22 35.80 6.58 27.41 33.47 6.06 
วิทยาศาสตร ์ 38.78 34.31 -4.47 37.76 33.70 -4.06 35.98 32.05 -3.93 
ค่าเฉลี่ย 42.13 40.19 -1.94 40.87 38.81 -2.06 39.05 36.69 -2.36 

 

          จากตารางที่ 1-33 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O - NET)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 256 พบว่า ในปีการศึกษา 2564 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและ
ระดับภาคทุกรายวิชา และค่าเฉลี่ยของจังหวัดเพชรบูรณื หากเปรียบเทียบ 
 
  ตารางท่ี 1-34 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 2563 2564 เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 54.29 51.19 -3.1 54.47 50.98 -3.49 52.99 50.43 -2.56 

ภาษาอังกฤษ 34.38 31.11 -3.27 33.39 29.71 -3.68 32.57 29.13 -3.44 

คณิตศาสตร ์ 25.46 24.47 -0.99 25.21 23.78 -1.43 23.83 22.36 -1.47 

วิทยาศาสตร ์ 29.86 31.45 1.59 29.78 30.92 1.14 28.92 30.42 1.5 

ค่าเฉลี่ย 35.99 34.56 -1.43 35.71 33.85 -1.86 34.57 33.09 -1.48 
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           จากตารางที ่ 1-34 พบว่า ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน           
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4 รายวิชา ต่ำกว่า
ระดับประเทศและระดับภาคทุกรายวิชา หากเปรียบเทียบระดับจังหวัดระหว่างปีการศึกษา 2563 และ 2564 
พบว่าลดลงกว่าปีการศึกษา 2563 ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึน 1.5  
 

ตารางท่ี 1-35 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   
 

           จากตารางที่ 1-35  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 พบว่าผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรวมมีค่าเฉลี่ยดลง (-0.92) โดยมีวิชาที่มี
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในได้แก่ รายวิชาภาษาไทย (+2.59) รองลงมาคือวิชาสังคมศึกษา (+1.44)  นอกจากนี้มีวิชา   
ที่ลดลง ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ (-3.45) รองลงมาคือวิชาภาษาอังกฤษ (-2.87) และวิชาวิทยาศาตร์ (-2.31) 
ตามลำดับ  
 

ตารางท่ี 1-36  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด 
 
 

 

ด้าน 
ผลการทดสอบNT 

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ด้านภาษา 47.46 47.13 47.51 
ด้านคำนวณ 40.47 40.67 39.29 

ค่าเฉลี่ย 43.97 43.90 43.40 
 

 จากตารางที่ 1-36 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีค่าเฉลี่ย 2 ด้านต่ำกว่าระดับประเทศ 
และระด ับภาค  โดยระด ับประเทศม ีค ่ า เฉล ี ่ ย  2  ด ้ าน  เท ่ าก ับร ้ อยละ 43 .97  ระด ับภาค 
มีค่าเฉลี่ย 2 ด้าน ร้อยละ 43.90 คะแนน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.40 รายละเอียด             
ดังแผนภาพที่ 1-10  

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2563 2564 เพ่ิม/ลด 2563 2564 เพ่ิม/ลด 2563 2564 เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 44.36 46.4 2.04 43.33 45.78 2.45 40.84 43.43 2.59 
สังคมศึกษา 35.93 36.87 0.94 35.28 36.47 1.19 34.05 35.49 1.44 
ภาษาอังกฤษ 29.94 25.56 -4.38 27.86 24.66 -3.2 26.15 23.28 -2.87 
คณิตศาสตร์ 26.04 21.28 -4.76 24.73 20.68 -4.05 22.7 19.25 -3.45 
วิทยาศาสตร์ 32.68 28.65 -4.03 32.14 28.51 -3.63 30.21 27.90 -2.31 
ค่าเฉลี่ย 33.79 31.75 -2.04 32.66 31.22 -1.44 30.79 29.87 -0.92 
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แผนภาพที่ 1-10 แสดงกราฟเส้นความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ตารางท่ี 1-37  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563  
 

ด้าน 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2562 2563 เพ่ิม/ลด 2562 2563 เพ่ิม/ลด 2562 2563 เพ่ิม/ลด 

ด้านภาษา  46.46 47.46 +1 45.92 47.13 +1.21 47.28 43.40 -3.88 
ด้านคำนวณ 44.94 40.47 -4.47 44.94 40.67 -4.27 44.99 39.29 -5.7 

  

          จากตารางที่ 1-37 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า ในระดับจังหวัด มีคะแนน
เฉลี่ย 2 ด้านลดลงทุกระดับ   
 

ตาราง ท่ี 1-38 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ปวช. 41.90 41.07 40.77 
ปวส. ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ 

 

 จากตารางที่ 28 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (National 
Test: V-NET) ปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบต่ำกว่าระดับประเทศ และระดับภาค  
ทั้งสองระดับ โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 40.77 ระดับภาค 
มีค ่าเฉล ี ่ยร ้อยละ 41.07 และจังหว ัดเพชรบูรณ์ ม ีค ่าเฉล ี ่ยร ้อยละ 41.90 ต ่ำกว ่าระดับประเทศ 
และในปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่มีการดำเนินการสอบ  
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ตารางท่ี  1-39 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระหว่างปีการศึกษา 2559-2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
ปวช. 36.52 39.93 39.51 41.73 36.52 40.77 

ปวส. 35.57 36.36 39.02 40 ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ 
 

 จากตารางที ่ 1-39 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2564 พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 39.51 
ถึง 41.73 โดยในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 35.52 ในระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ร้อยละ 40 ในปีการศึกษา 2563-2564 ในระดับ ปวส. ไม่มีการสอบ  

 

ตาราง ท่ี 1-40 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ปีการศึกษา 2564  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ประถมศึกษา 39.37 33.36 34.79 
มัธยมศึกษาตอนต้น 36.95 37.05 38.22 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 32.48 32.23 32.16 

 

 จากตารางที่ 1-40  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ  
(N-NET) ปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับภาค 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (38.22)  และมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ มีค่าในระดับ (34.79) และระดับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (32.16)  ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-11 
 

 

แผนภาพที่ 1-11 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์   

 
 

ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด

39.37

33.36
34.79

36.95 37.05
38.22
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ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย
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 ตารางท่ี 1-41  สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2559-2564 จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ประถมศึกษา 40.00 46.48 42.00 45.34 43.19 34.79 
มัธยมศึกษาตอนต้น 39.00 39.96 38.00 39.56 38.05 38.22 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 32.00 32.88 33.00 34.35 31.36 32.16 

 

  จากตารางที่ 1-41 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ  
(N-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2564 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ ในปีการศึกษา 2564 
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (38.22)  รองลงมาคือระดับประถมศึกษา (34.79) และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (32.16) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-12 

 
แผนภาพที่ 1-12 แสดงสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

5. ดัชนีด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดดัชนีด้านการศึกษาจำนวน 4 ด้านประกอบด้วย  ด้านการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ด้านคุณภาพทางการศึกษา (Quality) 
ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ประกอบด้วย 
  

 5.1 ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 

      การเข้ารับการศึกษาของนักเรียนต่อประชากร 
              โดยวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนต่อประชากรตามช่วงวัย อัตราการเข้าเรียน
ของนักเรียนต่อกลุ่มประชากรตามช่วงวัย รายละเอียดดังตาราง 
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40 

 
 

        ตารางที่ 1-42  จำนวนผู้เรียนและอัตราการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา จำแนกตามระดับชั้น                
ปีการศึกษา 2563 

ที ่ การเข้ารับการศึกษา 

จำนวน (คน) อัตราการเข้าถึง 
โอกาสทางการศึกษา 

จำนวน 
ประชากร 

 
ผู้เรียนทั้งหมด 

ผลการ
ดำเนินงาน

ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากร 
  กลุ่มอายุ 3-5 ปี 

29,165 26,291 
 

90.14 95.00 

2 สัดส่วนประชากรอายุ 6-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับเทียบกับประชากรอายุ 6-14 ปี  

101,655 96,581 95.00 100.00 

3 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ
ศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี ต่อประชากร 
กลุ่มอายุ 15-17 ปี 

35,684 30,890 86.50 85.00 

 

หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2564    
 

แหล่งที่มาข้อมูล ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของแต่ละสังกัด ประกอบด้วย    
1. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  สพฐ  
2. ระบบสารสนเทศสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  (LEC)  ท้องถิ่น 
3. ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) เอกชน 
 

 5.2 ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 

             ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 
วิเคราะห์ข้อมูลจากร้อยละของการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียนในระดับก่อน
ประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดดังตาราง 

 ตารางที่ 1-43  จำนวนผู้เรียนและร้อยละของการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  
จำแนกตามระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จำนวน (คน) ร้อยละของการ 
ได้รับการสนับสนุนฯ 

ผู้เรียน 
สังกัด ศธ. 

ผู้เรียน 
สังกัดอื่น 

ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย 

1  ระดับก่อนประถมศึกษา  12,611 8,789 21,400 100 100 
2  ระดับประถมศึกษา  41,884 20,666 62,550 100 100 
3  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  24,859 10,257 35,116 100 100 
4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญศึกษา)  14,425 8,019 22,444 100 100 
5  ระดับ ปวช.1-3 (อาชีวศึกษา) 8,166 280 8,446 100 100 

 

หมายเหตุ : จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์   
              ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564  
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  5.3 ด้านคุณภาพทางการศึกษา (Quality) 
            ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  

แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ใน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดดังตาราง  
 

 ตารางที ่ 1-44 จำนวนนักเรียนและร้อยละของนักเรียนที ่มีคะแนนคะแนน O-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แต่ละวิชา ปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิชา 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
จำนวน 

ผู้ได้เกิน 50 
ร้อยละของ
ปี 2564 

ร้อยละของ 
ปี 2563 

เพิ่ม/ลด 
ผลการประเมิน

เป้าหมาย  
(แผนชาติ) 

ภาษาไทย 4,496 1,884 41.90 53.58 -11.68 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 4,497 606 13.48 39.24 -25.76 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 4,493 379 8.44 27.41 -18.97 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 4,496 363 8.07 35.98 -27.91 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

  

 ตารางที ่ 1-45  จำนวนนักเรียนและร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนคะแนน O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  แต่ละวิชา ปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิชา 
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
จำนวน 

ผู้ได้เกิน 50 
ร้อยละของ
ปี 2564 

ร้อยละของ
ปี 2563 

เพิ่ม/ลด 
ผลการประเมิน
ตามเป้าหมาย 
(แผนชาติ) 

ภาษาไทย 3,417 2,808 82.18 52.99 29.19 บรรลุเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 3,411 224 6.57 32.57 -26.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 3,420 97 2.84 23.83 -20.99 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 3,411 114 3.34 28.92 -25.58 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

  
 ตารางที ่ 1-46 จำนวนนักเรียนและร้อยละของนักเรียนที ่มีคะแนนคะแนน O-NET ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แต่ละวิชา ปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิชา  
จำนวน 

ผู้เข้าสอบ 
จำนวนผู้ 
ได้เกิน 50 

ร้อยละของ
ปี 2564 

ร้อยละของ
ปี 2563 

เพิ่ม/ลด 
ผลการประเมิน
ตามเป้าหมาย 
(แผนชาติ) 

ภาษาไทย 1446 504 34.85 40.84 -5.99 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 1608 64 3.98 26.15 -22.17 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 1598 60 3.75 22.70 -18.95 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 1593 46 2.89 30.21 -27.32 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สังคมศึกษา 1466 20 1.36 34.05 -32.69 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 ตารางที่  1-47 จำนวนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน เปรียบเทียบกับจำนวนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐ
จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
ผลการดำเนินงาน 

สัดส่วนผู้เรียน 
สัดส่วนผู้เรียน 

เป้าหมาย (แผนชาติ) 

รัฐ เอกชน รัฐ : เอกชน รัฐ : เอกชน 

ก่อนประถมศึกษา (3 – 5 ปี) 12,611 7,188 64 : 36 75 : 25 

ประถมศึกษา 41,884 17,797 70 : 30 75 : 25 

มัธยมศึกษาตอนต้น 24,859 4,967 83 : 17 75 : 25 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   - ม.ปลาย สายสามัญ 16,675 1,596 91 : 9 75 : 25 

   - ม.ปลาย สายอาชีวะ 5,340 2,757 66 : 34 75 : 25 

อุดมศึกษา 

    ปวส. 2,143 627 77 : 23 75 : 25 

    ปริญญาตรี (ปี 1 - ปี 4) 6,567 146 98 : 2 75 : 25 
 

 

 5.4 ด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
       สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
       วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด ต่อจำนวนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญท้ังหมด 
 

 ตารางที่ 1-48 จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียน
สามัญศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2564 

ปีการศึกษา 

จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (คน) 

ผลการดำเนินงาน 
สัดส่วน 

ค่าเป้าหมาย (แผนชาติ) 

ประเภทสามัญศึกษา  
(ม. 4 - 6) 

ประเภทอาชีวศึกษา  
(ปวช.1 - 3) 

สามัญ
ศึกษา  : อาชีวศึกษา  สามัญศึกษา  : อาชีวศึกษา  

2563 15,923 8,339 65.62  34.38 55 : 45 

2564 16,675 8,446 66.37  33.63 55 : 45 
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ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษา 
 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570  ในครั้งนี้ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที ่ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (แผนระดับที่ 2              
และถึงแผนระดับที่ 3) ในความสอดคล้องและเชื่อมโยง ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 ดังนี้  
  1. แผนระดับท่ี 1 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 
  2. แผนระดับท่ี 2 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 
    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)  
  5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 3. แผนระดับท่ี 3 
  6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
  7. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)    
  8. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)  
  9. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
  10. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   
  11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
           12. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของ สป.ศธ.   
  13. แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570  
  14. แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2566-2570 
  15. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 
  16. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 
  17. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2566 – 2570 
 4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564 
 5. ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 6. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
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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 มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” 
ในการหล่อหลอมคนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถี” การดำเนินชีวิต โดยมีประเด็นย่อย 
ที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
   2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิต มุ ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ               
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วง การตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย                  
มีความรอบรู ้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที ่เหมาะสม                
ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คน   
ทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมา ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (3) ช่วงวัยแรงงาน  
   3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่          
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การสร้างความตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประชาคมโลก การวางพื ้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้ (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 (2) การ
เปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
   4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผ ู ้ม ีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่ม                      
ผู้มีความสามารถพิเศษ ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากร
ไทยมีอาชีพบนฐาน พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา ผ่านครอบครัว 
ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม การทำงานและ
ระบบสนับสนุนที่เหมาะสม สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ  
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   6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้น การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) การ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
โดยมุ่ง ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ
นันทนาการในการ พัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการ พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติใน
การสร้างชื่อเสียง และเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง 
ดังนี้ (1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนา สู่ระดับอาชีพ 
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรมกีฬา 
  1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2566-2570 (เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง
การศึกษาตลอดชีวิต ส่งผลโดยตรงต่อการศึกษาของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  

 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2.1 เป้าหมาย  
   1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ    
  1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การลดความเหลื ่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้ (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ สำหรับผู้
มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส “ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพที่
เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก ความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและ ประเมินผลเพ่ือ
สร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน” 
   2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยมี
ประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่  
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   3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) สร้าง
สังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของ
สตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
   4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
  1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ิมความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา และลดความ
เหลื่อมล้ำ ของคุณภาพการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด 
 

 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
  1.3.1 เป้าหมาย  
   1) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติ
สุขให้เกิดขึ้นกับ ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความ มั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี ปรองดอง 
และเอื ้อเฟื ้อเผ ื ่อแผ่ก ันพร้อมที ่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยมีประเด็นย่อยที ่สอดคล้อง ดังนี้                           
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก ในเรื่องความมั่นคง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ของชาติ  (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที ่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน  
   2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่
มีอยู่อย่าง ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน และ (2) การติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม ่
  1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษาตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝัง สร้างความตระหนักในสถาบันหลักของชาติ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขในบริบทของไทย การสืบสารศาสตร์พระราชา แนวทางตามพระราชดำริและภัยคุกความรูปแบบใหม่สู่
ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1.4.1 เป้าหมาย  
   1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญด้านการผลิตและ
การค้าสินค้า เกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูง
และขับเคลื่อน การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้ง เชิง
ปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่
ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกร มีรายได้สูงข้ึน โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) เกษตรปลอดภัย 
   3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
สำคัญของ การท่องเที ่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที ่มี
คุณภาพสูง มุ่งพัฒนา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 
และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลาย
ของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับ ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและ ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการส่งเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและ
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ให้เอื้อต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละ พื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที ่ยวอย่าง
ประทับใจตลอดการท่องเที่ยว จนเกิดการท่องเที่ยวซ้ำและแนะนำต่อ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
   4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย 
ในยุคของ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึง
โครงสร้างพื ้นฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื ้นที ่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง ประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (3) เพ่ิม
พ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   5) พ ัฒนาเศรษฐก ิจบนพื ้นฐานผ ู ้ประกอบการย ุคใหม ่ สร ้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ ่มต้น วิสาหกิจชุมชน  
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็น
ผู ้ประกอบการที ่มีความสามารถ ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้านคือ 
นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิต
และบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า ที่เข้มแข็งที่จะนำไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้ามีความสามารถใน
การเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ“ซื้อเป็น ขายเป็น”  
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บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้า และการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการมี             
ธรรมาภิบาลโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (5) ปรับบทบาทและ
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
  1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน สร้างและพัฒนาผู ้เรียนในศักยภาพเพื ่อรองรับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ที่มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
ปลอดภัย การท่องเที่ยว และการสร้างพ้ืนฐานการมีอาชีพและการทำงาน ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา  
 

 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1.5.1 เป้าหมาย 
   4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   
  1.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ ให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลด
ความเสี่ยง ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมีเป้าหมายสู่
สังคม ที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ ำลง ผ่านแนวทางและมาตรการต่าง ๆ 
เช่น การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ป่า
และ ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอื้อ อาทร และเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) อนุรักษ์
และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
   6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้ง
และพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้ง พัฒนา และดำเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือ
กำหนดอนาคตประเทศ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนไทย 
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  1.5.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2566-2570  เป็นแผน              
ในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝังการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล   มีภูมิคุ้มกัน” และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพ้ืนที่สีเขียวสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.6.1 เป้าหมาย  
   1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
   2)  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  1.6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการ
บริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสร้าง
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้
มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า ของภูมิภาค (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
   2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู ่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร
งบประมาณที ่ม ีล ักษณะยึดโยงกับย ุทธศาสตร ์ในทุกระดับ ม ีเป ้าหมายร ่วมกันทั ้งในเช ิงประเด็น                           
เชิงภารกิจ และเชิงพื้นท่ี โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่ การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และ
การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่มี ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  โดยมีประเด็น
ย่อยท่ีสอดคล้อง ดังนี้ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
   5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก             
มีความสามารถสูง มุ่งมั ่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ                
โดยภาครัฐมีกำลังคน ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถสนองความต้องการ ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานใน
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ภาครัฐ มีระบบการพัฒนา ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดั งนี้ (1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มี
ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชนมีคุณธรรม และมี
การพัฒนา ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
  1.6.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2566-2570  เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา
โดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และทำงานเชิงรุก โดยมุ่นเน้นที่คุณภาพการศึกษาโดย
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

2. แผนระดับที่ 2  

 2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  2.1.1  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั ้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา (2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย 
ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝัง
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และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวั ตกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 
        3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา  (2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย 
(3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
   เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมทุกด้าน 
       4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แนวทางการพัฒนา  (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 
21  (2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ (3)  จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน (4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ (5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
   เป้าหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ ่น มีความรู ้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570  เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนช่วงวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีความพร้อมทุกด้าน และตามศักยภาพตามความถนัด 
  5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
   แนวทางการพัฒนา  (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน  (2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ (3)  ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ (4) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย ที่มี
ความสามารถพิเศษในต่างประเทศ (5) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่
เคยกระทำผิดสามารถประกอบอาชีพ 
   เป้าหมายของแผนย่อย : (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570  เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนประชากรวัยเรียน ทั้งด้านสายอาชีพและสายสามัญที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีมี
สมรรถนะและความพร้อม 
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  2.1.2 ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้าหมายที่ 2  คนไทยได้ร ับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพตามความถนัด ตามความสามารถของพหุปัญญา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  แนวทางการพัฒนา (1) ปร ับเปล ี ่ยนระบบการเร ียนร ู ้สำหร ับศตวรรษที ่  21             
(2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรยีนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน โดยการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและปรับกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา (2) สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
  เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน โดยการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตระหนักถึงพหุปัญญาของผู้เรียน 
 
 2.1.3 ประเด็น (1) ความม่ันคง 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

   เป้าหมายที่ 2  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
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   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความตระหนักในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย  การสืบสารศาสตร์พระราชา แนวทาง
ตามพระราชดำริ และภัยคุกความรูปแบบใหม่ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา   
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา (2) เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้         
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนัก  
รู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและ
ชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่าง
สม่ำเสมอ 

  เป้าหมายของแผนย่อย : (2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษา            
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น   
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570  เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ผู้เรียน
มีตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ สู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต 

 2.1.4 ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี                
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือ
นวัตกรรม  ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงาน
ทางการศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาเกษตรสร ้างม ูลค ่า (2) พ ัฒนาอ ุตสาหกรรม              
แห่งอนาคต (3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน และ (2) วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มข้ึน 
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  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570  เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที ่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน 
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พ ัฒนาและเสร ิมสร ้ างศ ักยภาพทร ัพยากรมน ุษย์                  
(2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม (3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทางการศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
  4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบ
วิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ (2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ (4) ส่งเสริม
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม (5) การเพ่ิมจำนวนและคุณภาพบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น (2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐเพิ่มข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทางการศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 

 2.1.5 ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมี
ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต 
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  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา (5) การส่งเสริมให้คนไทย มีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้มี
ความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจ 
ในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
 2.1.6 ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาวะทางกายและทางใจ เป็น
พ้ืนฐานความพร้อมในการเรียนรู้ 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม             
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา (1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและ
เอ้ือต่อการมีกิจกรรมสำหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทาง
สัญจรทางเท้าและทางจักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพื้นที่นันทนาการ
ของชุมชน การจัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จำนวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

 2.1.7 ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา
มากขึ้น ด้วยกีฬา 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
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การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาพที่ดีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย 
เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน           
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได ้ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ        
อย่างสม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570  เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ผู้เรียน  
มีการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู ้ฝึกสอน
กีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา (2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตาม
ความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ครูและ
บุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาด้านกีฬา เพ่ือถ่อยทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
 

 2.1.8 ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของใช้บริการ 
   เป้าหมายที่ 2. ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนใน
การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัด
การศึกษา ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ให้เจ้าหน้าที ่ของรับมีการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการบริการ
ประชาชน และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากข้ึนรอบรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต  
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน  (2)  พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้                
(3)  ปรับวิธีการทำงาน   
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  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ให้เจ้าหน้าที่ของรับมีการ
พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะการบริการประชาชน และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นรอบรับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต 

  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา (1) 1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิด
กว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” (2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์  (3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี
ความคล่องตัว 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 เป็นแผนในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการศึกษา ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ให้เจ้าหน้าที่ของรับมีการ
พัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของข้าราชการการบริการประชาชน และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัลมาก
ขึ ้นรอบรับการเปลี ่ยนแปลงในโลกอนาคต มีระบบการทำงานที ่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  เป็น
มาตรฐานสากล  

 2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
       เป้าหมาย ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกอนาคตสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย               
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และ มีจิต
สาธารณะ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    เป้าหมาย 
   1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3 - 5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด 
   2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาค
บังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ 
   3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy 
Competency) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จ้าเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 
   4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน 
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   ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
   1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
   2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็ก
และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

   4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 
 

    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
   เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
   2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษาและการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับ
บุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 

  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
     1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
     2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
     3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
     4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
    5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินการ 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

เป้าหมาย  
1. กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 

          1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
      1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษา 
และสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
   ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
   1. ด้านกลไกและระบบการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
    ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์เข้าเรียนครู และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 
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    ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศ 
    ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือเตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
    ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะ และการพัฒนามาตรฐานและชี ้วัด
สมรรถนะอาจารย์ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ้าหลักสูตรให้มี
สมรรถนะ 
    ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาจารย์ 
ประจ้าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู 
    ขั้นตอนที่ 6 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี 
วัดสมรรถนะครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู และการพัฒนาครูพี่เลี้ ยง
ให้มีสมรรถนะ 
    ขั้นตอนที่ 7 การพัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สมรรถนะครูพี่เลี้ยงใน
โรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู    
   2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
    ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็น 
    ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
 
       ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที ่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการ
เรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
      ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
    ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และ
การคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ  ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

   เป้าหมาย 
    ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
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   ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
      1. ขั้นตอนที่ 1 จัดทำมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาสนใจเรียนสาย
วิชาชีพ สร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาและความสำคัญ
ของการเรียนระบบทวิภาคี พัฒนาระบบเชื ่อมต่อการศึกษาระหว่างการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนระหว่างการฝึกงาน
หรือฝึกอาชีพอยู่ในสถานประกอบการต่างพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองส่งเสริมการมี
รายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาทวิภาคีเพื่อให้ผู้เรียนได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างฝึกงานหรือฝึกอาชีพ และมีความพร้อมเข้าสู่ งานเมื ่อสิ ้นสุดโครงการ กำหนดมาตรการจูงใจ
ผู้ประกอบการร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการรับผู้เรียนเข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพ รวมทั้งมีข้อตกลงร่วมในการ
จ้างงานหลังสำเร็จการศึกษา 
      2. ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิง
พ้ืนที่และการคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือเข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีควบคู่กับการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในการฝึกทักษะในสถานศึกษา รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ 

      3. ขั้นตอนที่ 3 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพ
เฉพาะด้านและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ร่วมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถาน
ประกอบการเพ่ือยกกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีความเชื่อมโยงกับการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ/มาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ในสาขาที ่สถาบันมีความโดดเด่น หรือ
ตอบสนองกับทิศทางการพัฒนาและการลงทุนของประเทศ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถให้กับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในการพัฒนาและยกระดับกำลังคนด้านสมรรถนะอาชีพที ่สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลง 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตร และบริการปัจจุบันในรูปแบบยกระดับหรือปรับ
ความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ 
(New Skill) 
      4. ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการปฏิรูปฯ ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าใน
การดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ 
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
   เป้าหมาย 
    1. การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

    2. การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปาน
กลางอย่างยั่งยืน  
    3. การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเชื่อมั่น 
และการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย 
   ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
      1. ขั้นตอนที่ 1 สำรวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และกำลังการผลิตของ 
สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะที่เก่ียวกับ Lifelong-Learning   
    2. ขั้นตอนที่ 2 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพัฒนาแผนการปฏิรูประบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้าใน
โอกาสการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของประชากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และส่งเสริมการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน หรือการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ 
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      3. ขั้นตอนที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยและ
นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างยั่งยืนภายใน 20 ปี 
      4. ขั้นตอนที่ 4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกับจัดทำแผนการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา   
    5. ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา) 

 2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
   1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม                 
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที ่ดีของสั งคม มีความเป็นพลเมืองตื ่นรู ้ มีความสามารถในการปรับตัวได้                   
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   3) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   3.1  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ ่มขึ ้น และเป้าหมายที ่ 3 คนไทยมีการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานสากลและ                           
มีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3.2 แนวทางการพัฒนาที ่ 1 ปรับเปลี ่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม            
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
    3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   4) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ 
   4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ ่มโอกาสให้กับกลุ ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40              
ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ประเด็นที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย    
   4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ประเด็นที่ 1  ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการ
กระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู 
เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู (2) สร้างระบบความรับผิดชอบ 
(Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยนำผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและ



62 

 
 

โรงเรียน (3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ัง
และยั่งยืน 
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบใน
สังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ประเด็นที่ 1 สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และ
ธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ มีการนำ
แนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อปกปักรักษาและป้องกันการกระทำ
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ   

 

  6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 
    6.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า ประเด็นที่ 
4  พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
    6.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล   
    6.4  แนวทางการพฒันาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  7) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่ 1 เพิ ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที ่  2 พ ัฒนาผ ู ้ประกอบการให ้ เป ็นผ ู ้ประกอบการ              
ทางเทคโนโลยี  
    5.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ สังคม
ก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
  ข้อ 2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคมเตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนา
หลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต 
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 มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
  หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต  
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับโลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  เป้าหมายที ่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
เป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 
  เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

  กลยุทธ์การพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้ มีพัฒนาการรอบด้านมีอุปนิสัย           
ที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ 
   กลยุทธ์ย ่อยที ่ 1.2 พัฒนาผู ้เร ียนระดับพื ้นฐานใหhมีความตระหนักร ู ้ในตนเอง                   
มีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเชื่อมโยงกับ
โลกของการทำงานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพและ
เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 
   กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.1 พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของ          
ภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยงความ
ร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ย ่อยที ่ 2.2 เพิ ่มกำลังคนที ่ม ีค ุณภาพเพื ่อพัฒนาภาคการผลิตเป้าหมาย            
โดยสร้างกลไกระดับชาติเพ่ือรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
   กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.3 สร้างผู ้ประกอบการอัจฉริยะที ่มีความสามารถในการสร้างและ            
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการและการตลาด โดยการสร้างและ
พัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยส่งเสริมให้ภาคส่วน
ต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนใน
ระบบการศึกษาปกต ิ
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 2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) 
   วิสัยทัศน์ 
   “มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาท
สร้างสรรค์ในภูมิภาคละประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์              
มีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติ 
   นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
    1. นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
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 : เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
    13 นโยบายที่ 13 : พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
    14. นโยบายที่ 14 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
    15. นโยบายที่ 15 : พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
    16. นโยบายที่ 16 : เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    
   แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (ที่เกี่ยวข้อง) 
  1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ โดย
กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
  1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต
มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
   1) ตัวชี้วัด 
   (1) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ 
    (2) ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  3) กลยุทธ์ 
    (1) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล 
หมู่บ้านจังหวัด ภาค และประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและให้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
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   (2) ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยปกติและสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
   (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและมีขีด
ความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   (4) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ที ่ปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้รับรู้ถึงความสำคัญของมิติความมั่นคงที่ต้อง
ประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เก้ือกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอน   ทั้งในระบบ
และนอกระบบสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
   (6) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมใน
การสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหาด้านความ
มั่นคง เพื่อส่งเสริมารขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบสุขของ
สังคม และการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและยั่งยืน 
 

 3.การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน อย่าง
สมพระเกียรต ิ   
   2) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (2) ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   3) กลยุทธ์ 
    (1) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใน
การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ 
   (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความ
เข้าใจถึงหลักการเหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   (3) นำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐาน
ไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ 
    (4) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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 6. การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความ
ปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติโดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐ
และแนวทางสันติวิธี 
   2) ตัวชี้วัด 
   (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
    (2) ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
   (3) ระดับความสำเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
   3) กลยุทธ์ 
    (1) กำหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทาง
สันติวิธีโดยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นและมีหลักประกันความปลอดภัยต่อการ
แสดงความคิดเห็นรวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติรัฐ
และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยการเคารพความเห็นต่าง สิทธิและเสรีภาพ 
    (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้
ความเข้าใจในการดำเนินการของภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วม
กำหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
    (3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการทำงาน
ด้านยุติธรรมให้มีความโปร่งใสและรวดเร็ว 
   (4) มุ่งขจัดปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่งเสริมการ
สร้างงานการกระจายรายได้ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อให้รายได้ต่อหัวของประชาชนมากขึ้น 
รวมถึงปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับ โดยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรม นำไปสู่การกระจายอำนาจและจัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตลอดจนการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเสมอภาค 
   (5) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข มีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ เข้มแข็ง โดยมีแนวทาง
หรือการดำเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค รวมทั้งการยอมรับความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี
ที่แตกต่างกัน 
    (6) มุ่งเน้นการบริหารและการดำเนินงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลให้มี
ความเข้มแข็งสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่นให้มีอิสระและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนและชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเป็นบรรทัดฐาน
การจัดการความขัดแย้ง 
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  10. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพ
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้  
  1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
  2) ตัวชี้วัด  
   (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   (2) ระดับความสำเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
  3) กลยุทธ์  
   (1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการ
ดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก  
   (2) สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติ ด โดย
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    (3) บำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและ ให้
ความช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม  
   (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ 
ยาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง
และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ  
   (5) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด 

  11. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 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 ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
     (3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของภาครัฐ 
    (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธ
การทุจริต 
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  15. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ 10 : เสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ดังนี้ 

   1) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการ
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
    2) ตัวชี้วัด 
    (1) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ที่
สอดคล้องกับหลักสากล 
     (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
   3) กลยุทธ์ 
     (1) พัฒนาขีดความสามารถ ทั้งองค์กรภาครัฐ ฝ่ายทหาร พลเรือน และตำรวจ และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนรองรับสังคม
ดิจิทัล 
    (5) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและอาเซียนเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
    (6) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ            
ภัยคกุคามความม่ันคงทางไซเบอร์ 
     (4) ป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์และกำจัดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่สงครามไซเบอร์
เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
     (5) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
    (6) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชำนาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
 
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  
    นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู 
ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและการ
เป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของ
อาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาค
เกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและ
เร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
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พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที ่ 10 การฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม  
    นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วน
ที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
 

  3.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

      การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อ
ว ั น ท ี ่  25 ก ั น ย า ย น  2558 ผ ู ้ น ำ ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ช ิ ก ส ห ป ร ะ ช า ช า ต ิ แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน  (Sustainable Development Goals; 
SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่ง
หมดอาย ุ ล ง ในป ี  2558 เป ้ าหมายการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ย ื นจะถ ู ก ใช ้ เป ็ น เคร ื ่ อ งกำหนดท ิศทา ง  
การพัฒนาทั ้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงป ี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา  
15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้าน
เศรษฐก ิจ  ส ั งคม และส ิ ่ งแวดล ้อมอย ่างสมด ุล  อ ัน เป ็นสามเสาหล ักของการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ งยืน  
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่ง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
   1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
   2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศ
ไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
   3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
   4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
   แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
   1. การสร้างการตระหนักรู้ 
     2. การเช ื ่อมโยงเป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืนก ับย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  แผนระด ับท ี ่  2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
    3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    3.1 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : กรรมการ สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
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    3.2 คณะอน ุกรรมการเพ ื ่ อการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ งย ืน เป ็นกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของประเทศไทยสู ่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ 
ประกอบด้วย 
      3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
   4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
   5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) 
     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 นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
       เป้าหมายย่อย 4.2: สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความ
พร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.3 : สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
       เป้าหมายย่อย 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที ่มีทักษะที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป ้าหมายย่อย 4.6 สร ้างหล ักประก ันว ่าเยาวชนทุกคนและผ ู ้ ใหญ่ในส ัดส ่วนสูง 
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
     เป ้าหมายย ่อย 4.7  สร ้างหล ักประก ันว ่าผ ู ้ เร ียนท ุกคนได ้ร ับความร ู ้และท ักษะ 
ที ่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั ่งยืน  
และการม ีว ิถ ีช ีว ิตท ี ่ย ั ่งย ืน ส ิทธ ิมน ุษยชน ความเสมอภาคระหว ่างเพศ การส ่งเสร ิมว ัฒนธรรม  
แห่งความสงบสุข และไม่ใช ้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย  
ทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก          
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
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    เป้าหมายย่อย 4B เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ อุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
เทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื ่น ๆ ภายในปี                  
พ.ศ. 2573 
      เป ้าหมายย ่อย 4.C เพ ิ ่ มจำนวนคร ูท ี ่ ม ีค ุณว ุฒ ิ  รวมถ ึ งการดำเน ินการผ ่ านทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 

 3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติยึดหลักการ เป้าหมายและ แนวคิดต่อไปนี้ คือ หลักการจัดการศึกษา ประกอบด้วย1) หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)  2)  หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education)  3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) 
และยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :  SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local 
Issues) ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ 20 ปี 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  พันธกิจ 
    1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา 
และเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21  
   2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู ้ม ีความรู ้ ค ุณลักษณะและทักษะการเร ียนรู้                     
ในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
สังคมคุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง  
   4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ
ของกำลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิ จและ
สังคม 4.0  
 

  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
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   3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 

 

  ยุทธศาสตร์  ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื ้นที ่พ ิ เศษ                  
(พื้นที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่ มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม            
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
      1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 



73 

 
 

 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
      1. ผู ้เร ียนมีทักษะและคุณลักษณะพื ้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงว ัยมีทักษะความรู ้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู ้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื ่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี ่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจ ิท ัลเพื ่อการศึกษาสำหรับ            
คนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุ ม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
     2. ส่ง เสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้  แหล่งเรียนรู ้  และ           
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความ       
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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 3.4  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
(พ.ศ.2561-2580) 
 

  วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”  
   ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)  หมายถึง ยุคประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล              
ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง           
มั่งค่ังและยั่งยืน 
 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
   1. เป้าหมายที่ 2 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อ
ดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    1.1 ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 
    1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ ้นจากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
สาธารณะ  โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ตัวชี้วัด 1) ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ประเภทหนึ่ง  2) อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ใน
ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 40 อันดับแรก 
   2. เป้าหมายที่ 3 พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
    2.1 ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ              
มีความตระหนักความร้ ูความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์                
(Digital Literacy)  
    2.2 ประเทศไทยมีกำลังคนด้านดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล และกำลังคนในประเทศให้มีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงาน  
    ตัวชี้วัด  ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิด ประโยชน์และสร้างสรรค์  
   3. เป้าหมายที ่ 4 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระบวนทัศน์การปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการให้บริการของทางภาครัฐเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพมีความม่ันคงปลอดภัย และม ี ธ รร
มาภิบาล  
    ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดลำดับของ UN e-Government 
Rankings อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ 1. โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  
      1.3 ร้อยละ 95 ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอร์์เน็ตเข้าถึง ด้วยความเร็วไม่
ต่ำกว่า 30 Mbps 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ 1. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     ข้อที ่ 2  สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั ้งในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและ              
ภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกโดยเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจ
SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินค้า ออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที ่ 2 ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)  
     ข้อที ่ 3 ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ            
ผ่านระบบดิจิทัล  
      3.1 ประชาชนทุกวัยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงบริการการเรียนรู ้ระบบเปิด                
สำหรับมหาชน (MOOC) ได้ตามความต้องการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บริการภาครัฐตอบสนองประชาชนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และแม่นยำ 
      1.1 ลดการใช้สำเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service)  
     ข้อที่ 2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสมเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ข้อที่ 3 มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐการจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ
ไม่ซ้ำซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในสาขา ที่ขาดแคลนหรือมีความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล    
     ข้อที่ 3 บุคลากรผู้ทำงานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 3 มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการ
ทำธุรกรรม  
 

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

 วิสัยทัศน์ 

   ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

  พันธกิจ 
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และเทียบเท่าระดับสากล 
   2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์รวม  
    1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงเสมอภาค 
    3) กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
    4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
    5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
 

  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1) เป้าหมาย  
    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี ่ยวกับความมั ่นคง และรู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
     2) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 

ที่ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู ้

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้าง
จิตสำนึกที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ  

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

2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 สป.  
(สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ.  
สอศ. 
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ที่ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
3 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพือ่การมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น 

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

 

  3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การ
พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   
 

  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
   2)  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 
 

ที่ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  
1 ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ         

ระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 
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
ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย ์

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

 
  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ

การพัฒนาประเทศ 
   3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู ้ และ

สิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   1) เป้าหมาย 
    1.1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และมาตรฐานสากล 
    1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มี
สมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพื ่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   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  
และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
(เฉพาะป ี2563 กำหนดเป็น รอ้ยละของสถานศึกษา
แต่ละระดับที่มีผลการประเมินคุณภาพดีขึ้นไป 

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

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
 
 

สมศ. 

5 ร้อยละของนักเรียนที่ผา่นการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ระดับดีขึ้นไป 

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

6 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้ 
อย่างมีประสิทธภิาพ 
(ปี 2563 กำหนดเป็น รอ้ยละของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทกุระดับ 
และประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริม 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 
 
 

สป. (กศน. สช. 
สคบศ. 
สำนักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 
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ที่ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย แหล่งข้อมูล 
  2563 2564 2565  

และพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

   3) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

    3.2) พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
    3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   1) เป้าหมาย  
    ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และเหมาะสมกับช่วงวัย 
   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) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
    3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
     3.4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการ       
                  
  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เป้าหมาย 
    ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ                   
   2)  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแหล่งข้อมูล 



81 

 
 

 

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. 

3 จำนวนระบบฐานข้อมูลกลาง 
ของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่
อ้างอิงจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
ระหว่างกระทรวง ศึกษาธิการและหนว่ยงาน
อื่น 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 มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
   พันธกิจ  
   1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
   2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   4. ปร ับปร ุงระบบบร ิหารจ ัดการการศ ึกษาให ้ม ีประส ิทธ ิภาพในการใช ้ทร ัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์รวม  
   1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
     2. ผ ู ้ เร ียนได ้ร ับการปล ูกจ ิตสำน ึกท ี ่ถ ูกต ้องเก ี ่ยวก ับความม ั ่นคง และร ู ้ เท ่าท ันต่อ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
     3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
      4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   5. ผ ู ้ เร ี ยนท ุกคนได ้ร ับโอกาสเข ้ าถ ึ งบร ิการทางการศ ึกษาท ี ่ม ีค ุณภาพอย ่างท ั ่ วถึ ง  
และเหมาะสมกับช่วงวัย 
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     6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
   7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
     8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
     9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการ
จัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 
   2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
     3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)     
     4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     
      5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
     6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (6 แผนงาน)  
 

  ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ 
ลำดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ร้อยละ 80 
3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลประเมินคุณภาพด้านผู้เรียนระดับปฐมวัย 

อยู่ในระดับด ี
ร้อยละ 90 

4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 95 

5 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับก่อนประถมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามัญ-อาชีวศึกษา 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

6 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 8 
7 ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนอง 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
ร้อยละ 90 

8 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาและสังคม 

ร้อยละ 80 

9 จำนวนร่างกฎหมายหลัก/รอง ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

44 ฉบับ 
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 3.7 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566      

     นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามที ่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง นโยบายการจัด

การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
ไปแล้ว นั้น เนื่องจากในหวงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ซึ่งทำให้ 
ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ NEW NORMAL จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบ การดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ตังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย 
และจุดเนน้ชองกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพชองคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และ
พหุปัญญาชองมนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยงสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียน ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความ
ปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลลัมฤทธิ๋ เพ่ือ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
ทุกมิต ิ กระทรวงศึกษาธ ิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้  

1. . สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้           
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร 
ประซาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการ
รับฟ้ง ความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยไนสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจาก

ภัยคุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพื่อปรับปรุง 
พัฒนาและขยายผลต่อไป 

 1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู ่ใน
กระบวนการ จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในเขิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน             
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1.3เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสรีมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต    

 1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็ม

รูปแบบ เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21ให้กับผู้เรียน 
2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คันพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 

ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  (Active Learning)  ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการ
เรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ดำปรึกษาแนะนำ 

2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ           
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด 
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งข้นได้กับนานาชาติ 

2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือ
รองรับ การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 

2.5  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มี
ความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย 
และแพลตฟอร์มการเรียนรู ้อัจฉริยะที ่รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู ้ สื ่อการสอน
คุณภาพสูง รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 

2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เข่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ 
และกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์
เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
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8.2 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น 
จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเซิงสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ที่ผู้เรียนและประชาขน สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อนำไปใช้ประโยซน ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อน
ที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟ เพ่ือการเรียนรู้ เป็นด้น 

2.9  ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ใน
การวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2.10  พัฒนาระบบการประเมีนคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่ง
ต่อ ไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อบีองกันเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน  

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้ าสู่ระบบการศึกษา 
เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงาน กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEEts ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการปีกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และ
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home – based Learning)  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น แบบโมดูล (Modular 

System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในขุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพื่อการมีงาน
ทำ 

 4.2 ขับเคลื ่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะกำลังคน ตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพทีสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill,  Up-
skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลาย ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับขาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ตาม
สมรรถนะ ที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐาน สมรรถนะการใช้ด ิจ ิท ัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency) 
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 4.5  จัดทั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดทั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ และ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการ ด้านอาชีพทั้งผู ้เรียนอาชีวศึกษาและประขาซนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกขนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

 4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานใน
ภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young 
Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

 4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดย
บูรณาการ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกขน ขุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 

 4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป๋าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประซาขนที่
สอดคล้อง มาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิซาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถ นำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเช้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้ 

5. การส ่งเสร ิมสน ับสน ุนว ิชาช ีพคร ู บ ุคลากรทางการศ ึกษาและบุคลากรส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราซการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   

 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ 
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

 5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิซาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

 5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราซการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
สมรรถนะ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

 5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ใขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่
กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราซการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล  

มาเป็นกลไกหลัก ในการตำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

 6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย 
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราซการ 4.0 สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

 6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยีดหลัก ความ
จำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้[นระบบการคัดเลือกข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
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 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการตำเนินงานซองส่วนราซการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งซาติเพื ่อรองรับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประซาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา 
ชองกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผล ในระดับ
นโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาชองกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดช้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ 
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้ งรายงานต่อ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามลำดับ  

4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่ งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
ให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
    

 3.7 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    

   1. วิสัยทัศน์ 
       บูรณาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในโลก
ยุคใหม่ 
   2. พันธกิจ 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง 
เหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
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  เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ                

ที่มีประสิทธิภาพ  
 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคง 
 

1. ผู้เรียนได้รับโอกาสและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและทักษะที่
จำเป็นสอดคล้องกับการ
เสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละ
บริบท 
 

1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริม สร้าง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/อาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชา
และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
1.4 พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา   

2. พัฒนา
กำลังคน เพ่ือ
สร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขันของ
ประเทศ 

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและองค์
ความรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่ ภูมิภาค และประเทศ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะอาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
ภูมิภาค และประเทศ 
 

3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพ 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ
และคุณลักษณะที่เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
4. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีสมรรถนะเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
 
 

3.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
3.2 สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3.3 บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู ้ที ่ส่งเสริม ระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง
และความปลอดภัยของผู้เรียน  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์รายประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

 3.4 พัฒนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื ่อยกระดับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 
3.5 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบร ิหารและจัด
การศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

4. สร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 

5. ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่าง
ทั่วถึง และเสมอภาคด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
 

4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่
มีคุณภาพได้อย่างหลากหลายครอบคลุม ทุกพื ้นที ่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
4.2 ส่งเสริม พัฒนาสื ่อการเรียนรู ้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

5. ส่งเสริมการ
สร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

6. หน่วยงานและสถานศึกษา
มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย     

6. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
 
 

7. หน่วยงานมีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและ
โปร่งใส 
 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการและบริการประชาชน 
6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็น
เอกภาพ เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
6.3 สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกระดับ ทุกพ้ืนที่  
6.4 เร ่งร ัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 6.5 ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มี
ความทันสมัย ยืดหยุ ่น เชื ่อมโยง และเอื ้อต่อการพัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
6.6  พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงการทุจริต  
6.7  พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
พลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาอื ่น เพื ่อยกระดับ
สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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 3.8  แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570  
    บทบาทของภาค ภาคเหนือมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย เป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ รวมทั้งมีทำเลที่ตั้งที่
มีศักยภาพเหมาะสมกับการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและอนุภูมิภาค รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้
ความสำคัญกับสุขภาพ และการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือ
จะต้องนำศักยภาพต่างๆของพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพและโอกาส เพ่ือ
สร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
    ทิศทางการพัฒนาภาค มุ่งสู่การพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เชื่อมโยง
กับ อนุภูมิภาค และเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ สุขภาวะ
ดี วิถีชีวิตยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา 4C ได้แก่ Creative พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
โดยการสร้างระบบนิเวศ เมือง และพื้นที่สร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นสินค้าและบริการ
สร้างสรรค์ Connect สร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและกับอนุภูมิภาค ทั้งในส่วนของ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เมืองสร้างสรรค์ และกลุ่มผู้คนสร้างสรรค์ Clean          
พัฒนาตาม แนววิถีใหม่ (New Normal) บนฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแล
ความสะอาด ของเมือง และการใช้พลังงานสะอาด โดยค่านึงถึง Care ที่ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 

    เป้าหมายรวม 
    1.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน 
    2.  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาคเหนือลดลง 
 

    แนวทางการพัฒนา 
    1. พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด 
เช ียงใหม่ เช ียงราย ลำพูน ลำปาง แนวทางย่อยได้แก่ (1) พัฒนา Creative Ecosystem (2) พัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (3) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ และการสร้างการรับรู้  
    2. พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง  
แนวทางย่อยได้แก่ (1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย  (2) ส่งเสริมการนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญามาใช้ในกระบวนการผลิต  (3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพตลอดห่วงโซ่
คุณค่าในพืน้ที่ภาคเหนือตอนล่าง  
    3. พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เน้นกลุ่มท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ (1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (2) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (3) กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) และ (4) กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ  แนวทางย่อยได้แก่  (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และรูปแบบบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างยั่งยืน (2) พัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการบริการด้านการท่องเที่ยว 
    4. เสริมศักยภาพของเมืองและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และเอื้อต่อการอยู่อาศัย แนวทางย่อยได้แก่   (1) วางผังเมืองทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และเมือง
ชายแดน (2) สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของภาค  
    5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน แนวทางย่อยได้แก่  (1) แก้ไขปัญหา
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ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต (2) พัฒนาผู้สูงอายุสู ่การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging)      
(3) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
    6. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าที่มีความสมดุล ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางย่อยได้แก่ (1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ใน
พื ้นที ่ป่าต้นน้ำ (2) พัฒนาการบริหารจัดการน้าในลักษณะนิเวศลุ ่มน้ำ (3) แก้ไขปัญหาหมอก ควัน                   
(4) ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (5) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 3.9 แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2566-2570 
 

   วิสัยทัศน์  
   “ภาคเหนือเป็นภูมิภาคต้นแบบด้านการศึกษาของประเทศ ที่ยกระดับคุณภาพการศึกษา ลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ที่เกิดทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง” 
   “ต้นแบบ” หมายถึง แบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ที่เกิดจากการบูรณา

การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยการส่งเสริม ปรับปรุง และเร่งรัดงานด้านการศึกษาที่มุ่งตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน (ผู้เรียน หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัย) 
บริบทโลก บริบทพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

   “ยกระดับคุณภาพการศึกษา” หมายถึง การส่งเสริม ปรับปรุง และเร่งรัดพัฒนาหลักสูตร 
งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 

   “ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษา อย่างเหมาะสม เสมอภาค และอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

   “ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง” หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 2) ยึดมั่นใน
ศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
 

   พันธกิจ 
    1. สร้างผู้เรียนสู่การเป็น “คนดี และคนเก่ง” 
    2. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    3. ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา 
    4. ระดมพันธมิตรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลที่ดี 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1. ส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและอยู่ดีมีสุข  
    2. พัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้เรียนที่
หลากหลาย ให้มีสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถในการแข่งขันตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
    3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    5. ส่งเสริมปัจจัยทุนทางด้านสังคมและทุนทางด้านธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ และ
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
    6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา 
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   เป้าประสงค์ 
    1. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ความสงบ บนพื้นฐานความถูกต้องคู่
คุณธรรม 
    2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานและมีความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 
    3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
    4. ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม เสมอภาค อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
    5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจใน         
อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    6. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

   กลยุทธ์ (Strategy) 
    1. สร้างและส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการเพ่ือความมั่นคง  
    2. ส่งเสริมการนำกระบวนการลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตผู้เรียน  
    3. ส่งเสริมงานด้านวิชาการ การวิจัย ที่เป็นมาตรฐาน ให้มีความยืดหยุ่นตามบริบทของ
ท้องถิ่น และเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย  
    4. ส่งเสริมสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการ
สอนตามพหุปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    5. ส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษาให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  
    6. ส่งเสริม สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่หลากหลายและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรทุกกลุ่มอายุสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และกลุ่มเป้าหมาย  
    7. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
    8. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่  
    9. ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย 
เหมาะสม และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
 

   ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ก่อนปี พ.ศ.2566 พ.ศ.2566-2570 
1. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา              
(ภาคีเครือข่าย สถานประกอบการ องค์กร 

N/A อย่างน้อยจังหวัดละ  
10 ภาคีเครือข่าย 

สพฐ./สช./
กศน./อศจ./
อปท./พศจ./

ตชด.  
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ก่อนปี พ.ศ.2566 พ.ศ.2566-2570 
หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การศึกษา) 
2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่นำ
กระบวนการลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิตผู้เรียน (ค่าเฉลี่ยทุกหน่วยงานในจังหวัด) 

N/A ร้อยละ 80 สพฐ./สช./
กศน./อศจ./
อปท./พศจ./

ตชด.  
3. จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือองค์
ความรู้ด้านการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาค 
(ภาคเหนือ) ขึ้นไป 

N/A อย่างน้อยจังหวัดละ  
1 รางวัล 

ศธภ./ศธจ. 

4. จำนวนงานวิจัยด้านการศึกษา  
(เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานงานวิจยั ศึกษาข้อมูลจากคำ
รับรองระดับจังหวัดในเร่ืองตัวชี้วัดงานวจิัยตามที่ กพร.สป. 
กำหนด) 

N/A อย่างน้อยจังหวัดละ  
1 รางวัล 

ศธจ./สพฐ./
กศน./สอศ./
อปท./พศ./

ตชด.  
5. สัดส่วนของผู้เรียนสายอาชีพต่อสาย
สามัญ 

N/A สัดส่วนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 ต่อปี 

สพฐ./สอศ. 

6. ร้อยละของสถานศึกษาปรบัปรงุหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการสอน
ตามพหุปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

N/A ร้อยละ 100 ศธจ./สพฐ./
กศน./สอศ./
อปท./พศ./

ตชด. 
7. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-Net) 

ปีการศึกษา 2562 
ชั้น ป.6 = 36.21 
ชั้น ม.3 = 37.41 
ชั้น ม.6 = 33.27 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 

ศธจ./สพฐ./อว./
อปท./ตชด./
พศ./กก./วธ. 

8. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-Net) 

ปีการศึกษา 2562 
ปวช.3 = 44.22 
ปวส.2 = 41.34 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 

ศธจ./สอศ./
กศน./อว./อปท. 

9. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-Net) 

ปีการศึกษา 2562 
ประถม = 42.07 
ม.ต้น = 39.85 

ม.ปลาย = 35.29 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 

ศธจ./กศน. 

10. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) 

ปีการศึกษา 2562 
ชั้น ม.3 = 37.06 
ชั้น ม.6 = 35.85 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 

ศธจ./พศ. 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ก่อนปี พ.ศ.2566 พ.ศ.2566-2570 
11. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาท่ี
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อย
ละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงาน 

N/A อย่างน้อยร้อยละ 60 
ของจำนวนหน่วยงาน

การศึกษาในพ้ืนท่ี 

สพฐ./สช./
กศน./สอศ./
อปท./พศ./

ตชด.  

12. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 
15-59 ปี 
      

ภาคเหนือปี พ.ศ. 
2561 = 8.89 ปี 

(อ้างอิงตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-

2579) 

9.5 สพฐ./สช./
กศน./สอศ./
อปท./พศ./

ตชด.  
13. ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ /กลุ่มเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

N/A ร้อยละ 95 สำนักบริหาร
การศึกษา

พิเศษ สพฐ. 
14. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

N/A ร้อยละ 50 กศน./ตชด./
พช./พม. 

15. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ใน
เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

N/A ร้อยละ 100 สพฐ./สช./
กศน./สอศ./
อปท./พศ./

ตชด.  

16. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดย
ยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

N/A ร้อยละ 100 สพฐ./สช./
กศน./สอศ./
อปท./พศ./

ตชด.  

17. หน่วยงานการศึกษามีผลการประเมิน
ส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

N/A ร้อยละ 100 สพฐ./สช./
กศน./สอศ./
อปท./พศ./

ตชด.  
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   มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
     เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงาน/กิจกรรม/
โครงการ ตามข้อกำหนดสำคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน โดย
ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและอยู่ดีมีสุข 

  มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
    - ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการจัดการศึกษาระดับภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด เพื่อการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นท่ีแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
    - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 
    - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ ้นกับผู ้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ ภัยจาก          
ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ และโรคระบาดต่างๆ 
    - ควรส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาทุนมนุษย์ ให้มีคุณค่าและ
คุณภาพสู่เป้าหมายของการศึกษาที่ยั่งยืนและมั่นคง 
    - การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ได้แก่ ภัยพิบัติ 
ภัยโรคอุบัติใหม่ เช่น พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ 
(On line) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื ่อการศึกษา (ETV) ซึ ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการสอนแบบใหม่ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
    - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
    - สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
    - ประสานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ นโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของพ้ืนที่ 
    - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยศักยภาพการจัดการศึกษาของพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาการศึกษาของพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึด
พ้ืนที่เป็นฐาน (Cluster-based, Area-based) 
    - กำกับ ตรวจติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของพ้ืนที่ และการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
    - ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดและรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
    - ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาพิเศษ การศึกษาเพ่ือคนพิการ การศึกษาโดยครอบครัว 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการศึกษาทางเลือกและการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ให้มีสมรรถนะ ความรู้ และความสามารถในการแข่งขันตามคุณลักษ ณะใน
ศตวรรษท่ี 21 
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  มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
  - จัดตั้งศูนย์ประสานงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ 
  - การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  - การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิตอล 

(Digital literacy) ความฉลาดรู ้สารสนเทศ (Information literacy) ความฉลาดรู ้ส ื ่อ (Media literacy)             
เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู ้ (Learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่
สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต 
    - วิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เกิดคุณภาพการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่โดยยึดความ
สอดคล้องกับความต้องการตามสภาพบริบทของพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน 
    - ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดในการจัดทำหลักสูตร เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการนำพาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงาน และยกระดับ
คุณภาพชีวิต ปลูกฝังผู้เรียนให้มีทักษะ (Skills) ที่จำเป็นควบคู่กับความรู้ (Contents) ในสาระวิชาหลัก เพ่ือ
สร้างผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ (Characters) อันพึ่งประสงค์ต่อการเป็นพลเมืองและการทำงานในโลกศตวรรษที่ 21 
    - จัดหลักสูตรการเรียนรู้ และหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย สอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่ สถานประกอบการ และความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
    - ส่งเสริม สนับสนุน จัดเวทีการนำเสนอเผยแพร่การนำเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ
ในด้านการศึกษา 
    - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยบูรณาการวิชาเรียน เพ่ือให้
โรงเรียน ผู้เรียน มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมการ
พัฒนาการดำเนินชีวิต และจิตอาสาต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
    - วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาที่มีความจำเป็นต่อการกำหนดยุทธศาสตร์
การศึกษา ในการพัฒนากำลังคนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ                      
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน               
และอนาคต   
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน                     
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์                        
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในทุกภาคส่วนจัดการเรียน 
การสอนในระดับอาชีวศึกษาด้วยระบบทวิภาคี ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกอาชีพได้ก่อนเลือกวิชาเรียน 
    - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา และรณรงค์สร้างค่านิยมและ
กระบวนทัศน์การศึกษาต่อสายอาชีพ และภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ปรับค่านิยม ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ปกครองอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

- สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาอาชีพระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพ่ือ
ขับเคลื่อนการศึกษาด้านอาชีพในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตรงความต้องการของพื้นที่ โดยภาคี
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถานประกอบการ 
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    - ส่งเสริมการฝึกอาชีพนอกระบบการศึกษาให้หลากหลายของผู้ใช้แรงงาน เยาวชนที่หลุด
จากระบบการศึกษา ตามความต้องการของสังคม และเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน 
    - ระดมทรัพยากรและจัดแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพในพื้นที ่ให้หลากหลายทั่วถึงตามความ
ต้องการของผู้เรียน การจัดการศึกษาทางเลือกทุกระดับทั้งสายสามัญอาชีพ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
  - จัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

    - พัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด 
และให้เป็นไปตามบริบททั้งสภาพภูมิศาสตร์ และศักยภาพของผู้เรียน 
    - พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เหมาะสม
กับการพัฒนาผู้เรียนในบริบทที่ประสบอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง 
    - พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ (On 
line) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ  
    - สร้างขวัญและกำลังใจ และแรงจูงใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลด
ปัญหาการขอโยกย้ายออกจากพ้ืนที่ 
    - เสริมสร้างอุดมการณ์ความเป็นข้าราชการ จิตวิญญาณครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
ตลอดจนการเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ โดยเฉพาะครูในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร และนักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครู 
    - พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาของพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
  - ส่งเสริมการเรียนรู ้ด้วยดิจิตอลแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ด้วยดิจิตอลแห่งชาติ (Digital 

Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) ไปสู ่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 
    - ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที ่ขาดแคลนครู ใช้ช่ องทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ (On line) 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคัน อัตราการเข้าเรียน การจบการศึกษาและการเรียนต่อของประชากรวัยเรียนในแต่ละช่วงชั้น 
    - ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้ เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื ้นที ่ ชุมชน ท้องถิ่น 
โดยเฉพาะวัยกำลังแรงงานและผู้สูงอายุ 
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    - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่พิการ ด้อยโอกาส และเด็กพิเศษให้
สามารถเข้ารับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
    - ส่งเสริมการจัดระบบเทียบโอน การประเมินจบระดับการศึกษา ของหน่วยงานทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือสนองการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้เกิดคุณภาพ และมาตรฐาน 
    - รณรงค์สร้างนิสัยให้คนในพ้ืนที่มีนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงง่ายในทุกพ้ืนที ่
    - ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
    - พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีสูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน 
    - พัฒนาค่ายลูกเสือ ในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อย่างต่อเนื่อง 
    - จัดตั้งกองทุนการศึกษา และการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทุก
ประเภท โดยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
    - ระดมสรรพกำลังเพื ่อส ่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา                  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมปัจจัยทุนทางด้านสังคมและทุนทางด้านธรรมชาติที่เป็น              
อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

  มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
    - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการที่เป็น
มิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่บูรณาการการเรียนการสอนในวิชาหลัก เพ่ือการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญาตัวตนท้องถิ่น สังคมชาติพันธุ์ และสภาพทั่วไปอัน
หลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนรู้ในระบบ/นอกระบบ 
    - รวบรวม พัฒนา จัดทำเอกสาร ตำรา สื่อ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น พหุวัฒนธรรมที่มีมิติการเรียนรู้
เชิงบูรณาการ (Blended Based Learning) ที่ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและภูมิสังคม
ได้ อย่างสมดุล ยอมรับและเห็นคุณค่าในความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
    - เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยการร่วมฟื้นฟู
สืบค้น และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ให้มีจุดร่วมเพื่อรักษ์วัฒนธรรมของ
จังหวัดให้ดำรงคุณค่าและความสง่างามตามอัตลักษณ์ที่หลากหลาย 
    - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื ่อจัดการเร ียนการสอนในพื ้นที่                    
ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ                              
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา 

  มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา 
  - พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

    - พัฒนาจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื ่อการศึกษา (big data for education) ในพื ้นที่
ภาคเหนือ 
    - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 
    - ส่งเสริมให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 
    - ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ใช้ช่องทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ 
    - ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ให้ทั ่วถึงทุกพื้นที่ ในรูปแบบที่
หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ (On line) และ
สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ 
    - ส่งเสริมผู ้เรียนได้ขยายพื้นที ่การเรียนรู ้ออกไปนอกห้องเรียน โดยเรียนรู้ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และไอซีที ให้มีทักษะในการจัดการ และการใช้ประโยชน์กับข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงการเชื่อม
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเท่าทัน 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
     - ส่งเสริมหน่วยงานให้มีการวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) แก่ผู ้บริหาร ครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เอื ้อต่อการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะ 
 

 3.10 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570  
 

   ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและความร่วมมือใน
การพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ที่ใช้ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ 
(NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC กลุ่มประเทศ 
BIMSTEC และประเทศที่มีศักยภาพ ในด้านการค้าการลงทุน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการ
ท่องเที่ยว การประชุมและการจัดนิทรรศการ โดยมุ่งเน้นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีอยู่และพัฒนา
ใหม่มาใช้ประโยชน์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ–
ใต้ (NSEC) กับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง” 
 

   เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
    “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC)(NSEC)(NSEC)(NSEC) กับ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) (EWEC) (EWEC) ที่เข้มแข็ง” 
 

   เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด 
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดเป้าประสงค์เพ่ือรองรับเป้าหมายการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดว่า “พัฒนากลุ่มจังหวัดเพ่ือความผาสุกของประชาชน” โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ 
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    1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 (ค่าฐานปี 2562=346,837 ล้านบาท) 
    2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ ่มจังหวัดเฉลี ่ยต่อหัวต่อปีเพิ ่มขึ้นร้อยละ 10 (ค่าฐานปี 
2562=102,936 บาท) 
    3. ค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ของปี 2562 (ค่าฐาน=0.6005 ) 
 

   พันธกิจ (Mission) 
    ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ ที่ใช้เส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก ให้ประสบผลสำเร็จ 
   

   จุดยืนทางยุทธศาสตร์(positioning)ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
    1. การค้าและบริการเชื่อมโยงนานาชาติ 
    2. การท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
    3. การเกษตรและเกษตรแปรรูป 
    4. ศูนย์กลางด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
   ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
    1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับ            
การพัฒนา 
    2. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัด
นิทรรศการ 
    3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรสอดคล้องกับการตลาด
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร 
    5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 

   แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    1. เสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและบริการกับจังหวัด กลุ ่มจังหวัด ประเทศใน              
อนุภูมิภาค ผลักดันให้กลุ ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมในพ้ืนที ่ และจัดตั ้งศูนย์
ประสานงานเพื่อรองรับการค้าและบริการ 
    2. ยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน สู่ระดับนานาชาติ จัดทำจุด
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัด
นิทรรศการ 
    3. ยกระดับการพัฒนาการเกษตรให้เป็นระบบ ตั้งแต่การผลิตที่มีคุณภาพ การแปรรูปที่เพ่ิม
มูลค่า และการตลาดที่ครบวงจร สนับสนุนการนานวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามาใช้ประโยชน์ ขยายพ้ืนที่ระบบ
ชลประทาน 
    4. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถรองรับการพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวั ด 
ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการแพทย์ 
    5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการเตรียม
ความพร้อมในภาวะวิกฤติ 
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 3.11 แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พ.ศ. 2566-2570 
 

    วิสัยทัศน์  
    ประชากรทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะและวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ตามบริบทของกลุ่มจังหวัด บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   พันธกิจ  
    1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  
    2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างอาชีพและการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคและประเทศ  
    4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
   ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    2. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่จุดหมายแห่งคุณภาพชีวิต  
    3. พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ให้มี
สมรรถนะ มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
    4. ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่  
   เป้าประสงค์  
    1. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสการศึกษาท่ีหลากหลาย เหมาะสม เสมอภาคอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
    2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  
    3. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
    4. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 และของประเทศ  
    5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ โดยยึดแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    6. ระบบบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บูรณาการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดย
ภาคี เครือข่ายความร่วมมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
   กลยุทธ์  
    1. ส่งเสริมให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างเสมอภาค  
    2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือกเน้นเด็กตกหล่น ออกกลางคัน และจบชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ที่ไม่เรียนต่อและนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ยากลำบาก  
    3. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
    4. พัฒนาหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่สัมมาชีพ  
   5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และ
ความสามารถ ทางพหุปัญญา  



102 

 
 

   6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพการศึกษา  
   7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ โดย
ยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน  
   9. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
 
  มาตรการ/จุดเน้น/แนวทางการพัฒนา  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษาอายุ 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี  
(ร้อยละ 100)  
     2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี  
(ร้อยละ 100)  
     3. ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับประชากรกลุ่ม
อายุ 12-14 ปี (ร้อยละ 100)  
     4. สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี 
(ร้อยละ 85)  
     5. ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ /กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในวัยเรียนเข้าถึง
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ (ร้อยละ 95)  
     6. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 90)  
 

    มาตรการ/จุดเน้น  
    - สนับสนุนค่าใช้จ่ายและปัจจัยพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 
ที่มีความขาดแคลน  
    - รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ และพัฒนาห้องสมุด ประชาชน
ให้สามารถเข้าถึงง่ายในทุกพ้ืนที่  
    - พัฒนาค่ายลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบ วินัย
แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
    - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
    - ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถงึ และมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ชุมชน ท้องถิ่น 
โดยเฉพาะวัยแรงงานและผู้สูงอายุ  
    - ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู ใช้ช่องทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเท (DLIT) รวมถึงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ 
(Online) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื ่อการศึกษา (ETV) ซึ ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่
จุดหมายแห่งคุณภาพชีวิต  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของบุคลากรใน
หน่วยงาน (ร้อยละ 60)  
     2 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และจัดการเรียนการ
สอนตามพหุปัญญาของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ร้อยละ 100)  
     3. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2)  
     4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2)  
     5. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-Net)  (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2)  
     6. สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา (50 : 50)  
 
    มาตรการ/จุดเน้น  
     - จัดทำแผนงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
     - พัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรที่
กำหนดและให้เป็นไปตามบริบททั้งสภาพภูมิศาสตร์ และศักยภาพของผู้เรียน  
     - พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนในบริบทที่ประสบอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและมีการนำไปใช้อย่างจริงจัง  
     - พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน ใน
รูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบออนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) ออนไลน์ (On 
line) และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของศูนย์เทคโนโลยี ทางการศึกษา 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ  
     - สร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งแรงจูงใจให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ลดปัญหาการขอย้ายออกจากพ้ืนที่  
     - เสริมสร้างอุดมการณ์ความเป็นข้าราชการ จิตวิญญาณครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ครู ตลอดจนการเชิดชูเกียรติครู อาจารย์ โดยเฉพาะครูในท้องถิ่นห่างไกล ทุรกันดาร และนักเรียนที่เรียน
วิชาชีพครู  
     - พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลด้านการศึกษาของพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการศึกษาในพ้ืนที่  
 
 
 
 



104 

 
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 พัฒนากำลังคน นวัตกรรม งานวิจ ัยและเทคโนโลยี รวมทั้ง
กระบวนการเรียนรู้ให้มีสมรรถนะ มีความสามารถในการแข่งขันได้ตามคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น ใน
ศตวรรษท่ี 21  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาค
ขึ้นไป (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รางวัล)  
     2. จำนวนงานวิจัยด้านการศึกษา (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 รางวัล)  
    มาตรการ/จุดเน้น  
     - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุ
ปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนไทย มีทักษะความรู้ และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ 
โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย 
และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัย
แรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตร และกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุระบบ
บริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา  
     - ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความ ต้องการและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่  
     - ส่งเสริมการเรียนรู ้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital 
Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP) ไปสู ่โรงเร ียน นักเร ียน และครูทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล  
     - จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็ก         
ตกหล่น เด็กออกกลางคัน อัตราการเข้าเรียน การจบการศึกษาและการเรียนต่อของประชากรวัยเรียนในแต่
ละช่วงชั้น 
     - วิจัย และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เกิดคุณภาพการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่โดยยึดความ
สอดคล้องและความต้องการตามสภาพบริบทของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน  
     - ส่งเสริม สนับสนุน จัดเวทีนำเสนอเผยแพร่การนำเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่เป็นเลิศใน
ด้านงานวิจัยและการศึกษา  
     - สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกสังกัดบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย และสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis)  
     - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  
     - ส่งเสริมให้สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  
     - วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึดพื้นที่ 
เป็นฐาน (Cluster - based, Area - based)  
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการนำทุนทางด้านสังคมและธรรมชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้ใน
เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ (ร้อยละ 100 )  
     2 ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 100)  
 

    มาตรการ/จุดเน้น  
      - ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่บูรณาการการเรียนการสอนในวิชาหลัก 
เพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญาตัวตนท้องถิ่น สังคมชาติ
พันธุ์ และสภาพทั่วไปอันหลากหลายตามบริบทของพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการนำหลักสูตรไปใช้ใน
การเรียนรู้ทั้งในระบบ/นอกระบบ  
      - เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยการร่วม
ฟื้นฟูและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ให้มีจุดร่วมเพื่อรักษาวัฒนธรรมของ
จังหวัดให้ดำรงคุณค่าและความสง่างามตามอัตลักษณ์  
     - ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นที่หลากหลายควบคู่กับภาษาไทยในการจัดการเรียนการ
สอนในพื้นที่ เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้
ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การ จัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่  
    ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
     1. หน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  (ร้อยละ 100)       
    มาตรการ/จุดเน้น  
     - ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดและรับผิดชอบการจัดการศึกษา  
     - ส่งเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาพิเศษ การศึกษาเพ่ือคนพิการ การศึกษาโดย
ครอบครัว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการศึกษาทางเลือกและการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  
     - พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
     - ส่งเสริมหน่วยงานให้มีการวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) แก่ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื ่อพัฒนาคุณภาพชีว ิต ให้เอื ้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ                  
จิตสาธารณะ 
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 3.12 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
    “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรและสินค้าปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างมั่นคงของสังคม รวมทั้ง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่
และผู้มาเยือน” 
   ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
    1. เกษตร : การพัฒนาเกษตรปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง 
    2. ท่องเที่ยว : ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรณีวิทยา 
    3. สังคม/คุณภาพชีวิต : ประชาชนชาวเพชรบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    4. การค้า การลงทุน ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว :EWEC และ LIMEC 
    5. อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมสีเขียว 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม  
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ประกอบด้วยแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนี้  

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชากรวัยเรียน มีตัวชี้วัดดังนี้   
 1. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 

(เทียบกับประชากรวัยเรียน อายุ 15 -17 ปี) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ต่อปี) 
 2. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 - 59 ปี (ปีการศึกษา

เฉลี่ยปี 2566 ที่ 10 ปี และเพ่ิมข้ึนปีละ 0.5 ปี จนถึงปีการศึกษาเฉลี่ย 12 ปี ในปี พ.ศ.2570 ) 
 2. ยกระดับคุณภาพ มีตัวชี้วัด คือ คะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET      
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ิมข้ึน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3) 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.2563 - 2565 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ตามที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผน
ระดับ ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบกับมีการประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายระดับชาติด้านการจัดการศึกษา มี
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
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4 ธันวาคม 2560 กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการที่มีความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึ กษา            
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่  14 มกราคม 
2563  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดให้มีการติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษาธิการภาคที่กำกับดูแลในพื้นที่ และกระทรวงศึกษาธิการทราบ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคสว่น
ร่วมดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เพ่ือดำเนินงานติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  

บัดนี้ ได้จัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 พ.ศ.
2563 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่มีสถานศึกษาใน
สังกัดหรือที่กำกับดูแล และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการดำเนินงาน
ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและ  
               การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน    
(พ.ศ.2562)  หรือ
ข้อมูลปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

หมายเหตุ 

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

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (98.51) 
 

ร้อยละ 100 จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 
585 576 98.46 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 
 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคาม
ในชีวิตทุกรูปแบบ 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (91.24) 
 

ร้อยละ 100  
จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 
585 540 92.30  

*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 
585 477 98.63  

*จำนวนสถานศึกษาทุกแห่ง 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

ข้อมูลฐาน    
(พ.ศ.2562)  หรือ
ข้อมูลปี 2563 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 
หมายเหตุ 

1. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการเกษตร
ปลอดภัย 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (81.65) 
 

ร้อยละ 50  

จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 
585 460 78.80 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 
บรรลุเป้าหมาย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (66.11) 
 

ร้อยละ 50  

จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 
585 362 61.88 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 
บรรลุเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพ่ือส่งเสริมการมีงานทำ 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 
2563 (77.35) 
 

ร้อยละ 50  

จำนวน* ดำเนินการ ร้อยละ 
585 515 89.91 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 
บรรลุเป้าหมาย 

 

4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญ
ศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

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

สัดส่วน 
43 : 57 

ระดับ ม.4 / ปวช.1 
จำนวนรวม 9,121 คน 
ปวช.1 ม. 4 
3,005 6,116 
33 : 67   

 

ระดับ ม.4-6/ปวช. 1-3 
จำนวนรวม 25,121 คน 
ปวช.1-3 ม. 4-6 
8,446 16,675 
34 : 66 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

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

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   

หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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 
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 
 

ร้อยละ 
100  

ปีการศึกษา 2564 ไม่ได้มีการ
ประเมินการอ่านการเขียนของ
นักเรียนเนื่องจากการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์
โควิด 19  

สังกัด 
 สพป./สพ

ม. 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   

หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมาย
เหตุ 

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 คะแนน61 คะแนน62 
ป.6   38.89 34.34 

ม.3   35.21 34.10 

ม.6   32.12 29.32 

 
V-NET  

ชั้น คะแนน 
61 

คะแนน 
62 

ปวช.   39.51 41.73 
ปวส.   39.02 39.38 

 

N-NET  
ชั้น คะแนน 

61 
คะแนน 
62 

ประถม 42.00 45.34 
ม.ต้น 38.00 39.56 
ม.ปลาย 33.00 34.35 

 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปี
การศึกษา 

2561 

O –NET ปีการศึกษา 2563 
ชั้น คะแนน เพ่ิม/ลด

(ร้อยละ) 
ป.6   39.05 0.16 
ม.3   34.57 -2.91 
ม.6   30.79 -1.33 

 

V-NET ปีการศึกษา 2563 
ชั้น คะแนน เพ่ิม/ลด 

(ร้อยละ) 
ปวช.   36.52 -2.99 
ปวส.   - - 

 

N-NET ปีการศึกษา 2563 
ชั้น คะแนน เพ่ิม/ลด

(ร้อยละ) 
ประถม 43.19 1.19 
ม.ต้น 38.03 0.03 
ม.ปลาย 31.36 -1.64 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  มากกว่า
ร้อยละ 50  
ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึน 
จากปีที่ผ่านมา (ไทย/
ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา 
ตามลำดับ)  *สังคมศึกษา
สอบในชั้น ม.6 

O-NET  
ระดับประถมศึกษา  

วิชา ร้อยละ 
61 

ร้อยละ 
62 

ภาษาไทย 57.19 38.45 
ภาษาอังกฤษ 12.42 6.67 
คณิตศาสตร ์ 15.79 8.90 
วิทยาศาสตร ์ 14.22 8.49 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชา ร้อยละ 

61 
ร้อยละ 
62 

ภาษาไทย 53.58 58.11 
ภาษาอังกฤษ 2.52 5.22 
คณิตศาสตร ์ 5.14 3.91 
วิทยาศาสตร ์ 7.68 1.21 

 
 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
จากปี

การศึกษา 
2561 

O-NET ปีการศึกษา 2563 
ระดับประถมศึกษา  

วิชา ร้อยละ เพ่ิม/ลด 
ภาษาไทย 53.58 -3.61 
ภาษาอังกฤษ 39.24 26.82 
คณิตศาสตร์ 27.41 11.62 
วิทยาศาสตร์ 35.98 21.76 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
วิชา ร้อยละ เพ่ิม/ลด 
ภาษาไทย 52.99 -0.59 
ภาษาอังกฤษ 32.57 30.05 
คณิตศาสตร์ 23.83 18.69 
วิทยาศาสตร์ 28.92 21.24 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   

หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมาย
เหตุ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชา ร้อยละ 

61 
ร้อยละ 
61 

ภาษาไทย 33.00 20.09 
ภาษาอังกฤษ 4.67 3.31 
คณิตศาสตร ์ 4.67 4.41 
วิทยาศาสตร ์ 8.12 2.45 
สังคมศึกษา 2.23 2.32 

 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชา ร้อยละ เพ่ิม/ลด 
ภาษาไทย 20.09 -12.91 
ภาษาอังกฤษ 3.31 -1.36 
คณิตศาสตร์ 4.41 -0.26 
วิทยาศาสตร์ 2.45 -5.67 
สังคมศึกษา 2.32 0.09 

 

 
 
 

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 
1,783 1,769 99.21 

 

ระดับ ปวส. 
ผู้จบ ผ่าน ร้อยละ 
1,604 1,600 99.75 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

อศจ/ 
ทม.หล่ม
สัก 
 
 
 
 
 

5. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายงาน หรือเพ่ือเสริม
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้  

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  

 

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

 

ร้อยละ 
100 

 
 

 
ร้อยละการพัฒนาครู ฯ 
จำนวน พัฒนา ร้อยละ 
9,859 9,478 96.14 

 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

6. ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษา ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผา
เมือง เสียสละ  
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯ 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
618 504 81.55 

 

ร้อยละ 
100 

 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฯ 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 
585 301 51.45 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
 
 

หมายเหตุ ดำเนินกิจกรรมโครงการที่
สอดคล้องกับเป้าหมาย 

 

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 

585 300 51.28 
         ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   

หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมาย
เหตุ 

8.ร้อยละของสถานศึกษา 
สถานศึกษาในจังหวัด  
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนฐาน
การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารให้แก่ผู้เรียน 

ข้อมูลฐาน – 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563  

 

การพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่ผู้เรียน 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

598 483 80.77 
 

 
ร้อยละ 
100 

 

การพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่ผู้เรียน 
จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

598 483 80.77 
         

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   

หรือข้อมูลปี 2563 
ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของ
ผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยต่อ
ประชากรอายุ  
3-5 ปี เพ่ิมข้ึน 

ข้อมูลฐาน ร้อยละ 73.73 
 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 
 

ประชากร 
อายุ 3-5 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

30,300 27,897 90.85 

ร้อยละ 
80 

 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 

ประชากร 
อายุ 3-5 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

29,165 26,291 90.15 

 
 
 
 

2. ร้อยละของ
ผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาค
บังคับต่อประชากร 
อายุ 6-14 ปี 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 91.69 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 
 

ประชากร 
อายุ 6-14 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

102,983 99,119 94.35 
 

ร้อยละ 
100 

 

ประชากร 
อายุ 6-14 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

101,644 92,557 91.06 
บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
 

3. ร้อยละของ
ผู้เรียนระดับ
การศึกษา ม.ปลาย 
หรือเทียบเท่า ต่อ
ประชากรอายุ  
15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 68.56 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 
 

ประชากร 
อายุ 15-17 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

35,483 30,25
8 

85.27 

 

 ร้อยละ 
70 

 

ประชากร 
อายุ 15-17 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

35,684 25,121 70.39 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

4. ร้อยละผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัด ต่อ
ประชากรวัยเรียน
ระดับอุดมศึกษา
เพ่ิมข้ึน  
(18 - 24 ปี) 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 12.99 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 
 

ประชากร 
อายุ 18 -24 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

92,182 10,52
5 

11.42 

 

 
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 
จากปี 
2562 

 

ประชากร 
อายุ 18 -24 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

89,964 10,271 11.42 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน (พ.ศ.2562)   
หรือข้อมูลปี 2563 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมายเหตุ 

5. ร้อยละ
ประชาชน อายุ 15 
- 59 ปี ได้รับ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
(กศน.) 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลฐาน  ร้อยละ 1.91 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 
 

ประชากร 
อายุ 15 - 59 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

648,867 11,411 1.76 
 
กรณีรวมประชากร 15-59 ปี 
ในระบบการศึกษา 

ประชากร 
อายุ 15 - 59 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

648,867 46,324 7.14 
 

ปีการศึกษาเฉลี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจำปี พ.ศ.2563 ประชากรอายุ 
15-59 ปี  (ใช้ข้อมูลปีการศึกษาเฉลี่ย 
พ.ศ.2562) มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 
8.65 

 ร้อยละ 
4.15 

 

ประชากร 
อายุ 15 - 59 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

648,867 10,878 1.75 
 
กรณีรวมประชากร 15-59 ปี  
ในระบบการศึกษา 

ประชากร 
อายุ 15 - 59 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

648,867 46,876 7.22 
บรรลุเป้าหมาย 
 

ปีการศึกษาเฉลี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจำปี พ.ศ.2564 ประชากรอายุ  
15-59 ปี  (ใช้ข้อมูลปีการศึกษาเฉลี่ย 
พ.ศ.2563) มีปีการศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 
8.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ร้อยละของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็ก
ออกกลางคัน และ
เด็ก 
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 
1,838 1,509 82.10 

ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ            
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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 

585 527 90.09 

 

        ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หมาย
เหตุ 

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 

585 501 85.64 

        ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของหน่วยงาน
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด  
มีการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลฐาน  - 

ข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

605 556 91.90 

- 

 ร้อยละ 
100 

 

 

 

 

จำนวน ดำเนินการ ร้อยละ 

585 543 92.82 

        ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

เป้าหมาย หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการตามบริบท         
ของจังหวัด 

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 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หมายเหตุ 

3. ร้อยละของสถานศึกษา 
มีอัตรากำลังข้าราชการครู 
ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

ร้อยละ 46.33 
 

ร้อยละ 60  
จำนวน พอดีเกณฑ์ ร้อยละ 

467 67 14.35 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 

สังกัด 
สพฐ. 
 
 

4. หน่วยงานทางการศึกษา 
มีเรื่องการร้องเรียนด้านการ
บริหารงานบริหารงานบุคคล
ลดลง 

ปี พ.ศ.2562  
2 คดี 
ปีพ.ศ.2563  
3คดี 

 
0 

1 คดี 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็กระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีผลการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่อง 
บรรลุเป้าหมาย 

สพป. 
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5. ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 การศึกษาความเห็นของหน่วยงานและสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา
จากประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา
การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1  (พ.ศ.2563-2565) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 จึงได้ศึกษาความ
คิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แบบจัดเก็บข้อมูลประเด็นตามยุทธศาสตร์และ
แนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชบูรณ์ สำรวจจากประชากรได้แก่ ผู ้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รักษาการในตำแหน่ง/รักษาราชการแทนผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา จากหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด รวม 1,653 คน โดยมีผลการศึกษา ดังนี้  

  

ตารางท่ี 1 ประเภทตำแหน่ง  
ประเภทตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ ลำดับ 

คร-ูอาจารย์ (สายงานการสอน) 1,390 84.09 1 
บุคลากรทางการศึกษา -พนักงาน  
(สายงานสนับสนุนการศึกษา) 

165 9.98 2 

ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา 98 5.93 3 
รวม 1,653 100  

 
ตารางท่ี 2 สังกัดหน่วยงาน 

หน่วยงาน จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
สถานศึกษาเอกชน  

78 4.72 7 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

282 17.06 3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 

366 22.14 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

287 14.36 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ 

250 15.12 4 

สำนักส่งเสริมการศึกษาพิเศษ 8 0.48 11 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 

104  6.29 6 

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 65 3.93 8 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 10 0.60 9 
องค์กรปกครองท้องถิ่น 187 11.31 5 
สถาบันอุดมศึกษา  9 0.54 10 
อ่ืนๆ ไม่ระบุ  7 0.42 12 

รวม 1,653 100  
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ตารางท่ี 3 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคาม          

ทุกรูปแบบ 
37 2.24 10 

1 การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริ
ด้านการศึกษา 

45 2.72 9 

2 การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 19 1.15 14 
2 การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 280 16.94 2 
2 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 12 0.73 18 
3 การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 116 7.02 6 
3 การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียน

รายบุคคล) 
5 0.30 20 

3 การจัดการศึกษาปฐมวัย 151 9.13 4 
3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 85 5.14 8 
3 การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 378 22.87 1 
3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 29 1.75 12 
3 การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ            

ของผู้จบ ปวช.-ปวส. 
29 1.75 13 

3 การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

17 1.03 15 

3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 157 9.50 3 
3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 95 5.75 7 
3 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 127 7.68 5 
4 การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 34 2.06 11 
5 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดี   

สี่มุมเมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 
8 0.48 19 

6 การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

14 0.85 17 

 อ่ืน ๆ  15 0.91 16 
 รวม 1,653 100  
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ตารางท่ี 4 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเด็นอ่ืน ๆ 

 
ตารางท่ี 5 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จัดเลียงตามลำดับ) 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
ด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน 2 13.33 2 
ด้านทุนการศึกษา 1 6.66 4 
แผนพัฒนาการศึกษาและการรายงานผลตามแผน 1 6.66 5 
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 1 6.66 6 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึก ของนักเรียนและครู 4 26.66 1 
ด้านอาคารสถานที่ 1 6.66 7 
ด้านงบประมาณ  2 13.33 3 
ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครู  1 6.66 8 
ด้านการสอนด้วยโครงการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  1 6.66 9 
ด้านการพัฒนาทักษะเด็กพิการเรียนร่วม 1 6.66 10 

รวม 15 100  

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 378 22.87 1 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 280 16.94 2 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 157 9.50 3 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 151 9.13 4 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 127 7.68 5 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 116 7.02 6 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 95 5.75 7 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 85 5.14 8 
การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริ
ด้านการศึกษา 

45 2.72 9 

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบ 

37 2.24 10 

การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 34 2.06 11 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 29 1.75 12 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ            
ของผู้จบ ปวช.-ปวส. 

29 1.75 13 

การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 19 1.15 14 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

17 1.03 15 

อ่ืน ๆ  15 0.91 16 
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

14 0.85 17 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 12 0.73 18 
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ตารางท่ี 6 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จำแนกตาม สายงานการสอน)   

 
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/  โรงเรียนดี
สี่มุมเมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

8 0.48 19 

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียน
รายบุคคล) 

5 0.30 20 

รวม 1,653 100  

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 332 20.08 1 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 234 14.16 2 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 120 7.26 3 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 119 7.20 4 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 108 6.53 5 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 102 6.17 6 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 82 4.96 7 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 76 4.60 8 
การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริ
ด้านการศึกษา 

36 2.18 9 

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบ 

31 1.88 10 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 29 1.75 11 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ            
ของผู้จบ ปวช.-ปวส. 

27 1.63 12 

การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 27 1.63 13 
การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 15 0.91 14 
อ่ืน ๆ 13 0.79 15 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

12 0.73 16 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 9 0.54 17 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดี  
สี่มุมเมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

7 0.42 18 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

7 0.42 19 

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียน
รายบุคคล) 

4 0.24 20 

รวม 1,390 100  
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ตารางท่ี 7 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จำแนกตาม สายงานสนับสนุนการศึกษา)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 31 1.88 1 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 26 1.57 2 
การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 23 1.39 3 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 1.27 4 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 16 0.97 5 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 7 0.42 6 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 6 0.36 7 
การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริ
ด้านการศึกษา 

6 0.36 8 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6 0.36 9 

การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 5 0.30 10 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 4 0.24 11 
การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 0.24 12 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบ 

3 0.18 13 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 2 0.12 14 
อ่ืน ๆ 2 0.12 15 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

1 0.06 16 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดี  
สี่มุมเมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

1 0.06 17 

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียน
รายบุคคล) 

1 0.06 18 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 0 0.00 19 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ            
ของผู้จบ ปวช.-ปวส. 

0 0.00 20 

รวม 165 100  
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ตารางท่ี 8 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จำแนกตาม สายงานบริหาร)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 23 1.39 1 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 20 1.21 2 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 0.97 3 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 10 0.60 4 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 7 0.42 5 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

4 0.24 6 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 3 0.18 7 
การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริ
ด้านการศึกษา 

3 0.18 8 

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบ 

3 0.18 9 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 2 0.12 10 
การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 2 0.12 11 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ            
ของผู้จบ ปวช.-ปวส. 

2 0.12 12 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 1 0.06 13 
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 0.06 14 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 1 0.06 15 
การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0.00 16 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/    
โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

0 0.00 17 

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียน
รายบุคคล) 

0 0.00 19 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 0 0.00 19 
อ่ืน ๆ 0 0.00 20 

รวม 98 100  
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ตารางท่ี 9 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จำแนกตามประเภทหน่วยงาน)  
 1) หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (1,193 คน)   

  ประเด็นอื่น ได้แก่ ด้านการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน (2) / ทุนการศึกษา (1)  / 
อาคารสถานที่ (1) / แผนพัฒนาการศึกษาและการรายงานผล (1) / ทักษะการคิดวิเคราะห์ (1) / ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึก ของนักเรียนและครู (4) / ด้านการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้ามาดำรง
ตำแหน่งเป็นข้าราชการครู ฯ (1) /ด้านการสอนด้วยโครงการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1) /ด้านการ
พัฒนาทักษะเด็กพิการเรียนร่วม (1)  
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 324 27.16 1 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 223 18.69 2 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 96 8.05 3 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 88 7.38 4 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 80 6.71 5 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 78 6.54 6 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 64 5.36 7 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 54 4.53 8 
การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริด้าน
การศึกษา 

39 3.27 9 

การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 27 2.26 10 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพของผู้จบ ปวช.-
ปวส. 

20 1.68 11 

การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 19 1.59 12 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 17 1.42 13 
การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 16 1.34 14 
อ่ืน ๆ 13 1.09 15 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

12 1.01 16 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

9 0.75 17 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุม
เมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

6 0.50 18 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 4 0.34 19 
การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียนรายบุคคล) 4 0.34 20 

รวม 1,193 100  
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ตารางท่ี 10 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จำแนกตามประเภทหน่วยงาน)  
 2) หน่วยงาน/สถานศึกษา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  (65 คน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 20 30.77 1 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 9 13.85 2 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 12.31 3 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 8 12.31 4 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 7 10.77 5 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพของผู้จบ ปวช.-
ปวส. 

4 6.15 6 

การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 3 4.62 7 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 3 4.62 8 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 4.62 9 
การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริด้าน
การศึกษา 

1 1.54 10 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 0 0.00 11 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 0 0.00 12 
การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 0 0.00 13 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 0 0.00 14 
การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0.00 15 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

0 0.00 16 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

0 0.00 17 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุม
เมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

0 0.00 18 

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียนรายบุคคล) 0 0.00 19 
อ่ืน ๆ 0 0.00 20 

รวม 65 100  
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ตารางท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จำแนกตามประเภทหน่วยงาน)  
 3) หน่วยงาน/สถานศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชบูรณ์ และสถานศึกษาเอกชน (78 คน)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 28 35.90 1 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 11 14.10 2 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 9 11.54 3 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 6 7.69 4 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 6.41 5 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 4 5.13 6 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 4 5.13 7 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 5.13 8 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 3 3.85 9 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 2 2.56 10 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพของผู้จบ ปวช.-
ปวส. 

1 1.28 11 

การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 1 1.28 12 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

1 1.28 13 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 0 0.00 14 
การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริด้าน
การศึกษา 

0 0.00 15 

การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0.00 16 
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

0 0.00 17 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุม
เมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

0 0.00 18 

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียนรายบุคคล) 0 0.00 19 
อ่ืน ๆ 0 0.00 20 

รวม 78 100  
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ตารางท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จำแนกตามประเภทหน่วยงาน)  
 4) หน่วยงาน/สถานศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชบูรณ์ และ กศน. อำเภอ. (104 คน)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22 21.15 1 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 19 18.27 2 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 16 15.38 3 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 7 6.73 4 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 6 5.77 5 
การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 6 5.77 6 
การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 5 4.81 7 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 5 4.81 8 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 4.81 9 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

4 3.85 10 

การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริด้าน
การศึกษา 

3 2.88 11 

การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 2.88 12 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2 1.92 13 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 1 0.96 14 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 0 0.00 15 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพของผู้จบ ปวช.-
ปวส. 

0 0.00 16 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

0 0.00 17 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุม
เมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

0 0.00 18 

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียนรายบุคคล) 0 0.00 19 
อ่ืน ๆ 0 0.00 20 

รวม 104 100  
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ตารางท่ี 13 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จำแนกตามประเภทหน่วยงาน)  
 4) หน่วยงาน/สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (187 คน)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 89 47.59 1 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 35 18.72 2 
การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 15 8.02 3 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 7 3.74 4 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 6 3.21 5 
การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 6 3.21 6 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 2.67 7 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 5 2.67 8 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 4 2.14 9 
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4 2.14 10 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 3 1.60 11 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพของผู้จบ ปวช.-
ปวส. 

2 1.07 12 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุม
เมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

2 1.07 13 

อ่ืน ๆ (ความเลื่อมล้ำด้านงบประมาณ)  2 1.07 14 
การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริด้าน
การศึกษา 

1 0.53 15 

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียนรายบุคคล) 1 0.53 16 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 0 0.00 17 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

0 0.00 18 

การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0.00 19 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 0 0.00 20 

รวม 187 100  
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ตารางท่ี 14 ประเด็นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ (จำแนกตามประเภทหน่วยงาน)  
 5) สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานอ่ืนๆ  (26 คน)   
 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. ประเด็นการการออก เขียนได้ อ่านหนังสือแตก  

การให้ความสำคัญกับการอ่านการเขียนเป็นลำดับแรกในการจัดการศึกษา / สร้างนวัตกรรมต้นแบบ
ของจังหวัดเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้/ การหาวิธีการหรือแนวทาง
พัฒนาและกิจกรรมที่หลากหลายในการช่วยให้เด็กๆอ่านออกเขียนได้ / ควรมีบทเรียนโปรแกรมที่ช่วยในการ
อ่านการเขียนในแต่ระดับชั้น เพ่ือที่ครูจะได้นำไปประกอบการเรียนการสอนได้/ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียน/จัดให้มีการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 

ประเด็นการพัฒนา จำนวน ร้อยละ ลำดับ 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 26.92 1 
การพัฒนาทักษะอ่าน-การเขียน-การอ่านแตก 3 11.54 2 
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 3 11.54 3 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 3 11.54 4 
การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 2 7.69 5 
การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2 7.69 6 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพของผู้จบ ปวช.-
ปวส. 

2 7.69 7 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 1 3.85 8 
การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1 3.85 9 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐานของครูและนักเรียน 1 3.85 10 
การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริด้าน
การศึกษา 

1 3.85 11 

การจัดการศึกษาปฐมวัย 0 0.00 12 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0 0.00 13 
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั้นคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 0 0.00 14 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุม
เมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

0 0.00 15 

การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียนรายบุคคล) 0 0.00 16 
การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

0 0.00 17 

การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0.00 18 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 0 0.00 19 
อ่ืน ๆ 0 0.00 20 

รวม 26 100  
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มีการทดสอบต่างๆภายในโรงเรียน /ใช้แบบฝึกหัดและแบบทดสอบการอ่านการเขียน ให้ไปในทางเดียวกัน / 
จัดอบรมการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนให้กับผู้เรียน รวมถึงการอบรม
ออนไลน์ ให้กับครูที่สอนไม่ตรงสาขา / คืนครูสู่ห้องเรียน / ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและเขียน-สมุดบันทึก
การอ่าน / ให้ให้มีครูภาษาไทยในทุกโรงเรียน / สร้างทักษะตั้งแต่ระดับปฐมวัย  / เน้นสร้างทักษะให้กลุ่ม
นักเรียน ป.1-ป.3 เป็นพื้นฐานสำคัญ / ให้ สพท.และโรงเรียนทำข้อมูลการอ่านนักเรียนรายบุคคลและจัด
โครงการแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม-รายบุคคล กำหนดเป็นมาตรการโดยมี ศน. นิเทศกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด/
ส่งเสริมกิจกรรมคัดลายมือ / การนำเสนอผลงานของนักเรียน-โรงเรียน / จัดสรรงบประมาณการส่งเสริมการ
อ่านการเขียน / จัดให้มีการประเมินทักษะการอ่านและการเขียน อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง                      
โดยต้นสังกัดเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริงและนำผลมาประเมินและปรับปรุง 
โดยไม่ต้องนำผลที่ได้มาแข่งขันหรือเปรียบเทียบ / ลดการใช้สื่อโซเซียลมีเดียกับนักเรียน / ฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่อง /จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัย/ ส่งเสริมการอ่านการเขียนในกลุ่มชาติพันธุ์ /ยกเลิก
การประกวดกิจกรรมต่างๆ / สร้างให้เป็นวาระจังหวัด / การนำแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
/ นิเทศ กำกับ ติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง / การเสริมแรงขณะปฏิบัติกิจกรรม จะช่วยให้นักเรียนมี
กำลังใจในการทำงาน  การฝึกอ่าน ฝึกเขียนจากง่ายไปหายาก  การฝึกซ้ำบ่อย ๆ ทำให้เกิดความชำนาญ 

2. การศึกษาเพื่อการมีงานทำ/ทักษะด้านอาชีพ 

 การสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ในสายการประกอบอาชีพให้กับสถานศึกษา / ให้
มีหน่วยงานจัดหางานตรงตามที่ได้ศึกษาและเรียนมา / ส่งเสริมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกั บสถาน
ประกอบการเพื่อการเรียนการสอนเป็นไปตามอย่างที่สถานประกอบการต้องการ / หลักสูตรที่ตรงความ
ต้องการของตลาดเเรงงาน / พัฒนาฝีมือแรงงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษา / นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน / ให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการศึกษาต่อ / จัดการศึกษาที่เน้น
ทักษะการปฏิบัติ การทำงานจริง  และสามารถใช้ประกอบอาชีพ / การอบรมพัฒนาแก่ครูเพื่อการแนะแนว
ความรู้ หรือมีการนำทักษะด้านอาชีพมาฝึกให้กับนักเรียนที่สนใจ / จัดตั้งหน่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
อาชีพเบื้องต้นแก่นักเรียน / มีสถาบันทางการศึกษาในระดับจังหวัด สนับสนุน ส่งเสริม ทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างแท้จริง / การอบรมอาชีพให้กับนักเรียนที่จบ ม.3 ตามความถนัดและ
ความสนใจ/ การฝึกการหารายได้ระหว่างเรียน/ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักกับอาชีพที่หลากหลายอาจเป็น
การศึกษาดูงาน และต่อยอดโดยการให้เข้ามาสอนเสริมในโรงเรียน / ส่งเสริมหลักสูตรทวิศึกษา / จัดหา
อุปกรณ์วิชาชีพในสถานศึกษามัธยมศึกษา เช่น อุปกรณ์ตัดผม เป็นต้น / คาบเรียนด้านอาชีพ-กิจกรรมชุมนุม
ด้านอาชีพ กิจกรรมลดเวลาเรียน /  จัดให้มีหลักสูตรและวิทยากรเพื ่อพัฒนาทั กษะด้านอาชีพอย่าง
หลากหลายเพื่อพัฒนาโรงเรียน-กลุ่มโรงเรียน / การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาและติดตามการ
ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด / ควรมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนที่ชัดเจน / จัดให้มีการอบรมอาชีพ หลักสูตร
ระยะสั้นแก่นักเรียน นักศึกษา / การส่งเสริมให้การศึกษามุ่งพัฒนาให้มีงานทำหลังจากศึกษาจบ / ใช้สิ่งที่มี
อยู่ในท้องถิ่นนำมาพัฒนาและต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพในอนาคต / การแนะแนวของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อย่างทั่วถึง / การฝึกทักษะอาชีพแบบอบรมออนไลน์แทนการรวมตัวกัน หรือเป็นการศึกษาด้วยตนเองจาก
การดูวิดิโอฝึกทักษะอาชีพ / อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักบ้านเกิด ยึดอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง / ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  
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3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 พัฒนาอบรมความรู้ วิทยาการใหม่เทคนิคการสอน และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล /  กลุ่มต่างๆ ใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาลงสู่ครูด้วยการจัดอบรมเทคนิควิธีการกฎหมาย ระเบียบ แนวทางต่างๆ / การอบรม
เพื่อพัฒนาสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ หรือความก้าวหน้าในวิชาชีพ / มีแนวทางการพัฒนาตาม
สาขาวิชา / ส่งเสริมการพัฒนาด้านสุทรียศาสตร์แก่ครูสู ่ผู ้เรียน  /พัฒนาด้านจรรยาบรรณของการเป็น
ข้าราชการที่ดี กระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครู และใช้เป็นแนวทางการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง / 
ลดภาระงานครู  คืนครูสู่นักเรียน / เปิดสื่อเพ่ือการเรียนรู้ของทุกคน / การอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง / สร้าง
การรับรู้และการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ / รวบรวมผลงานหรือ
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเป็นต้นแบบได้ / การทำงานเป็นระบบในแนวทาง
เดียวกันไม่ซ้ำซ้อนจากกรมฯหรือกระทรวงที่จัดการศึกษา / ส่งเสริมให้โรงเรียนมีครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ
มาสอนภาษาอังกฤษทุกภาคเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อครูและนักเรียน / สำรวจปัญหาที่
แท้จริงที่สะท้อนในสังคมปัจจุบัน แล้วตั้งคณะกรรมการทำ workshop เพื่อที่หาทางออกหรือพัฒนาเพ่ือ
แก้ปัญหา / การจัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสถานศึกษาที่
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอของตนเอง / พัฒนาวิชาชีพครูให้มีวิทยฐานมีเงินวิทยฐานะ
ให้ดำรงอาชีพอยู่ได้โดยเฉพาะครูศูนย์เด็กเล็กให้มีวิทยฐานะ ศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าครู สพฐ. และสามารถ
ถ่ายโอนกันได้ย้ายข้ามได้ / การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเก็บ
ผลงานหรือการเก็บงานในการประเมินต่าง ๆ / ควรมีการพัฒนาครู ที่ทำงานใน ศพด. ให้มีประสิทธิภาพใน
การทำงานวิชาการให้มากขึ ้น / จัดหาหลักสูตรที ่เหมาะสมกับครูให้ครอบคลุมทุกกลุ ่มสาระและเน้น                
บูรณาการกับบริบทในท้องถิ่นจัดอบรมทางสื่อออนไลน์ / ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนการสอนตามยุค
สมัยทักษะใหม่ๆแห่งโลกอนาคต จิตวิทยาด้านบวก / พัฒนาเข้มผู้บริหารสถานศึกษา ใหม่และเก่า /ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างบทเรียนการสอน การสร้างสื่อนวัตกรรม / อบรมอาชีพระยะสั้น  

4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 ให้ความสำคัญกับเด็กปฐมวัยมากขึ้นเป็นลำดับแรกของการจัดการศึกษา และสื่อที่ตรงตามวัยและมี
หลายรูปแบบเพื่อฝึกพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน /มีครูเอกปฐมวัย ในทุกสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย/ เพ่ิมวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย / สื่อและเทคโนโลยีให้เด็กสามารถสืบค้นได้
ทุกที่ทุกเวลาในโรงเรียนและนอกห้องเรียนจัดสถานการณ์หรือ กิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้ปฏิบัติเพื่อฝึก
และสร้างจิตสำนึกให้เด็กเป็นคนดีทุกด้าน / อบรมพัฒนาในหลักสูตรต่างๆร่วมกันทั้งจังหวัดและนำมา
ขับเคลื่อนและนิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง / ครูครบชั้นเรียนและมีพ่ีเลี้ยงให้กับนักเรียน เพ่ือช่วย
ให้เด็กได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงมากขึ้น / จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การเขียนแผน การทำสื่อ
ต่างๆ การอบรมออนไลน์ / ให้ความรู้ความเข้าใจกับครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่ตรงเอก / การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยแก่เด็กปฐมวัย จากโรคติดต่อในปัจจุบัน / จัดอบรมเกี่ยวกับ Coding ในระดับครูชั้นอนุบาล เพราะ
ปัจจุบันการพัฒนาด้านความคิดก็มีความสำคัญ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ทันสื่อการสอนในปัจจุบัน / ความร่วมมือ 
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ครู ผู ้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเป็นสำคัญ  /               
การส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบ 6 กิจกรรมหลัก / มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย / 
จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก / สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาคุณภาพเด็กในทุก  ๆ
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ด้าน / ปรับปรุงสภาพแวะล้อมของสถานศึกษาให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของเด็ก / พัฒนาบุคลากรด้านการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมเผยแพร่นวัตกรรมรวบรวมและเผยแพร่ความรู้สำหรับการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย (คลังความรู้)  

5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 

 เพิ่มสื่อ เพิ่มครู เพิ่มทางเลือกทางการจัดการเรียนรู้เชิง  ICT ให้นักเรียนและผู้ปกครอง / การใช้
ประโยชน์จากดิจิทัลในหลายๆ กิจกรรม  / พัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / อยากให้จัดสรรทรัพยากร
ทางด้านดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน /การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อ
บริบทของโรงเรียน / การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กร และพัฒนาการสอน ที่สามารถทำได้จริง
และเป็นแนวทางเดียวกัน / ให้มีการพัฒนา สื่อ เครื่องมือ การใช้เทคโนโลยีให้กับนักเรียนอย่างทั ่วถึง
โดยเฉพาะโรงเรียนห่างไกล / ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์มากขึ้น มากกว่าการเล่นโซเชียล ให้ผู้ปกครองได้
เข้าถึงข้อมูลได้ด้วย เวลาอยู่บ้านผู้ปกครองจะได้ช่วยเสริมและเข้าใจเด็กมากขึ้น / มีส่วนหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบเปิด จัดทำเนื้อหาที่
หลากหลาย น่าสนใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลในปัจจุบัน / มีอุปกรณ์
สื่อทางเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น เช่นเครื่อง
ฉายอุปกรณ์เสมือนจริง / การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการจัดหาสื่ออุปกรณ์ดิจิทัลในการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดอบรมพัฒนาครู / ครูควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่ออำนวยความ
สะดวกและเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษายุคปัจจุบันมากท่ีสุด / การจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีร่วมกันภายในจังหวัดเดียวกัน ในส่วนของเนื้อหาพื้นฐานและเพิ่มเติมของแต่ละโรงเรียนที่
เหมือนกนั / พัฒนาการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนรับบริการขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจำวัน / จัดตั้งองค์กรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีได้และสนับสนันส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้  / อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าหา
ข้อมูล แล้วการใช้เทคโนโลยี ทักษะดิจิทัลพื้นฐาน เพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู  

6. การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 อบรมครูเพื่อเป็นผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ / จัดงบประมาณและสื่อการเรียน
ให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและพื้นที่ห่างไกล / จัดสรรงบประมาณพัฒนาด้านเทคโนโลยีจัดคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน / เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำกิจกรรมของแต่ละวิชา / จัดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มิใช่การจดจำเนื้อหาวิชา เน้นการเรียนรู้ที่เกิด จากความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงและลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วย
ตนเอง /อบรมเทคนิคการสอนทักษะผู้เรียนให้เท่าทันยุคศตวรรษที่ 21 / พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะในการทำร่วมกัน / อบรมครูให้มีความรู้ความเข้าเพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้
พัฒนานักเรียนต่อไป / การสนับสนุนสื่อ งบประมาณ ปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาลงมือ
ปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดทักษะจากการพัฒนา / พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้      
มีคุณธรรม มีความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ / การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้ทัน               
ต่อโลกเน้นให้เด็กเกิดการจัดการเรียนการสอน active learning  เรียนรู้แบบ learning by doing เน้นลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ติดตัวผู้เรียนแบบถาวรเรียนรู้ผ่านดิจิทัลมากข้ึน / ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพของตนเองให้เต็มที่และถ้าผู้เรียนถนัดด้านไหนก็ควรสนับสนุนให้เต็มที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
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เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยสงสัยและครูควรรับฟังในสิ่งที่ผู้เรียน
สงสัยไม่ควรปิดกั้น เน้นให้ผู้เรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เกิด critical thinking และส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร / พัฒนานักเรียนให้สามารถมีความเป็นผู้นำ สามารถฝึกคิด วิเคราะห์
และแยกแยะด้วยตนเอง และยังสามารถทันต่อสื่อและเทคโนโลยีในปัจจุบัน / ส่งเสริมทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก / พัฒนาทั้งระบบคือผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง / จัดทำโครงการให้นักเรึยนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองได้ เช่น จัดทำแอปพลิเคชันที่ให้
นักเรียนเรียนรู้ได้เอง / พัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของจังหวัด / 
การนำนโยบายจังหวัดเข้ามาพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรยีน 
/ พัฒนาผู ้เรียนในมีความรู ้ คู ่คุณธรรม / กิจกรรมค่ายเยาวชน / ทักษะในการดำรงชีวิตรู ้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี  มีสติรู้คิดอย่างมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน  ไม่เชื่อสิ่งใดง่ายๆก่อนจะได้รับการ
พิสูจน์   มีความมานะอดทนมุ่งมั ่นต่ออุปสรรค / ควรแยกสถานศึกษาออกเป็นกลุ ่มเพื ่อให้เห็นถึงขีด
ความสามารถของส่วนงาน แล้วจัดทำ MOU ร่วมในการพัฒนาด้านนี้อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
แท้จริง / การพัฒนานักเรียน 3R8C / จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมของสถาบัน/สถานศึกษา/หน่วยงานในจังหวัดช่วยกันพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละ
สถาบัน สถานศึกษา หน่วยงานนั้น ๆ  

7. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 อบรมทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐานให้กับครู และเทคนิคการสอนจากวิทยากรชั้นนำ / มีสื่อ อุปกรณ์ที่
ทันสมัยส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน / มีครูภาษาอังกฤษโดยตรงทุกโรงเรียน / มีครูต่างชาติ
มาสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยตำบลละ 1 โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนดีประจำตำบล / กระตุ้นให้เด็กกล้าที่
จะพูดโดยไม่ต้องกลัวพูดผิด โดยเริ่มจากการสนทนาง่ายๆ และนักเรียนต้องไม่โดนตำหนิจากครูผู้สอน / ให้มี
ครูเอกภาษาอังกฤษสอนเด็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล / ให้เด็กสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในอาชีพของ
ตนเองในอนาคต / แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ CEFR / นักเรียนสามารถแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยว / มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พัฒนาครูภาษาอังกฤษ และนักเรียน-นักศึกษาในจังหวัด / หลักสูตร
ออนไลน์ โปรแกรมสำเร็จรูป  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ / ผู้สอนควรที่จะ
สื่อสารกับนักเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนไม่มากก็น้อย โดยการบรูณาการเข้ากับการเรียนการสอนใน
วิชาอื่นๆหรือในการเล่นของนักเรียน กิจวัตรประจำวัน /  ลดขั้นตอนของแผนการสอนเพื่อจะได้ประเมินได้
ตามสภาพจริง คล้ายสอนพิเศษหลังเลิกเรียนโดยไม่ต้องทำแผนละเอียดมากมาย แค่กระดาษแผ่นเดียวก็ทำให้
นักเรียนเก่งขึ้นได้ / การเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล การนำไปใช้ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน / จัดอบรมออนไลน์มีคลิปวีดีโอ ที่สามารถเข้าเรียนตอนไหนก็ได้ ศึกษาตอนไหนก็ได้ ภายใน
ระยเวลาที่ ต้นสังกัดกำหนด 

8. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐานของครูและนักเรียน 

 มีสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง / พัฒนาให้ครูมีความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้น
พื้นฐานทุกคน รวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง 
เหมาะสมให้กับผู้เรียน / การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์ / การทำวีดีโอสั้น / ไม่ควรมีข้อบังคับว่า ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาโรงเรียน เพราะเป็น
การปิดกั้นโอกาสการค้นคว้าทางการศึกษา และการนำมือถือมาควรอยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาหรือครู
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ประจำวิชา / การสำรวจ สอบถามความต้องการทางเทคโนโลยีของแต่ละโรงเรียน เพื่อการใช้งบประมาณที่
เกิดประโยชน์สูงสุด / โครงการหรือการอบรมการมีจิตสำนึกที่ดีในการแสดงความคิดเห็นและรู้ไม่เท่าทันพิษ
ภัยของโซเชียล / จัดทำฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ทุกกลุ่มสาระฯ ทุกระดับชั้น สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้
ได้ง่ายทั้งผู้สอนและผู้เรียน / ให้มีเว็บไซต์หรือลิงค์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ครูและนักเรียนเข้าไปศึกษาได้ หรือ 
เข้าไปอบรมพัฒนาตนเอง  

9. การสืบสานศาสตร์พระราชา /พระบรมราโชบาย /พระราชดำริด้านการศึกษา 

 การอบรมให้กับโรงเรียนและให้โรงเรียนทำโคกหนองนาโมเดล /ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินตาม
เศรษฐกิจพอเพียง / สืบสานต่อยอดงานพระองค์ท่าน ร.9 / การอบรมจะได้นำกระบวนการหรือแนวคิดไป
ปรับใช้กับบริบทของโรงเรียน / ส่งเสริม ซึมซับ ขัดเกลา ให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม / หลักการสอนให้นักเรียนรู้จักพอเพียง รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ / ให้หน่วยงานเป็น
ตัวอย่างหรือต้นแบบในการพัฒนาเพ่ือผู้เรียนเกิดตวามรู้และนำไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน / 
ส่งเสริมเนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในรายวิชาต่างๆ / อบรมหรือให้ความรู้ทางออนไลน์ ทาง
แพลตฟอร์มต่างๆที่ประชาชนเข้าถึงง่าย / จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แต่ละชุมชน อบรมตามชุมชนเพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชนตามแนวพระราชดำริ  และจัดกลุ่มเพ่ือลงมือปฏิบัติจริง /  ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ เราควรให้ความรู้ตามศาสตร์พระราชาฯเพ่ือให้เด็กในอนาคตข้างหน้า  

10. การจัดการศึกษาเพื่อความม้ันคงต่อสถาบันหลัก/ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 ปลูกฝัง สร้างเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และถิ่นฐานบ้านเกิด และความภาคภูมิใจ
ในความเป็นคนไทย / สร้างความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องไม่จาบจ้วงสถาบัน เฝ้าระวังการใช้สื่อในการปลุกปั่น 
ต่อสถาบันหลักของชาติ  / การปกป้องสถาบันหลักของประเทศเป็นหน้าที่ที่ครูต้องช่วยกันปลูกฝังให้เกิดกับ
นักเรียนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัย ,ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องและรู้จักเลือกเสพสื่อที่ไม่เป็นภัยต่อสถาบัน / ส่งเสริมสร้างสื่อความรู้ที่เข้าใจง่ายไม่บิดเบือน
ความจริง  ฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ดิจิทัลอย่างถูกต้อง / การจัดการเรียนการสอนโดยการมุ่งเน้น
หลักความจริงและความถูกต้อง / จัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น (อบรมเชิงปฏิบัติการ) โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

11. การส่งเสริมโอกาสเข้าถึงทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

 สร้างความเท่าเทียมกัน ด้านสภาพแวดล้อม อุปกรณ์การเรียนและโอกาสในการเข้าแข่งขันรายการ
ต่างๆ /  เด็กประถมในโรงเรียนขนาดเล็ก และห่างไกล ยากจน ในสถานการณ์โควิดเรียนออนไลน์ไม่ได้ / การ
ของบประมาณให้มีการการเข้ามาดูเชิงประจักษ์ถึงความต้องการงบประมาณ / ให้มีงบประมาณสนับสนุนเด็ก
ที่มีพัฒนาการช้า เป็นโรค พิการ (บกพร่องฯ) / ให้สถาบันการศึกษา ในระดับสูง ก็มีหลายแห่ง ลงมาช่วย
โรงเรียนขาดแคลน จิตอาสา ค่ายความรู้ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ครูช่วยสอน นักศึกษาฝึกสอน ใช้ไปแต่โรงเรียน
ใหญ ่/ งบท้องถิ่น (อปท.) ราคาสูง พะวงเรื่องทุจริต หรือใช้เงินไม่คุ้มค่า (สตง.) จึงหลีกเลี่ยงทำให้ขาดโอกาส 
/  ต้นสังกัด ศธจ. หรือ. จังหวัด ออกหน่วยเคลื่อนที่ เพ่ือพบปะโรงเรียนหน่วยงานการศึกษา เพ่ือเข้ามารับฟัง
ปัญหา การขาดโอกาสสำหรับเด็ก ณ สถานที่จริง ชาวบ้าน ชุมชนจริงๆ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง และปัญหา
จริงๆ เพื่อที่จะเอาไปแก้ได้ตรงจุดเพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกัน  / มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนที่ไม่มีทุน
หรือครอบครัวไม่พร้อมที่จะส่งนักเรียนเรียนต่อในระดับที่มหาวิทยาลัย  / เด็กในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
นำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
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12. ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/N-NET/V-NET) 

 หน่วยงานมีแนวทางในการพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษา / กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ /แนวข้อสอบนำมาแนะนำทบทวนการทำแบบทดสอบให้แก่นักเรียน-การสอนซ่อมเสริม / พัฒนา
ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อจัดทำข้อสอบให้เหมาะสมกับผู้เรียน / ส่งเสริมสื่อ
การสอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ /พัฒนาการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นหลักเช่นศูนย์โรงเ รียน-กลุ่ม
โรงเรียน / อบรมให้ตรงตามวิชาที่สอบ (อบรมแยกเป็นรายวิชา) / การสอบไม่ควรนำคะแนนมาเปรียบเทียบ 

13. การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพของผู้จบ ปวช.-ปวส. 

 การสร้างศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพครู / อบรมการทำสื่อทางดิจิทัล / การประเมินสมรรถนะจาก
หน่วยงานภายนอก หรือสถานประกอบการ / ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ / 
สื่อการเรียนการสอนด้านอาชีพและอาชีวศึกษา / อบรมครูผู้สอนด้านการงานอาชีพอย่างน้อยปีละครั้งเพ่ือ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน / เกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพ  

14. การเกษตรปลอดภัย/การท่องเที่ยว ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันระหว่างเขตพ้ืนที่ และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมหลังเลิกเรียนสร้างบรรยากาศให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียน ชุมชน เขตและจังหวัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือต่อยอดในระดับจังหวัดต่อไป 
/ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศน์ประจำท้องถิ่น / เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพเกษตรปลอดภัย 
และเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับครูรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ โดยกำหนดหลักสูตรท้องถิ่น หรอืให้ความสำคัญ
กับหลักสูตรท้องถิ่นให้มากกว่าที่เป็นอยู่ / อบรมเชิงปฏิบัติการเน้นหลักการปฏิบัติได้จริง / จัดหาแหล่งเรียนรู้
ด้านเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ต่างๆ /  

15. การสร้างคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

 การเสริมสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตอาสา /การสร้างเสริมให้มี 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ /การประกาศ          
ยกย่องหน่วยงานที่โดดเด่น / ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทำและหาแนวทางพัฒนาในทิศทางเดียวกันเดียวกัน  / 
การพัฒนาผู้เรียนทั้งจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา / ควรนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพ่อขุนผาเมือง
คือเสียสละเป็นคุณลักษณะ / ผู้เรียนถูกปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดี เป็นคนที่มีความ ซ่ือสัตย์มีวินัย             
อย่างจริงจัง  เพื่ออนาคตประเทศจะมีประชาชนที่ของชาติสืบต่อไป  

16. การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ควรมีข้อจำกัดให้บุคลากรเติบโตในสายงานได้ ไม่ข้ามสายงาน เพื่อความเชี่ยวชาญในการปฏิบัตงิาน 
/ จัดสรรอัตราครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อนักเรียนจะได้มีครูครบชั้นและสามารถสอนหนังสือนักเรียนได้
อย่างเต็มที่ / การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาควรดูความสามารถของผู้บริหารว่ามีศักยภาพเหมาะกับระดับของ
สถานศึกษา/ ครูให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน / ควรพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับเข้ารับการอบรม
หลักการเป็นผู้นำและผู้บริหารองค์กรที่ดี มีคุณธรรม บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส                
มีความเป็นกลาง ไม่อคติ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน พิจารณาความดีความชอบ
ด้วยความเป็นธรรมตามผลงานและข้อเท็จจริง ไม่มอบหมายงานให้คนที่ทำงานสำเร็จอยู่เสมอจนเกินกำลังทั้ง
ที่มีงานมากอยู่แล้วและที่ไม่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อหวังผลสำเร็จของผู้บริหารเอง โดย
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ปล่อยให้คนที่ไม่ค่อยทำอะไรก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร แต่ก็ได้ความดีความชอบตลอดและได้มากกว่า
คนทำงานอยู่เสมอหรือไม่ก็อย่างดีที่สุดก็ได้เท่ากัน คนทำงานก็ขาดกำลังใจ  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้บริหารทุก
ระดับเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาของหน่วยงาน จึงทำให้องค์กรขาดประสิทธิภาพในการพัฒนา 

17. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 

 การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการประกอบอาชีพ พร้อมเปิดโอกาศให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตาม
ความถนัดของตน / การแนะแนวการศึกษาอย่างทั่วถึง  

18. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โรงเรียนคุณภาพชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง/โรงเรียนขนาดเล็ก 

การทำให้ครูครบชั้นเรียน โดยให้โรงเรียนที่ใกล้เคียงกันมาเรียนร่วม / การรวมสถานศึกษานักเรียน
ทุกคนได้รับการโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม มีจำนวนครูและบุคลากรที่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง / 
พัฒนาสถานศึกษาที่ร่วมโครงการหรือสถานศึกษาประถม-มัธยมรูปแบบ stand alone เพื่อให้นักเรียนได้รับ
โอกาสทางการเรียนให้ได้มากที่สุด เพ่ือการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตของนักเรียนในชุมชน / การเข้าดูแล 
ช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการของ
โรงเรียนและเด็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาในชุมชนนั้นมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น  

19. การส่งเสริมด้านพหุปัญญา (ความสามารถพิเศษของผู้เรียนรายบุคคล) 

 ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนและผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมต่อลักษณะ
ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ แนวทางการส่งเสริมการศึกษาอย่างเหมาะสมต่อ
ความสามารถบุคคล นโยบายการเรียนรู้และวัดผลอย่างเหมาะสมต่อบุคคล ให้โอกาสและเปิดอกาส ยอมรับ
ในการเเสดงความสามารถที่หลากหลายของบุคคล และอื ่นๆ / ส่งเสริมภาษาต่างประเทศและการใช้
คอมพิวเตอร์ให้กับเด็กปฐมวัย / ส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านที่ถนัดเพื่อจะไม่เกิดความรู้สึกเหลื่อมล้ำ
กับเพ่ือน และจะรู้สึกไม่น่าเบื่อเวลามาเรียน / การคัดกรองและจัดทำข้อมูลความสามารถผู้เรียนรายบุคคล
ระดับห้องเรียน สถานศึกษา เขตพ้ืนที่ และจังหวัด /  
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6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 6.1 สภาพแวดล้อมภายใน  
จุดแข็ง Strengths จุดอ่อน Weaknesses 

 ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
   1. มีหน่วยงานประสานและบูรณาการการทำงานของ
หน่วนงานทางการศึกษาทุกแห่ง  
   2. มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กำหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา พร้อมขับเคลื่อน
ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ด้านผลผลิตและการบริการ 
  3. ผลการทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติใน
บางรายวิชามีผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 
  4. สัดส่วนการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียนยังอยู่
ระดับสูง    
 ด้านบุคลากร 
   5. มีครูและบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีผลงานทางวิชาการ
และวิทยฐานะจำนวนมาก และประสบการณ์สูง  
   6. มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิด
เป็นนักพัฒนาและทักษะเทคโนโลยี 
   7. มีครูพระสอนศีลธรรม ทุกตำบลในพ้ืนที่จังหวัด  
  ด้านงบประมาณ 
   8. มีหน่วยงาน อปท. ชุมชน สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  ด้านต้นทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่  
  9. มีสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถช่วยการพัฒนาการศึกษา
และพัฒนาจังหวัด (ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ,ม.การกีฬาแห่งชาติ, 
ม.รามคำแหง , ม.มหาจุฬาลงกรณ์ฯ , ม.เฉลิมกาญจนา) 
   10. มีสถานศึกษา ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด และมี
ระบบอินเตอร์เน็ตครบทุกแห่ง 
   11 สถานศึกษาขนาดเล็กมีสื่อการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม  
   12. โรงเรียนคุณภาพอย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง  
   13. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณี และ
วัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์จำนวนมากและหลากหลาย พ้ืนที่
ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
  14. มีการจ้างงานในพ้ืนที่มาก อัตราการว่างงานต่ำ 
  15. มีการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดที่
หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการมีแบรนด์และสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของเพชรบูรณ์ 

  ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
   1. มีหน่วยงานที่มีภารกิจเดียวกันจำแนกตามพ้ืนที่ 
และมีเอกภาพในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
ส่งผลให้มีเป้าหมายการทำงานที่แตกต่างกันตาม
ภารกิจ  
   2. มีช่องว่างของส่วนราชการต้นสังกัดส่งผลต่อ
การทำงานของหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
ในพ้ืนที่    
 ด้านผลผลิตและการบริการ 
  3. ผลการทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาใน
ภาพรวมยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ด้านบุคลากร 
   4. อัตรากำลังครูกับขนาดสถานศึกษาและจำนวน
นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่สมดุล ส่งผลให้
สถานศึกษาขนาดเล็กขาดครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอน
ไม่ตรงสาขา บางแห่งขาดผู้บริหารสถานศึกษา  
   5. ครูและผู้บริหาร รุ่นเก่าจำเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และครูรุ่นใหม่ขาด
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
   6. ครูและผู้เรียนยังคงต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   7. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความตระหนักใน
การศึกษาหาความรู้หรือการวางแผนอนาคต    
   8. ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติต่ำกว่าเป้าหมาย 
   9. ผู้เรียนบางส่วนยังมีทักษะการอ่านการเขียน            
การอ่านหนังสือแตก อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับดี     
   10. การแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 
ทัศนคติที่ได้รับจากสื่อออนไลน์ส่งผลต่อผู้เรียน
โดยตรง โดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติและสถาบัน
ครอบครัว 
  ด้านงบประมาณ 
   11. งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบประมาณด้าน
บุคลากร จึงมงีบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
ด้านอื่นๆ ไม่เพียงพอ  
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จุดแข็ง Strengths จุดอ่อน Weaknesses 

   16. จังหวัดเพชรบูรณ์ มียุทธศาสตร์ที่เน้นด้านการเกษตร
ปลอดภัย  การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและ การค้าการลงทุน 
ที่สามารถสร้างการเรียนรู้และทักษะในการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและการสร้างรายได้จากทรัพยากรในพ้ืนที่   
   ด้านการบริหารจัดการ  
   17. มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ ภารกิจการจัดการศึกษา ของ
หน่วยงานในจังหวัดชัดเจน และมีความพร้อมในปัจจัยในการ
บริหารจัดการ 

  ด้านต้นทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 
   12. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก  ยังขาดปัจจัย วัสดุอปุกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและงบประมาณ 
   13. สถานศึกษาอาชีวะศึกษา ยังมีไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่และนักศึกษากระจุกตัวในบางแห่ง   
  ด้านการบริหารจัดการ    
  14. ความคาดหวังของหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกระทรวง ต่อการบริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีอำนาจหน้าที่
และภารกิจตามกฎหมายที่จำกัด  

หมายเหตุ การวิเคราะห์โดยหลัก 2S 4M 
 
 6.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส Opportunities อุปสรรค Threats 
ปัจจัยด้านสังคม :  
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เปิดกว้างทั้งในระดับจังหวัด 
ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ส่งผลต่อการรับ
วัฒนธรรมทั้งการปฏิบัติและวัตถุ เป็นการนำสิ่งที่ดีมาเรียนรู้
เปิดมุมมองโลกทัศน์กว้างขึ้นและปรับใช้ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง  
2. สภาพสังคมและชุมชนในจังหวัดให้ความสำคัญในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เห็นว่าการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนที่ขาดหายไม่ได้  
3. ในภาวะ COVID 19 ทำให้ประชาชนต้องประกอบอาชีพที่
พักอาศัย  ผู้ปกครองมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น 

ปัจจัยด้านสังคม :  
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทและ
สังคมเมืองส่งผลต่อการดำรงชีวิตเกิดระยะห่าง
ระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง รวมถึงการเขา้สู่
สังคมออนไลน์ที่เข้าถึงประชากรทุกระดับรวมถึง
ผู้เรียนที่อาจได้รับค่านิยม วัฒนธรรม ทัศนคติ การ
ปฏิบัติของผู้คนในเชิงลบในสังคมออนไลน์ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
4. เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่ครูและ
ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้รวมถึงการนำเทคโนโลยีมา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เสมือนจริง 
5. มีนวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายการเข้าถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น สู่หน่วยงานองค์กร ครัวเรือนเพ่ือ
ใช้ในการเรียนรู้ได้ ทุกระดับ ทุกที่ ทุกเวลา 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
2. การรับรู้สื่อในทางที่ผิด การนำสื่อไปใช้ในทางท่ีผิด
กฎหมาย การบูลลี่ (Bully) การหลอกลวง 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การไม่รู้เท่าทันสื่อส่งผลต่อ
ผู้เรียนในโลกดิจิทัล 
3. การเสพติดสื่อออนไลน์ เกมส์ เกิดทัศนติที่ผิด 
พฤติกรรมเลียนแบบ และการแบ่งเวลาในการเรียน 
การใช้ชีวิต ไม่สนใจต่อการเรียนรู้  
4. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์
เทคโนโลยีในการเรียนออนไลน์ 
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ :  
7. ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ เป็นเศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ ทางเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลต่อโครงสร้าง
แรงงานที่เกิดอาชีพใหม่ ทักษะใหม่ในโลกดิจิทัล เป็นโอกาส
ในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
และการเรียนรู้กับองค์ความรู้ที่หลากหลาย 
8. ผู้ประกอบการจำนวนมากที่มีการพัฒนาองค์การให้สอดรับ
กับเศรษฐกิจยุคใหม่ เป็นโอกาสที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับ
ผู้ประกอบการในจังหวัดและต่างจังหวัด 
9. การสร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยผู้สอนเป็นผู้
แนะนำให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ 
ทักษะ การวางแผนอนาคตของผู้เรียนให้ทันการเปลี่ยนแปลง  
10. ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ส่งผลต่อการกระจายรายได้สู่ภาค
ครัวเรือน สามารถหารายได้จากท่ีบ้าน   
11. มีเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
(East- West Economic Corridor : EWEC) ที่ผ่านจังหวัด
เพชรบูรณ์  และเส้นทางรถไฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ :  
5. การปรับตัวของหน่วยงานและสถานศึกษาหาก         
ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรม อาจไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
อนาคต ส่งผลต่อการว่างงานของผู้จบการศึกษา 
6. ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่  ทางความเลื่อมล้ำทาง
การเงินต่อผู้ประกอบการและภาคครัวเรือนและ
ส่งผลต่อความเลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
7. สถานะทางเศษฐกิจในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID 19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งประเทศ
รวมถึงระบบเศษฐกิจในจังหวัด รวมถึงภาคครัวเรือน
ที่เป็นผู้ปกครองของผู้เรียนได้รับผลกระทบทาง
การเงินและสภาพจิตใจ 
8. ค่าบริการการใช้อินเตอร์เน็ตหรือสื่อเทคโนโลยี
ของการจัดการศึกษาทั้งของสถานศึกษาและของ
ผู้เรียนในการเรียนรู้ เรียนออนไลน์ เป็นปัจจัยที่สร้าง
ภาระแก่ครัวเรือน 

ปัจจัยด้านการเมือง : 
12. นโยบายรัฐบาล ให้ความสำคัญการการพัฒนาศักยภาพ
คนไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมในศตวรรษที่  21 
นโยบายด้านการศึกษาจึงถูกกำหนดในแผนระดับ 1 และแผน
ระดับ 2 ของแผนระดับประเทศ 
13. บทบาทของผู้นำทางการเมืองและนักการเมือง
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้ความสำคัญกับการศึกษาพร้อมทั้ง
กระตุ้นการทำงานของฝ่ายบริหารถึงข้อดีและข้อบกพร่องของ
การจัดการศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น 
14. นโยบายระดับประเทศ ภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดมี
นโยบายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเพ่ิมคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีของประชาชน โดยการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
พัฒนาดังกล่าว  
15. ระเบียบ กฎหมาย ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายที่การพัฒนาที่ชัดเจน และมี
กฎหมายที่ใช้ในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ เอื้อต่อการ
พัฒนาพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร 
 
 
 

ปัจจัยด้านการเมือง : 
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จุดเน้นการจัด
การศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และ เสถียรภาพ
ทางการเมืองส่งผลต่อระบบการศึกษาทางตรงและ
ทางอ้อม 
10. ระเบียบในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทั้งการสรรหา บรรจุ 
และแต่งตั้ง  
11. มีการกระจายอำนาจ การจัดการศึกษาใน
ภูมิภาคอย่างจำกัด 
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ปัจจัยอ่ืน 
16. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 
ส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้ออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผ่านสื่อ 
ส่งผลให้ครูและผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เพิ่มข้ึน 

ปัจจัยอ่ืน 
12. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส           
COVID 19 ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
13. การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือออนไลน์อาจได้รับ
ความรู้ได้ไม่เต็มที่ ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
ผู้เรียน 

หมายเหตุ การวิเคราะห์โดยหลัก STEP 
 

 6.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix  

  6.3.1 กลยุทธเชิงรุก (SO) 
จุดแข็ง Strengths โอกาส Opportunities กลยุทธเชิงรุก (SO) 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
   1. มีหน่วยงานประสานและบูรณา
การการทำงานของหน่วนงานทาง
การศึกษาทุกแห่ง  
   2. มีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแนวทางการจัดการศึกษา พร้อม
ขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ด้านผลผลิตและการบริการ 
  3. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ทางการศึกษาระดับชาติในบาง
รายวิชามีผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 
  4. สัดส่วนการเข้าถึงการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนยังอยู่ระดับสูง    
 ด้านบุคลากร 
   5. มีครูและบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ
มีผลงานทางวิชาการและวิทยฐานะ
จำนวนมาก และประสบการณ์สูง  
   6. มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเป็น
นักพัฒนาและทักษะเทคโนโลยี 
   7. มีครูพระสอนศีลธรรม ทุกตำบล
ในพ้ืนที่จังหวัด  
  ด้านงบประมาณ 
   8. มีหน่วยงาน อปท. ชุมชน 
สนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจัยด้านสังคม :  
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เปิด
กว้างทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ 
ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ส่งผลต่อ
การรับวัฒนธรรมทั้งการปฏิบัติและวัตถุ 
เป็นการนำสิ่งที่ดีมาเรียนรู้เปิดมุมมอง
โลกทัศน์กว้างขึ้นและปรับใช้ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
2. สภาพสังคมและชุมชนในจังหวัดให้
ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา เห็นว่าการศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนที่ขาดหายไม่ได้  
3. ในภาวะ COVID 19 ทำให้ประชาชน
ต้องประกอบอาชีพที่พักอาศัย  
ผู้ปกครองมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
4. เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถรวบรวม
องค์ความรู้ที่ครูและผู้เรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย เสมือนจริง 
5. มีนวัตกรรมใหม่ในการจัดการเรียนรู้
ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายการเข้าถึง
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสู่
หน่วยงานองค์กร ครัวเรือนเพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้ได้ ทุกระดับ ทุกท่ี ทุกเวลา 

1. การพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษ ที่ 21 และพหุปัญญา 
การศึกษาทุกช่วงวัย 
2. การศึกษาด้านความมั่นคง 
สถาบันหลักของชาติ และ
ศีลธรรมอันดี 
3. การพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้เรียน  
4. การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นสื่อใน
การจัดการศึกษาและการ
บริหารงาน รวมถึงการเรียน
ออนไลน์ หรือดิจิทัล
แพลตฟอร์มอ่ืน  
5. การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
สร้างเครือข่าย การศึกษาจาก 
ชุมชน อปท. เอกชน  
6. การส่งเสริมการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัยและการ
ท่องเที่ยว 
7. การส่งเสริมการมีงานทำ/
ทักษะอาชีพในจังหวัดและ
ภูมิภาค 
8. หลักสูตรอาชีพระยะสั้น 
และหลักสูตรที่เป็นความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
9. การศึกษาและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
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  ด้านต้นทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่  
  9. มีสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถ
ช่วยการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
จังหวัด (ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ,ม.การ
กีฬาแห่งชาติ, ม.รามคำแหง , ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ฯ , ม.เฉลิมกาญจนา) 
   10. มีสถานศึกษา ที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ในจังหวัด และมีระบบ
อินเตอร์เน็ตครบทุกแห่ง 
   11 สถานศึกษาขนาดเล็กมีสื่อการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  
   12. โรงเรียนคุณภาพอย่างน้อย
ตำบลละ 1 แห่ง  
   13. มสีถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์จำนวนมากและ
หลากหลาย พ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
  14. มีการจ้างงานในพ้ืนที่มาก อัตรา
การว่างงานต่ำ 
  15. มีการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น            
อัตลักษณ์ของจังหวัดที่หลากหลาย ซึ่ง
เกิดจากการมีแบรนด์และสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของเพชรบูรณ์ 
   16. จังหวัดเพชรบูรณ์ มียุทธศาสตร์
ที่เน้นด้านการเกษตรปลอดภัย  การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและ การค้า
การลงทุน ที่สามารถสร้างการเรียนรู้
และทักษะในการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและการสร้างรายได้จาก
ทรัพยากรในพ้ืนที่   
   ด้านการบริหารจัดการ  
   17. มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ ภารกิจ
การจัดการศึกษา ของหน่วยงานใน
จังหวัดชัดเจน และมีความพร้อมใน
ปัจจัยในการบริหารจัดการ 
 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนได้ 
ปัจจัยด้านการเมือง : 
12. นโยบายรัฐบาล ให้ความสำคัญการ
การพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็นคนเก่ง 
คนดี มีคุณภาพ  
พร้อมในศตวรรษที่  21 นโยบายด้าน
การศึกษาจึงถูกกำหนดในแผนระดับ 1 
และแผนระดับ 2 ของแผน
ระดับประเทศ 
13. บทบาทของผู้นำทางการเมืองและ
นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้
ความสำคัญกับการศึกษาพร้อมทั้ง
กระตุ้นการทำงานของฝ่ายบริหารถึง
ข้อดีและข้อบกพร่องของการจัด
การศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีข้ึน 
14. นโยบายระดับประเทศ ภาค กลุ่ม
จังหวัดและจังหวัด  มีนโยบาย
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเพ่ิม
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดีของ
ประชาชน โดยการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการพัฒนาดังกล่าว 
15. ระเบียบ กฎหมาย ให้ความสำคัญ
กับการจัดการศึกษา ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายที่การ
พัฒนาที่ชัดเจน และมีกฎหมายที่ใช้ใน
การจัดการศึกษาโดยเฉพาะ เอ้ือต่อการ
พัฒนาพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู
และบุคลากร 
ปัจจัยอ่ืน 
16. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID 19 ส่งผลให้ผู้เรียนและครู
ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้ออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ  ผ่านสื่อ ส่งผลให้ครูและ
ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
10. ส่งเสริมระบบการ
ถ่ายทอดประสบการเรียนรู้ 
ผ่านกระบวนการ PLC ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
11. การพัฒนาครูและ
บุคลากรโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง 
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  6.3.2 กลยุทธเชิงแก้ไข (ST) 
จุดแข็ง Strengths Threats อุปสรรค กลยุทธเชิงแก้ไข (ST) 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
   1. มีหน่วยงานประสานและบูรณา
การการทำงานของหน่วนงานทาง
การศึกษาทุกแห่ง  
   2. มีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแนวทางการจัดการศึกษา พร้อม
ขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ด้านผลผลิตและการบริการ 
  3. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ทางการศึกษาระดับชาติในบาง
รายวิชามีผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 
  4. สัดส่วนการเข้าถึงการศึกษาของ
ประชากรวัยเรียนยังอยู่ระดับสูง    
 ด้านบุคลากร 
   5. มีครูและบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ
มีผลงานทางวิชาการและวิทยฐานะ
จำนวนมาก และประสบการณ์สูง  
   6. มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเป็น
นักพัฒนาและทักษะเทคโนโลยี 
   7. มีครูพระสอนศีลธรรม ทุกตำบล
ในพ้ืนที่จังหวัด  
  ด้านงบประมาณ 
   8. มีหน่วยงาน อปท. ชุมชน 
สนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  ด้านต้นทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่  
  9. มีสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถ
ช่วยการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
จังหวัด (ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ,ม.การ
กีฬาแห่งชาติ, ม.รามคำแหง , ม.มหา
จุฬาลงกรณ์ฯ , ม.เฉลิมกาญจนา) 
   10. มีสถานศึกษา ที่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ในจังหวัด และมีระบบ
อินเตอร์เน็ตครบทุกแห่ง 

ปัจจัยด้านสังคม :  
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก
สังคมชนบทและสังคมเมืองส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตเกิดระยะห่างระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ปกครอง รวมถึงการ
เข้าสู่สังคมออนไลน์ที่เข้าถึงประชากร
ทุกระดับรวมถึงผู้เรียนที่อาจได้รับ
ค่านิยม วัฒนธรรม ทัศนคติ การ
ปฏิบัติของผู้คนในเชิงลบในสังคม
ออนไลน์ 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
2. การรับรู้สื่อในทางที่ผิด การนำสื่อ
ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย การบูลลี่ 
(Bully) การหลอกลวง อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ การไม่รู้เท่าทันสื่อส่งผล
ต่อผู้เรียนในโลกดิจิทัล 
3. การเสพติดสื่อออนไลน์ เกมส์ เกิด
ทัศนติที่ผิด พฤติกรรมเลียนแบบ และ
การแบ่งเวลาในการเรียน การใช้ชีวิต 
ไม่สนใจต่อการเรียนรู้  
4. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดโอกาสใน
การเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีในการ
เรียนออนไลน์ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ :  
5. การปรับตัวของหน่วยงานและ
สถานศึกษาหากไม่มีการปรับปรุง
หลักสูตร แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรม อาจไม่ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอนาคต ส่งผลต่อการว่างงาน
ของผู้จบการศึกษา 
6. ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่  ทางความ
เลื่อมล้ำทางการเงินต่อผู้ประกอบการ
และภาคครัวเรือนและส่งผลต่อความ
เลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
7. สถานะทางเศษฐกิจในช่วงแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งประเทศรวมถึง

1. การสร้างภูมิคุ้นกันต่อสถาบัน
หลักของชาติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ / การใช้สื่อดิจิทัลอย่าง
ถูกต้อง  
2. การศึกษาประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และการปลูกฝัง
คุณธรรม  
3. การเพ่ิมหลักสูตรที่ตอบสนอง
การพัฒนาประเทศ 
4. การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ /  
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
5. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา  
6. การส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและ
การสร้างภาคีเครื่องข่ายทาง
การศึกษา  
7. ใช้กลไก กศจ. ในการ
เสนอแนะแนวทางปรับปรุง
ระเบียบกฎหมายที่เป็นข้อจำกัด  
8. การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครู ฯ  
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จุดแข็ง Strengths Threats อุปสรรค กลยุทธเชิงแก้ไข (ST) 
   11 สถานศึกษาขนาดเล็กมีสื่อการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  
   12. โรงเรียนคุณภาพอย่างน้อย
ตำบลละ 1 แห่ง  
   13. มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรมที่
เป็นอัตลักษณ์จำนวนมากและ
หลากหลาย พ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
  14. มีการจ้างงานในพ้ืนที่มาก อัตรา
การว่างงานต่ำ 
  15. มีการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็น        
อัตลักษณ์ของจังหวัดที่หลากหลาย  
ซึ่งเกิดจากการมีแบรนด์และสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ของเพชรบูรณ์ 
   16. จังหวัดเพชรบูรณ์ มียุทธศาสตร์
ที่เน้นด้านการเกษตรปลอดภัย  การ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและ การค้า
การลงทุน ที่สามารถสร้างการเรียนรู้
และทักษะในการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดและการสร้างรายได้จาก
ทรัพยากรในพ้ืนที่   
   ด้านการบริหารจัดการ  
   17. มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ ภารกิจ
การจัดการศึกษา ของหน่วยงานใน
จังหวัดชัดเจน และมีความพร้อมใน
ปัจจัยในการบริหารจัดการ 
 

ระบบเศษฐกิจในจังหวัด รวมถึงภาค
ครัวเรือนที่เป็นผู้ปกครองของผู้เรียน
ได้รับผลกระทบทางการเงินและ
สภาพจิตใจ 
8. ค่าบริการการใช้อินเตอร์เน็ตหรือ
สื่อเทคโนโลยีของการจัดการศึกษาทั้ง
ของสถานศึกษาและของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ เรียนออนไลน์ เป็นปัจจัยที่
สร้างภาระแก่ครัวเรือน 
ปัจจัยด้านสังคม :  
6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก
สังคมชนบทและสังคมเมืองส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตเกิดระยะห่างระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ปกครอง รวมถึงการ
เข้าสู่สังคมออนไลน์ที่เข้าถึงประชากร
ทุกระดับรวมถึงผู้เรียนที่อาจได้รับ
ค่านิยม วัฒนธรรม ทัศนคติ การ
ปฏิบัติของผู้คนในเชิงลบในสังคม
ออนไลน์ 
ปัจจัยด้านการเมือง : 
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จุดเน้น
การจัดการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง และ เสถียรภาพทาง
การเมืองส่งผลต่อระบบการศึกษา
ทางตรงและทางอ้อม 
10. ระเบียบในการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง ทั้งการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง  
11. มีการกระจายอำนาจ การจัดการ
ศึกษาในภูมิภาคอย่างจำกัด 
ปัจจัยอ่ืน 
12. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสCOVID 19 ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ 13. 
การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือออนไลน์
อาจได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่ ขาด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน 
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  6.3.3 กลยุทธเชิงป้องกัน (WO) 
จุดอ่อน Weaknesses โอกาส Opportunities กลยุทธเชิงป้องกัน (WO) 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
   1. มีหน่วยงานที่มีภารกิจเดี่ยวกัน
จำแนกตามพ้ืนที่ และมีเอกภาพใน
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
ส่งผลให้มีเป้าหมายการทำงานที่
แตกต่างกันตามภารกิจ  
   2. มีช่องว่างของส่วนราชการต้น
สังกัดส่งผลต่อการทำงานของ
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่    
 ด้านผลผลิตและการบริการ 
  3. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ทางการศึกษาในภาพรวมยังต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ด้านบุคลากร 
   4. อัตรากำลังครูกับขนาด
สถานศึกษาและจำนวนนักเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่สมดุล ส่งผลให้
สถานศึกษาขนาดเล็กขาดครู ครูไม่
ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขา บางแห่ง
ขาดผู้บริหารสถานศึกษา  
   5. ครูและผู้บริหาร รุ่นเก่า
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และครู
รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน  
   6. ครูและผู้เรียนยังคงต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
   7. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความ
ตระหนักในการศึกษาหาความรู้หรือ
การวางแผนอนาคต    
   8. ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   9. ผู้เรียนบางส่วนยังมีทักษะการ
อ่านการเขียน การอ่านหนังสือแตก 
อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับดี     

ปัจจัยด้านสังคม :  
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เปิด
กว้างทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ 
ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ ส่งผล
ต่อการรับวัฒนธรรมทั้งการปฏิบัติ
และวัตถุ เป็นการนำสิ่งที่ดีมาเรียนรู้
เปิดมุมมองโลกทัศน์กว้างขึ้นและปรับ
ใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  
2. สภาพสังคมและชุมชนในจังหวัดให้
ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา เห็นว่าการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ขาดหาย
ไม่ได้  
3. ในภาวะ COVID 19 ทำให้
ประชาชนต้องประกอบอาชีพที่พัก
อาศัย  ผู้ปกครองมีเวลาให้กับ
ครอบครัวมากข้ึน 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
4. เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถรวบรวม
องค์ความรู้ที่ครูและผู้เรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย เสมือนจริง 
5. มีนวัตกรรมใหม่ในการจัดการ
เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่สามารถ
นำมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย
การเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เข้าถึง
ได้ง่ายขึ้นสู่หน่วยงานองค์กร 
ครัวเรือนเพื่อใช้ในการเรียนรู้ได้  
ทุกระดับ ทุกที่ ทุกเวลา 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนได้ 
ปัจจัยด้านการเมือง : 
12. นโยบายรัฐบาล ให้ความสำคัญ
การการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณภาพ  
พร้อมในศตวรรษที่  21 นโยบายด้าน
การศึกษาจึงถูกกำหนดในแผนระดับ 

1. การบริหารอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
2. การพัฒนาทักษะความรู้ความ
เข้าใจด้านดิจิทัล 
3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร  
4. การส่งเสริมความรู้การ
วางแผนชีวิต อนาคต การเงินฯ  
5. การพัฒนาและยกระดับคุ
รภาพการศึกษา 
6. การส่งเสริมการอ่านการเขียน 
7. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
8. การดำเนินงานโรงเรียน
คุณภาพและบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
9. การบูรณาการบริหารจัด
การศึกษา  
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จุดอ่อน Weaknesses โอกาส Opportunities กลยุทธเชิงป้องกัน (WO) 
   10. การแสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ทัศนคติที่ได้รับจาก
สื่อออนไลน์ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง 
โดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติและ
สถาบันครอบครัว 
  ด้านงบประมาณ 
   11. งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
งบประมาณด้านบุคลากร จึงมี
งบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
อ่ืนไม่เพียงพอ  
  ด้านต้นทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 
   12. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  ยัง
ขาดปัจจัย วัสดุอปุกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยีและงบประมาณ 
   13. สถานศึกษาอาชีวะศึกษา ยังมี
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และนักศึกษา
กระจุกตัวในบางแห่ง   
  ด้านการบริหารจัดการ    
  14. ความคาดหวังของหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวง ต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมี
อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย
ที่จำกดั  
     

1 และแผนระดับ 2 ของแผน
ระดับประเทศ 
13. บทบาทของผู้นำทางการเมือง
และนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย
ค้านให้ความสำคัญกับการศึกษา
พร้อมทั้งกระตุ้นการทำงานของฝ่าย
บริหารถึงข้อดีและข้อบกพร่องของ
การจัดการศึกษา ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น 
14. นโยบายระดับประเทศ ภาค กลุ่ม
จังหวัดและจังหวัด  มีนโยบาย
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเพ่ิม
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดีของ
ประชาชน โดยการศึกษาเป็นปัจจัย
หนึ่งในการพัฒนาดังกล่าว 
15. ระเบียบ กฎหมาย ให้ความสำคัญ
กับการจัดการศึกษา ตั้งแต่
รัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
เป้าหมายที่การพัฒนาที่ชัดเจน และมี
กฎหมายที่ใช้ในการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะ เอ้ือต่อการพัฒนาพร้อม
สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและ
บุคลากร 
ปัจจัยอ่ืน 
16. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส  COVID 19 ส่งผลให้ผู้เรียน
และครูต้องศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ออนไลน์ และการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ผ่านสื่อ 
ส่งผลให้ครูและผู้เรียนมีทักษะชีวิต
และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เพ่ิมขึ้น 
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  6.3.4 กลยุทธเชิงรับ (WT) 
จุดอ่อน Weaknesses อุปสรรค Threats กลยุทธเชิงรับ (WT) 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
   1. มีหน่วยงานที่มีภารกิจเดี่ยวกัน
จำแนกตามพ้ืนที่ และมีเอกภาพใน
การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 
ส่งผลให้มีเป้าหมายการทำงานที่
แตกต่างกันตามภารกิจ  
   2. มีช่องว่างของส่วนราชการต้น
สังกัดส่งผลต่อการทำงานของ
หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่    
 ด้านผลผลิตและการบริการ 
  3. ผลการทดสอบทางการศึกษา
ทางการศึกษาในภาพรวมยังต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ด้านบุคลากร 
   4. อัตรากำลังครูกับขนาด
สถานศึกษาและจำนวนนักเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ไม่สมดุล ส่งผลให้
สถานศึกษาขนาดเล็กขาดครู ครูไม่
ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขา บางแห่ง
ขาดผู้บริหารสถานศึกษา  
   5. ครูและผู้บริหาร รุ่นเก่า
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ และครู
รุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน  
   6. ครูและผู้เรียนยังคงต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
   7. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดความ
ตระหนักในการศึกษาหาความรู้หรือ
การวางแผนอนาคต    
   8. ผู้เรียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ต่ำกว่าเป้าหมาย 
   9. ผู้เรียนบางส่วนยังมีทักษะการ
อ่านการเขียน การอ่านหนังสือแตก 
อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับดี     

ปัจจัยด้านสังคม :  
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก
สังคมชนบทและสังคมเมืองส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตเกิดระยะห่างระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ปกครอง รวมถึงการ
เข้าสู่สังคมออนไลน์ที่เข้าถึงประชากร
ทุกระดับรวมถึงผู้เรียนที่อาจได้รับ
ค่านิยม วัฒนธรรม ทัศนคติ การ
ปฏิบัติของผู้คนในเชิงลบในสังคม
ออนไลน์ 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
2. การรับรู้สื่อในทางที่ผิด การนำสื่อ
ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย การบูลลี่ 
(Bully) การหลอกลวง อาชญกรรม
ทางไซเบอร์ การไม่รู้เท่าทันสื่อส่งผล
ต่อผู้เรียนในโลกดิจิทัล 
3. การเสพติดสื่อออนไลน์ เกมส์ เกิด
ทัศนติที่ผิด พฤติกรรมเลียนแบบ และ
การแบ่งเวลาในการเรียน การใช้ชีวิต 
ไม่สนใจต่อการเรียนรู้  
4. ผู้เรียนบางส่วนยังขาดโอกาสใน
การเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีในการ
เรียนออนไลน์ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ :  
5. การปรับตัวของหน่วยงานและ
สถานศึกษาหากไม่มีการปรับปรุง
หลักสูตร แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
นวัตกรรม อาจไม่ทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอนาคต ส่งผลต่อการว่างงาน
ของผู้จบการศึกษา 
6. ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่  ทางความ
เลื่อมล้ำทางการเงินต่อผู้ประกอบการ
และภาคครัวเรือนและส่งผลต่อความ
เลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 
7. สถานะทางเศษฐกิจในช่วงแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งประเทศรวมถึง

1. การสร้างความเข้าใจการ
ดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ 
2. การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  
3. วางระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ภัยคุกคามของ
สถานศึกษา  และภัยทางไซเบอร์ 
4. การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทย 
5. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เป้าหมายการจัดการศึกษาของ
จังหวัด 
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จุดอ่อน Weaknesses อุปสรรค Threats กลยุทธเชิงรับ (WT) 
   10. การแสดงออกทางคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ทัศนคติที่ได้รับจาก
สื่อออนไลน์ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง 
โดยเฉพาะสถาบันหลักของชาติและ
สถาบันครอบครัว 
  ด้านงบประมาณ 
   11. งบประมาณส่วนใหญ่เป็น
งบประมาณด้านบุคลากร จึงมี
งบประมาณในการพัฒนาการศึกษา
อ่ืนไม่เพียงพอ  
  ด้านต้นทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ 
   12. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  ยัง
ขาดปัจจัย วัสดุอปุกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยีและงบประมาณ 
   13. สถานศึกษาอาชีวะศึกษา ยังมี
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และนักศึกษา
กระจุกตัวในบางแห่ง   
  ด้านการบริหารจัดการ    
  14. ความคาดหวังของหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวง ต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมี
อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย
ที่จำกัด  
   

ระบบเศษฐกิจในจังหวัด รวมถึงภาค
ครัวเรือนที่เป็นผู้ปกครองของผู้เรียน
ได้รับผลกระทบทางการเงินและ
สภาพจิตใจ 
8. ค่าบริการการใช้อินเตอร์เน็ตหรือ
สื่อเทคโนโลยีของการจัดการศึกษาทั้ง
ของสถานศึกษาและของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ เรียนออนไลน์ เป็นปัจจัยที่
สร้างภาระแก่ครัวเรือน 
ปัจจัยด้านสังคม :  
6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก
สังคมชนบทและสังคมเมืองส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตเกิดระยะห่างระหว่าง
สถานศึกษาและผู้ปกครอง รวมถึงการ
เข้าสู่สังคมออนไลน์ที่เข้าถึงประชากร
ทุกระดับรวมถึงผู้เรียนที่อาจได้รับ
ค่านิยม วัฒนธรรม ทัศนคติ การ
ปฏิบัติของผู้คนในเชิงลบในสังคม
ออนไลน์ 
ปัจจัยด้านการเมือง : 
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จุดเน้น
การจัดการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง และ เสถียรภาพทาง
การเมืองส่งผลต่อระบบการศึกษา
ทางตรงและทางอ้อม 
10. ระเบียบในการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง ทั้งการสรรหา บรรจุ และ
แต่งตั้ง  
11. มีการกระจายอำนาจ การจัดการ
ศึกษาในภูมิภาคอย่างจำกัด 
ปัจจัยอ่ืน 
12. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสCOVID 19 ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ 13. 
การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือออนไลน์
อาจได้รับความรู้ได้ไม่เต็มที่ ขาด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียน 
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ส่วนที่ 3 

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

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที ่7/2565  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
 3.2 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570       

3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์      
ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กำหนดให้ 1) รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2) รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรค
หนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย   3) รัฐต้องดำเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัด
ให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ โดย
รัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย   4) 
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของ
ตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ    และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค กำหนดให้มี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  เพื ่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด 
ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการจังหวัด ประกอบการมียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2-3 กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาที่ยัง
ประสบปัญหาและอุปสรรค์ในหลายประการในการพัฒนาผู้เรียน การศึกษาจึงเป็นเรื่องหนึ่งในประเด็นการปฏิรูป
ประเทศของรัฐบาล ที่จะพัฒนาให้คนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
 จากการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค กำหนดให้มีการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยที่จัดการศึกษา 
ดำเนินงานจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามบริบท และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำหรับจัดทำคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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3.2 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570  

 3.2.1  วัตถุประสงค์ 
   1) สำหรับเป็นเครื ่องมือในการกำกับทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที ่จัด
การศึกษา และสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
   2) เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 3.2.2   วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    1) วิสัยทัศน์ 
            “จงัหวัดเพชรบูรณ์ : ดินแดนแห่งการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ เพ่ือความสุขของคนอยู่
และผู้มาเยือน”  
 

     นิยามวิสัยทัศน์ 
         1. จังหวัดเพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ : จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จัดการศึกษาและบริหารตามมาตรฐานในการเข้าถึงและเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษากับผู้เรียนทุกช่วงวัย สู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและแผนทุกระดับ รวมถึงนโยบายของรัฐ โดยยึดหลักการบริบทและ
ศักยภาพของจังหวัด เพ่ือผู้เรียนทุกระดับมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)   

      3Rs ได้แก่ 1)  การอ่านออก (Reading)   2)  เขียนได้ (Writing) และ 3) มีทักษะ            
ในการคำนวณ (Arithmetics) 
      8Cs ได้แก่  1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving)  2)  ท ักษะด ้านการสร ้างสรรค ์และนว ัตกรรม (Creativity and 
Innovation) 3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)  
4) ท ักษะด ้านความร ่วมม ือการทำงานเป ็นท ีม และภาวะผ ู ้นำ ( 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) 
     2. เพื่อความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน : จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียน
ในจังหวัดให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันทุกรูปแบบ พร้อมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ             
เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตสู่การมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดในการพัฒนาสินค้าและบริการแก่ประชากรภายในและภายนอก
จังหวัด   
     2) พันธกิจ 
 1. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
 4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
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    3) เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและปลูกฝังแนวคิดตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยหลักศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริ  
     2. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
     3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
     5. มีผลการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
     6. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

    4) ตัวช้ีวัดรวม  
 1. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
 2. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้             
ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  
 3. ร้อยละในการเข้าถึงการศึกษาของประชากร (ปฐมวัย / ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น /มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)  
 4. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมหรือจัดให้มีการพัฒนา
ทักษะผู้เรียนที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)   
 5. ร้อยละของสถานศึกษา จัดให้มีการคัดกรอง/จัดทำข้อมูลความสามารถพิเศษของ
ผู้เรียนทุกระดับและจัดให้มีการพัฒนาหรือส่งต่อผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา) 
 6. ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพทุกช่องทาง อย่างน้อย 2 หลักสูตร  
 7. มีผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานหรือ
ชุมชนท้องถิ่น    
 8. ร้อยละหน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล หรือผ่านการประเมิน ITA/OIT ระดับดีมาก 
 

     5) จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1. การอ่าน การเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ นำไปสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจความสำคัญของสิ่งที่อ่าน)  
(ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
     2. การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การสร้างทักษะด้านอาชีพ ยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 5) 
     3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 4) 
     4. การจัดการศึกษาปฐมวัย (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
     5. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษาและทักษะดิจิทัลของครูและผู้เรียน  
(ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
     6. การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการส่งเสริมพหุปัญญา  
(ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 
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     7.  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 3) 

     8. ความปลอดภัยและภัยคุกคามในทุกมิติ  (ประเด็นในยุทธศาสตร์ที่ 1) 
 

    6) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
     2. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
     3. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพของจังหวัด 
     6. การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

    7) คำนิยาม 
     หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัด ให้รวมถึงหน่วยงานประสานสถานศึกษาในกำกับ เช ่น สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
     หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที ่ส ังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ให้รวมถึงสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดด้วย  
     สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังกัดสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย  
     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจมีหลายระดับหรือระดับใด
ระดับหนึ่ง  
     สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยที ่จ ัดการศึกษาประเภท
อาชีวศึกษา 
     สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาหรือระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี  
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2566-2570) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการศึกษาและปลูกฝังแนวคิดตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยหลักศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 

พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1) ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังแนวคิดการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ  

n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาท่ีนำกระบวนการ
ลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน  

n/a 100 100 100 100 100 หน่วยงานและ
สถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3) ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างความ
ตระหนักรู้ในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึด
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

90.09 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

4) ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย  ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากร 15-59 ปี ของจังหวัดเพชรบูรณ์   8.92 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 ทุกหน่วยงาน 

2) อัตราการเข้าเรียนจำแนกตามระดับ       
    2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปฐมวัย ต่อประชากรอายุ 3-5 ปี   

90.15 91 92 93 94 95 สพป. ศธจ. อปท. ตชด 

    2.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ของประชากรอายุ  
6-11 ปี    

92.41 100 100 100 100 100 สพป. ศธจ. อปท. ตชด 

    2.3 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของประชากร
อายุ 12-14 ปี     

88.49 100 100 100 100 100 สพป. สพม. ศธจ. อปท. ตชด 

    2.4 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ของประชากรอายุ 15-17 ปี 

70.39 81 82 83 84 85 สพป. สพม. ศธจ. อศจ. อปท. 
ตชด. 

3) ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ / กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
เข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและ
เตรียมความพร้อม  

n/a 75 80 85 90 95 สถานศกึษาสังกัดสำนกับริหาร
การศกึษาพิเศษ 

4) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน n/a 81 82 83 84 85 สถานศกึษาสังกัดสำนกับริหาร
การศกึษาพิเศษ 

5) ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทาง
การศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

n/a 50 55 60 65 70 กศน. ตชด. พช. พม.  

6) ร้อยละของสถานศึกษามีช่องทางการเข้าศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มากกว่า 1 ช่องทาง  

n/a 80 85 90 95 100 ทุกหน่วยงาน 

7) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการรับเข้าศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

8) ร้อยละของการออกกลางคันของผู้เรียน n/a 10 8 6 5 4 ทุกหน่วยงาน 

9) ร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 34:66 46:54 47:53 48:52 49:51 50:50 สพป. สพม. ศธจ. อศจ. อปท. 

 



152 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1) ร้อยละของผู้เรียนระดับท่ีอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านหนังสือไม่
แตก ลดลง (ประถมศึกษา) 

12.29 9 8 7 6 5 สพป. ศธจ. อปท. ตชด 

2) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน (ม.3 ม.6 
/ ปวช. หรือเทียบเท่า)   

n/a 20 25 30 35 40 สพป. สพม. ศธจ. อศจ.
อปท.  

3) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะดิจิทัลตามมาตรฐาน (ปวส-อุดมศึกษา) n/a 20 25 30 35 40 สถาบันอุดมศึกษา/อศจ. 

4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
ความกตัญญู จิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม  

n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

5) ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษาปฐมวัย 

91.16 91 92 93 94 95 สพป. ศธจ. อปท. ตชด. 
พม. สสจ. 

6) ร้อยละของสถานศึกษา จัดให้มีการคัดกรอง/จัดทำข้อมูลความสามารถ
พิเศษของผู้เรียนทุกระดับและจัดให้มีการพัฒนาหรือส่งต่อผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา)   

n/a 5 6 7 8 9 ทุกหน่วยงาน 

7) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะ ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ 
ชาญฉลาด) หรือหลักสูตรเรียนรู้อัตลักษณ์ในท้องถิ่น 

51.45 55 60 65 70 75 ทุกหน่วยงาน 

8) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จังหวัด/ภาค/ชาติ) 
ข้อมูลฐาน 
O-NET 2564  ม.6 (29.87) ไทย (43.43) สังคม (35.49)  อังกฤษ (23.28) คณิต (19.25)  
                   วิทย์(29.70)  
V-NET 2563 ปวช.36.52  ปวส. – 
N-NET 2564  ประถม 34.79 /  ม.ต้น  38.22 /  ม.ปลาย 32.16 
 

ตามข้อมูล
ฐาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  

3 
จาก 

ปีฐาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

3.5 
จาก 

ปีฐาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

4 
จาก 

ปีฐาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

4.5 
จาก 

ปฐีาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  

5 
จาก 

ปฐีาน 

สพป. สพม. ศธจ. อศจ.
อปท. พศ. 
สถาบันอุดมศึกษา 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

9. ร้อยละผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมากกว่าร้อยละ 50  
ข้อมูลฐาน 

ONET 2564 ป.6 ม.3 ม.6 
ภาษาไทย 41.90 82.18 34.85 
ภาษาอังกฤษ 13.48 6.57 3.98 
คณิคศาสตร์ 8.44 2.84 3.75 
วิทยาศาสตร์ 8.07 3.34 2.89 
สังคมศึกษา - - 1.36  

ตามข้อมูล
ฐาน 

50 50 50 50 50 สพป. สพม. ศธจ. อปท. 
สถาบันอุดมศึกษา 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์
โควิด 19 หรือโรคอุบัติใหม่ 

100 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าหมาย   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพของจังหวัด 

เป้าหมาย  มีผลการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย การปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1) มีผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น 

n/a 10 15 20 25 30 ทุกหน่วยงาน 

 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ทีน่ำไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น  

n/a 50 55 60 65 70 ทุกหน่วยงาน 

3) ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน n/a 50 55 60 65 70 ทุกหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย หน่วยปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1) ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพทุกช่องทาง อย่างน้อย 2 หลักสูตร  

n/a 100 100 100 100 100 ทุกหน่วยงาน 

2) ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะทักษะดิจิทัล และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

n/a 
 

50 55 60 65 70 ทุกหน่วยงาน 

3) ร้อยละของครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้ 

n/a 
 

50 55 60 65 70 ทุกหน่วยงาน 

4) ร้อยละของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ /ตำแหน่ง
ทางวิชาการ เพิ่มขึ้น  (ชพ.ขึ้นไป หรือ ผศ. ขึ้นไป)  

n/a 
 

1 2 3 4 5 ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน 
พ.ศ.2564 

ค่าเป้าหมาย การปฏิบัติ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละหน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล หรือผ่านการประเมิน 
ITA/OIT ระดับดีมาก 

n/a 100 100 100 100 100 ศธจ.  สพป/สพม.  
กศน. จ.พช. อศจ.พช. 

2) หน่วยงานทางการศึกษามีภาคี เครือข่ายความร่วมมือ ที่เกิดผลการ
พัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 10 ภาคีเครือข่ายขึ้นไป  

n/a 70 75 80 85 90 ศธจ.  สพป/สพม.  
กศน. จ.พช. อศจ.พช. 

3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมี
ระบบการบริหารจัดการและการบริการด้วยระบบดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

n/a 100 100 100 100 100 ศธจ.  สพป/สพม.  
กศน. จ.พช. อศจ.พช. 

4) คดีการร้องเรียนและการกระทำผิดทางวินัย  n/a 0 0 0 0 0 กศจ.พช./ ศธจ.พช. 
ทุกหน่วยงาน  
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แนวทางการจัดการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะท่ี 2 พ.ศ.2566-2570 
   

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

 เป้าหมาย ผู ้เร ียนได้ร ับการศึกษาและปลูกฝังแนวคิดตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
หลักศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 

 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการปลูกฝังแนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาท่ีนำกระบวนการลูกเสือมาใช้ในกิจกรรมเสริมทักษะ

ชีวิตของผู้เรียน 
3. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
4. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ

บริบทของท้องถิ่น โดยยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

 แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความม่ันคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1.1 หน่วยงานและสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ หรือที่
เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัด 
  1.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ปลูกฝัง ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
  1.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคนในจังหวัด เป็นสมาชิกจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หรือ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของจิต
อาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ หรือร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน หรือตามที่ราชการกำหนด  พร้อมทั้งการ
ขยายผลและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำแนวทางสู่การจัดการศึกษา
ต่อผู้เรียน 
  1.4 หน่วยงานและสถานศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานของผู้เรียน ด้านความรักความ
สามัคคี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง               
สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษาทุกระดับ 
  1.5 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
  1.6 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) 
  1.7 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาอ่ืน ที่ช่วยพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
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  1.8 หน่วยงานและสถานศึกษา เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งปรับ
ความเข้าใจในทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อความม้ันคงของชาติ   
 

2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
  2.1 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู ้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ สู่สถานศึกษาในสังกัด ให้ทราบและเข้าใจแนวทางและใช้หลักสูตรตามความพร้อมของสถานศึกษา  
  2.2 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง ปลูกฝัง สร้างความตระหนัก ความปลอดภัยและวินัยจราจร 
ให้กับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัย
ทางถนน เช่น สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขาในพื้นที่ โดยอาจดำเนินการร่วมกับ
สถานศึกษาอื่น ในพื้นที่ใกล้เคียงในคราวเดียวกัน เพื่อสร้างความตระหนักความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาในจังหวัด 
  2.3 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และสถานศึกษา สร้างความตระหนักหรือจัดกระบวนการ
เรียนรู้และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี ่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม               
การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ปัญหาความรุนแรงในสังคม มีการสร้างระบบและมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
  2.4 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง และดำเนินการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคามไซเบอร์ ภัยที่มาจากโลกออนไลน์ เช่น การล่อลวงทางเพศหรือทรัพย์สินเงินทอง ในรูปแบบที่เหมาะสม 
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ครู บุคลากร และผู้เรียน เพ่ือป้องกันภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
  2.5 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง วางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากร ในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่นจัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ 
การจัดกิจกรรม Safety school Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง 
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 
  2.6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง บรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับ    
   

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  3.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง จัดให้มีระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 
      3.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้าน
ยาเสพติด หรือ ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานหรือชุมชนในพ้ืนที่  
 3.3 สถานศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อม
ดำเนินการตามแนวทางของโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 
 

4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา แนวทางตาม
พระราชดำริ อย่ายั่งยืน 
   4.1  สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
     4.1.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา บูรณาการสืบสานศาสตร์พระราชาฯ ในสาระวิชา
หรือกิจกรรม โดยตรงต่อผู้เรียน 
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     4.1.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา น้อมนำ
หลักการทรงงาน มาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการ 
     4.1.3 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สร้างทัศนคติ น้อมนำพระบรมราโชบายและ
พระราชดำริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งใหม ่
   4.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา เข ้าร ่วม โครงการ 1) สถานศึกษาพอเพียง                 
2) โรงเรียนคุณธรรม 3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ (ตามความพร้อมของ
สถานศึกษา)    
   4.3 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้สืบสานศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชดำริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
   4.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู ้ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต            
ด้วยรูปแบบโครงงาน หรือโครงการ  
 

5. การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สร้างความตระหนักต่อครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
     5.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแนวทางมาตรการและดำเนินการ ลดและคัดแยก
ขยะ การจัดการขยะเหลือใช้หรือส่งต่อทำลาย (ใช้น้อย ใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่) 
     5.3  หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานและสถานศึกษา             
(การปรับภูมิทัศน์หรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในหน่วยงานและสถานศึกษา)  
     5.4  หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง มีส่วนในการลดการสร้างฝุ่นละออง หมอกควัน 
และมลภาวะต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่ชุมชน 

  5.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ดำเนินงานโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียว 
  5.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้หรือการปลูกป่า  
  5.7 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้
หลอด LED ประหยัดพลังงาน การใช้ไฟโซล่าเซลล์ให้ความสว่างยามค่ำคืนหรือใช้มาตรการประหยัดพลังงาน เป็นต้น  
  5.8 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 โครงการสำคัญ 
 1. โครงการสร้างจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ / โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ / โครงการกิจกรรมจิตอาสา /โครงการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริธรรมและความ
เป็นพลเมืองโลก 
 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด / สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
 3. โครงการป้องกันภัยคุกความรูปแบบต่าง ๆ (อุบัติภัย ภัยไซเบอร์ ภัยต่างๆ)   
 4. โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

 5. แผนงาน/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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 6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 7. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 9. โครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียว 
 10. โครงการห้องเรียนอนุรักษ์พลังงาน /รักษ์โลก รักษ์พลังงาน 
 11. แผนงาน/โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้ความรู้ทักษะ และทัศนคติให้กับ

คนทุกช่วงวัยในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 12. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 13. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       14. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดี่ยวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

   เป้าหมาย  
    ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 

 ตัวช้ีวัด    
  1. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15-59 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. อัตราการเข้าจำแนกตามระดับ  
   1.1 อัตราการเข้าเรียนระดับปฐมวัย ต่อประชากรอายุ 3-5 ปี  (ก่อนวัยเรียน)   
   1.2 อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ของประชากรอายุ 6-11 ปี     
   1.3 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของประชากรอายุ 12-14 ปี        
   1.4 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ของประชากรอายุ 15-17 ปี     
  3. ร้อยละของกลุ่มเด็กพิการ /กลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  /               
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม  
  4. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
  6. ร้อยละของสถานศึกษามีช่องทางการเข้าศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่า 1 ช่องทาง  
  7. มีระบบการรับเข้าศึกษาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
  8. ร้อยละของการออกกลางคันของผู้เรียน 
  9. ร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 
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  แนวทางการพัฒนา 
  1. การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา     
   1.1 หน่วนงานทางการศึกษา พัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ
หรือได้รับการ พัฒนาทักษะอาชีพ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่) 
   1.2 หน่วนงานทางการศึกษา พัฒนาเครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษา
ระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) เป็นรายจังหวัดพร้อมทั้งรายงานข้อมูลต่อสาธารณะ 
   1.3 หน่วนงานทางการศึกษา พัฒนาระบบคัดกรองเด็กเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา 
   1.4 หน่วยงานทางการศึกษา พัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน (Workforce Readiness Survey) และเตรียมการจัดเก็บและ
รายงานข้อมูลต่อสาธารณะ 
   1.5 หน่วยงานทางการศึกษา บูรณาการจัดทำแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการรับนักเรียนที่
เหมาะสมกับคุณภาพและศักยภาพของสถานศึกษา   
   1.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ ตามความถนัดด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
   1.7 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำแนวทางการรับนักเรียนจังหวัด การจัดชั้นเรียนของโรงเรียน
ยอดนิยม หรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง  
   1.8 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง นำระบบระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนมาใช้              
ในการติดตามผู้เรียนออกกลางคัน        
   1.9 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ทุกแห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้ร ับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าตามความถนัด หรือประกอบอาชีพตามความเหมาะสม               
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
   1.10 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าในจังหวัด ร่วมมือกับสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และดึงดูด
ประชาชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น หรือสามารถเทียบโอน  หน่วยกิจหรือประสบการณ์
ทำงานได้    
      1.11 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีเครือข่าย ส่งต่อและติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับ สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   1.12 หน่วยงานทางการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานวิจัย และการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน 
   1.13 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรทางสังคม (Social Innovator) 
ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกจากระบบ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย 

   1.14 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 
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   1.15 หน่วยงานทางการศึกษา ระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื ่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการส่งต่อ ไปยังสถานศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ 
   1.16 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เช่น Home School ตามมาตรา 12 
ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบครัว พ่อแม่หรือผู้ดูแล สามารถจัดการการศึกษาพื้นฐานให้แก่เด็กเอง โดยที่
ไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานทุกรูปแบบและ
ประเมินผลให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  
 

  2. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
   2.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน
ทุนการศึกษาและเงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมโอกาสเข้าถึงการศึกษาแก่เด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจนในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือถึงระดับอุดมศึกษา (ถ้ามี) ทั้งในสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดให้สามารถพึ่งพาตนเองในการ
ดำรงชีวิตได้ 
   2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สนับสนุนองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะให้แก่ครู
ปฐมวัย ครูผู้ช่วย และอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเล็กทุกสังกัด รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ 
   2.3 หน่วยงานทางการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และเครื่องมือที่จำเป็นในดำเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   2.4 หน่วยงานทางการศึกษา สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสถานศึกษา
ขนาดเล็กอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ด้วยกระบวนการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างของสถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที ่ห่างไกลทุรกันดาร (Protected and Isolated Schools) และ
สถานศึกษาขนาดเล็กประเภทอ่ืน ๆ 
   2.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาผู้เรียน ให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในการเรียน 
   2.6 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   2.7 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้นำชุมชนเป็นเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาในการลดความเลื่อมล้ำ  
   2.8 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สนับสนุนการดึงพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นกำลังใน
การพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เพ่ือฝึกทักษะเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ในอนาคต 
   2.9 สถานศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและยอมรับสังคมเรื่อง เพศสภาพและความ            
เสมอภาคทางเพศ  
   2.10 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพเสมอกัน             
ในทุกพ้ืนที่ เชื่อมโยง การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) /โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุมเมือง /โรงเรียนคุณภาพหรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและการบริหารจัดการโรงเรียน  
ขนาดเล็ก ด้วยการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีความพร้อมในการรองรับโรงเรียนโดยรอบในพื้นที่มาเรียนรวม
หรือมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
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    2.10.1 หน่วยงานทางการศึกษาจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 
    2.10.2 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างการรับรู้ ความเข้าจนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่
สถานศึกษาทุกแห่งและกลุ่มเป้าหมาย 
    2.10.3 หน่วยงานทางการศึกษาจัดทำแผนการดำเนินงานระยะกลางหรือรายปีที่สามารถขับเคลื่อน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    2.10.4 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณแก่สถานศึกษาใน
การพัฒนาสถานศึกษา จากส่วนราชการต้นสังกัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  
    2.10.5 หน่วยงานทางการศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
    2.10.6 จังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบหรือการตรวจ
ราชการ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
   2.11 การสร้างความเสมอภาคให้แก่เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษให้เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและเท่าเทียม 
    2.11.1 หน่วยงานทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ สร้างองค์ความรู้แก่ครใูน
การคัดกรอง เด็กพิเศษ 9 ประเภท เด็กบกพร่องในการเรียนรู้ในสถานศึกษา  เพื่อจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ  
    2.11.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จัดให้มีความพร้อมในการศึกษาให้แก่ เด็กที่มี
ความจำเป็นพิเศษ เช่น ล่ามภาษามือ อักษรเบล  เป็นต้น  
    2.11.3 สถานศึกษาจัดการศึกษาพิเศษ หรือสถานศึกษาเครือข่าย จัดให้บริการวิชาการแก่เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการ ในระยะแรกเริ่มให้ช่วยเหลือตัวเองในขั้นพื้นฐาน ให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

  3. การส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
  3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ดำเนินการให้สถานศึกษา ในสังกัดหรือที่
กำกับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อสำหรับการบริการทางการศึกษา และศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชน 
  3.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ กศน.อำเภอ กศน.ตำบล สร้างและ
ส่งเสริมให้เปิดแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
  3.3 สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   3.4 สถานศึกษา นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้นอกระบบการปรึกษาหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

  โครงการสำคัญ 
  1. โครงการ/กิจกรรมคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้มีความจำเป็นพิเศษ  
  2. โครงการ/กิจกรรมการรับนักเรียน   
  3. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษาและกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4. โครงการ/กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  
  5. โครงการ/กิจกรรมส่งต่อผู้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
  6. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมของผู้เรียน 
  7. โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรอ่ืน 
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  8. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การศึกษาทางไกลและสื่อจาก
เทคโนโลยี 
  9. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันในทุกพ้ืนที่ เชื่อมโยง การ
ดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) /โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/โรงเรียนดีสี่มุม
เมือง /หรือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
  10. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

   เป้าหมาย  
    ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 
 

 ตัวช้ีวัด    
  1. ร้อยละของผู้เรียนระดับที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านหนังสือไม่แตก ลดลง (ประถมศึกษา) 
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมข้ึน (ม.3 ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า)   
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะดิจิทัลตามมาตรฐาน (ปวส-อุดมศึกษา) 
  4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญู จิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อสังคม  
  5. ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย 
  6. ร้อยละของสถานศึกษา จัดให้มีการคัดกรอง/จัดทำข้อมูลความสามารถพิเศษของผู้เรียนทุกระดับและ
จัดให้มีการพัฒนาหรือส่งต่อผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ (พหุปัญญา)   
  7. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) หรือหลักสูตรเรียนรู้อัตลักษณ์ในท้องถิ่น 
  8. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (จังหวัด/ภาค/ชาติ) 
 9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมากกว่าร้อยละ 50  
  10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์โควิด 19 หรือโรคอุบัติใหม่  
 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน  
   1.1 สถานศึกษาสร้างความเข้าใจพื้นฐานความสำคัญของสถานบันครอบครัว การสร้างครอบครัวที่
เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้ปกครองของผู้เรียนในสถานศึกษาผ่านกระบวนการที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองปลูกฝังทักษะต่างๆ ตามความถนัด เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น  
   1.2 สถานศึกษาบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชุมชนในพื ้นที ่ ในการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่น 
   1.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ชุมชน ในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางวิชาการ ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือปลูกฝังทักษะนอกห้องเรียน  สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต  
   1.4 สถานศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน          
ผ่านแนวคิด ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  



164 
 

 
 

   1.5 สถานศึกษาระดับปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เน้นการส่งเสริมสุขภาพ บ่มเพระปลูกฝัง
วินัยและพัฒนาการที่ดีทางกาย ใจและอารมณ์ ก่อนเข้ารับการศึกษาปฐมวัย 
   1.6 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการศึกษาใน
รูปแบบพื้นที ่ Sandbox ของจังหวัดหรือระดับหน่วยงาน ในการดำเนินงานตามประเด็นแต่ละประเด็นตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญา โดยอาจจัดทำเป็น
โรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนตามความเหมาะสม 
   1.7 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย โดยกำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กร
พัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่าย
ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง 
 

  2. การพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย 
   2.1 หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีแผนหรือแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในทุกระดับ และ
ร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงศึกษาธิการ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
   2.2  หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาระดับปฐมวั ย ส่งเสริมให้
สถานศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลหรือสถาพยาบาลในชุมชน ดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยภายในสถานศึกษาและ
สร้างกลไกลความร่วมมือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก
อายุต่ำกว่า 6 ปี ในพ้ืนที่  
   2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้ มีการ
พัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
สามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย
ตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และ
โภชนาการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้านก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
   2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้มีการ
ยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับ การดำเนินงาน เพ่ือให้เป็น
กลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ  พร้อมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแล
ปกป้องเด็กปฐมวัย 
   2.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สถานศึกษาระดับปฐมวัย ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน  เน้นทักษะ
ต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและจัดระบบ 
ทักษะการประเมินตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฐมวัยให้มีค วามพร้อมทั้งทักษะ 
ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ  
   2.6 สถานศึกษาระดับปฐมวัยจัดให้มีการคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู ่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และจัดให้มีการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยครบ 5 ด้าน 
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   2.7 สถานศึกษาระดับปฐมวัย พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมจัดประสบการเรียนรู้เน้นทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ปลูกฝังวินัย คุณธรรมค่านิยมที่ดี และหน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยให้มี
มาตรฐาน  
   2.8 สถานศึกษาระดับปฐมวัยจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างคุณธรรมและวินัยแก่ผู้เรียน ดังนี้ 1) กิจกรรม            
การเล่น/การออกกำลังกาย/เกมส์  2) กิจกรรมการเข้าแถว/เข้าคิว  3) กิจกรรมเล่านิทานพระราชา เป็นต้น    
   2.9 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการประเมินหรือคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ            
(1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ) เพ่ือเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษา ขยายผลการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน
สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่ืน ๆ ในพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการส่งต่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ  
 

  3. การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
   3.1 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล สร้างระบบและเครื่องมือการคัดกรองผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ตรรกะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทัศนะศิลป์ ดนตรี กีฬาการ
จัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงความสามารถโดดเด่นด่านต่าง ๆ (ค้นหาทักษะพิเศษของนักเรียนด้านอ่ืนๆ) และ
จัดทำเป็นฐานข้อมูลของห้องเรียน สถานศึกษา หน่วยงาน และจังหวัดตามลำดับ 
   3.2 สถานศึกษา จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คันพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง 
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้อง
ดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 
   3.3  หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสถานศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ
ของผู้เรียนหรือส่งต่อผู้เรียน กับหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมเฉพาะทาง 
   3.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ปกครองและครอบครัวเสริมสร้างความสามารถพิเศษของผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพ 
   3.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และสถานศึกษา จัดหางบประมาณหรือจาก
สนับสนุนจากภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการจัดสภาพแวดล้อม จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการ
ผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับการสนับสนุนให้มีบททาทในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
   3.6 สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา จัดโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้รับความเข้มแข็งและต่อยอดได้ เช่น จัดให้มีการรวมกลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษในแต่ละสาขาเป็นชมรม  ชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการให้ความสำคัญกับกิจกรรมนอกห้องเรียน ตาม
ความต้องการ ความสนใจ และความถนัด ภายใต้การกำกับดูแลของครู อาจารย์ พร้อมให้การสนับสนุนตามศักยภาพ
ของสถานศึกษา   
   3.7 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
ใกล้เคียงในการต่อยอดความสามารถพิเศษของผู ้เร ียน ด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย หรือการรับนักศึกษาที ่มี
ความสามารถพิเศษในสาขาที่เก่ียวข้อง   
   3.8 สถาบันอุดมศึกษา สร ้างความร ่วมมือและเช ื ่อมต่อกับสถาบันว ิจ ัยช ั ้นนำทั ่วโลก หรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนในประเทศ เพ่ือรวบรวมนักวิจัยและสร้างนักวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น  
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  4. การพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   4.1 การพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงช่วงวัย       
      4.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ส่งเสริมให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาและอาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ            
ในการใช้เทคโนโลยี การวางแผนชีวิต การวางแผนทางการเงิน ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึง
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกับผู้ อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม           
ในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีจุดเน้น ดังนี้  
       - สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาผู ้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทาง           
พหุปัญญาที่หลากหลายตามศักยภาพ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาหรือ
โครงงานเป็นฐาน 
       - สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ 
ผู้เรียนสร้างความรู้ระดับความคิดรวบยอด และระดับหลักการใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้ างสรรค์ เน้นทักษะ
พื้นฐานทางการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร บนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านความรู้ คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความ
ถนัด ความสนใจ ทั้งด้านวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตจากการเรียนรู้และต่อยอด
นวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ได้ มีนิสัยปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ สร้างและผลิตผลงานใหม่ ๆ 
       - สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง 
ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เป็น
นวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงต่อยอดพ้ืนฐานทางการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ที่
มีคุณค่าระดับสูง เน้นทักษะความเป็นผู ้นำรวมทั้งส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึก
ประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความรู้จากปฏิบัติการเชิงวิจัยทั้งในสถานศึกษา
และชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และโครงการ 
       - สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี
และการสร้างนวัตกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ปรับปรุงพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ตาม
บริบทของภูมิภาคและโลก ส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นใน
ด้านความรู้ ตามความถนัดความสนใจรายบุคคล และต่อยอดทักษะความเป็นมนุษย์ ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
หรือโครงงานเป็นฐาน ทั ้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที ่ม ุ ่งสร้างความคิดรวบยอดด้านการคิด              
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมขั้นสูง และปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความเป็นผู้นำ 

 4.1.2 สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู ่การปฏิบั ติอย่างเต็มรูปแบบ เพื ่อสร้าง
สมรรถนะที่สำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
      4.1.3 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะกับความสามารถเฉพาะบุคคล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จัดทำหลักสูตรระยะสั้นตาม
ความสนใจและเหมาะสมของผู้สนใจ การใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
จังหวัดและความสนใจของผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ และ
สถาบันอุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดงาน มีงานทำและมีรายได้
ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ 
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      4.1.4 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 1) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จูงใจ
และสร้างการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การดำรงชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามความเหมาะสม การวางแผนทางการเงิน ร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ 
เอกชน พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชน เรียนรู้การใช้ดิจิทัลในการสร้างและวางแผนอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 2) สถานศึกษาอุมดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา จัดระบบการฝึกอบรม พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ สื่อการเรียนรู้ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
สามารถเข้าถึงได้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
      4.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา กำหนดมาตรฐานทักษะของผู้เรียนในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง 
เป็นมาตรฐานให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน  
      4.1.6  หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร 
สามารถรวมพลังทำงานเป็นทีม มีการคิดข้ันสูงด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนำร่องกับ
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
      4.1.7  หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา จัดให้มีนโยบาย
หรือจัดทำระบบการศึกษาแบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Academic Credit Bank : Credit Bank) หรือ ธนาคาร
หน่วยกิต เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและประชาชนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน โดยสามารถน าผลการ
เรียนรู้ที ่ได้จากประสบการณ์การท างาน อาชีพ หรือการฝึกอบรม ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่สะสมไว้มาเทียบโอนกันได้ 
 

    4.2 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
      4.2.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ทุกระดับ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษ ที่ 21 มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และ
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลาย
ช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
        1) การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และระดับต่างๆ ปลูกฝังทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs)  ได้แก่  3Rs : 1). การอ่านออก (Reading)  2) เขียนได้ (Writing) 3) มีทักษะในการคำนวณ (Arithmetics) 
และ  8Cs : 1)  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 3)  ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) 4)  ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม 
และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership)  5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการ
รู ้เท่าทันสื ่อ (Communication Information and Media Literacy)  6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  7) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) 8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
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        2) การศึกษาอาชีวศึกษาเน้นระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถานประกอบการ                
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงานเพ่ือวางรากฐานของผู้เรียน 
        3) สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ใน
หลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพั ฒนา
ผู ้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที ่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู ่ตลาด
ต่างประเทศได้รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างด ี
      4.2.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยี
เข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะ
แบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อ
และมีส่วนร่วม 
      4.2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต 
และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง 
      4.2.4 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและ
ทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติด
กับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที ่รวดเร็วและต่อเนื ่อง โดยผู ้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที ่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน     
 

   4.3 การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์     
        4.3.1 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
จัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ 
ตามบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษาอ่านหนังสือออกเขียนหนังสือได้ อ่าน
หนังสือแตกสามารถวิเคราะห์ตามความสามารถของวัย 2) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอ่านหนังสือ
แตกสามารถวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  3) ประชาชนอายุ 15 - 59 ปี อ่านหนังสือในชีวิตประจำวันมากขึ้น  
      4.3.2 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สำรวจคัดกรองผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อ่านหนังสือไม่แตก เป็นฐานข้อมูลของโรงเรียน รวบรวมเป็นข้อมูลถึงระดับเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัด เพื่อเป็น
ฐานในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา เป็นประจำทุกไตรมาสหรือภาคการศึกษา  
      4.3.3 หน่วยงานทางการศึกษา พิจารณาคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในจังหวัด
หรือสถานศึกษาอ่ืนภายนอกจังหวัด และรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจัดทำแนวทางการปฏิบัติสู่สถานศึกษา หรือหาแนวทาง
แก้ปัญหาตั้งแต่ระดับสถานศึกษาถึงระดับจังหวัด 
      4.3.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงานโครงการที ่สอดคล้องกับ
เป้าหมายอย่างเปน็รูปธรรม สามารถวัดผลได้ใช้เชิงปริมาณและคุณภาพ  
      4.3.5 หน่วยงานทางการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายการอ่านออกเขียนได้ อ่านหนังสือแตก                 
สู่สถานศึกษา พร้อมการกำกับติดตามการดำเนินงานการพัฒนาการอ่านการเขียน อย่างต่อเนื่อง 
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      4.3.6 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับวิธีการเรียนการสอนของครูให้ผู้เรียน
ได้อ่านออกเสียง ได้แสดงออกทางความคิดจากเรื่องที่อ่าน ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้น   
       4.3.7 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยการสร้าง
ขวัญและกำลังใจ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือระดับจังหวัดตามความเหมาะสม    
 

       4.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม และวัฒนธรรม  
      4.4.1 สถานศึกษาทุกระดับ ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสอดแทรกการมีหน้าที่พลเมือง 
คุณธรรม จริยธรรม การรักษาขนมธรรมเนียมอันดีงาม ความตรงต่อเวลา ยอมรับความหลากหลาย รวมถึงการมจีิต
สาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน รวมถึงการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ชาติและท้องถิ่น  
      4.4.2 สถานศึกษาทุกระดับ นำผู้เรียน หรือเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 
      4.4.3 สถานศึกษา ใช้การวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
      4.4.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา จัดระบบการศึกษาหรืออบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ จัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเทียบโอนประสบการณ์ ตามความพร้อม   
      4.4.5 สถานศึกษาทุกระดับ พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ สร้างนิสัยไผ่เรียนรู้ 
ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต         
      4.4.6 หน่วยงาน และสถานศึกษา ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะผู ้เร ียนในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสาร             
ในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี    
      4.4.7 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมกับฝ่ายปกครองและชุมชนในพื้นที่  
ดูแลผู้เรียนในพื้นที่ รวมถึงผู้ปกครอง ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวและชุมชนในการอบรมเลี้ยงดูผู ้เรียน 
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และการป้องกันภัยทางสังคม  
      4.4.8 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม สร้างความสามัคคีในพ้ืนที่ เช่น กิจกรรมจิตอาสา   
         4.4.9 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยการสร้าง
ขวัญและกำลังใจระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือระดับจังหวัดตามความเหมาะสม 
 

    4.5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
      4.5.1 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล เพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้
เทคโนโลยี แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสอดรับกับการทำงานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถ
ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ครูทุกคนต้องมคีวามรู้พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสมรรถนะที่ 
ก.พ. หรือ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด 
      4.5.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษาทุกแห่ง บูรณาการ
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรการศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื ่อง
ความสามารถในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
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     4.5.3 หน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการ
สร้างสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบ
ลิขสิทธิ์แบบเปิด ที่ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการ
ผลิตสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการต่อยอด การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
     4.5.4 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ 
ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์สู่สังคมแห่งการแบ่งปัน 
     4.5.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา ส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู ้ผ ่านระบบเปิดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Course: MOOC)  ที ่ครอบคลุมถึง
หลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถมและมัธยม หลักสูตรด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้เพ่ือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม รวมถึงการส่งเสริมให้มี
ช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายแบบ New Normal ตามความสนใจและความถนัด  
     4.5.6 สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้ และปฏิบัติเพื่อเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียน
การสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (On the Job Training) 
ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่ เป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต 
     4.5.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้กับครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา 
     4.5.8 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลิตบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษา สาขา
เฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา 
     4.5.9 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้รวมถึงการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 
     4.5.10 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วางพื ้นฐานแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะการคิ ดคำนวณอย่างเป็นระบบ 
(Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่
อนาคต รองรับแผนพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศ  
 

    4.6 การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาที่สาม 
        4.6.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การอบรมออนไลน์ การอบรมผ่านโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ  
การทดสอบตามมาตรฐาน CEFR หรือ มาตรฐานอื่นระดับสากล  
        4.6.2 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรม Boot Camp 
ให้แก่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสังกัด 
        4.6.3 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสื่อสาร เช่น 
ป้ายหรือสื่อ ภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาอื่น ในจุดต่าง ๆ การเปิดเพลงหรือ เสียงสนทนา ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน 
ผ่านเสียงตามสายของสถานศึกษา    
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     4.6.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ครูและผู้เรียน มีความกล้าพูด
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน และสร้างเงื่อนไขการไม่ล้อเลียนเมื่อพูดผิดพลาดระหว่างผู้เรียน 
     4.6.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้จัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็นต้นไป  
     4.6.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากร             
ด้านภาษาท่ี 3 และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่การจัดการเรียนรู้แบบมีเหตุผลต่อผู้เรียน 
      4.6.7 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สื่อสารภาษาอังกฤษ ในหน่วยงานและวาระต่าง ๆ  
      4.6.8 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมสถานศึกษาให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพ้ืนฐาน ในการสื่อสาร
รองจากภาษาไทย และใช้ภาษาท่ี 3 ตามความพร้อมของสถานศึกษา     
      4.6.9 สถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาอังกฤษ
สัญจร English mobility ส่งเสริมให้ได้เรียนรู ้กับเจ้าของภาษาโดยตรง รวมถึงการวัดผลระดับภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานสากล          
      4.6.10 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนที่มีความพร้อมจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียน 
EP MEP IEP ให้ครอบคลุ่มทุกพ้ืนที่ทุกระดับ  
 

    4.7 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
      4.7.1 สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับ
นานาชาติ    
      4.7.2 สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีกรอบการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
พ้ืนฐานสำหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  S-curve และ New S- curve 
      4.7.3 สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาศักยภาพโดยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย 
ศูนย์อบรม และศูนย์ทบสอบในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค  
      4.7.4 สถานศึกษา ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ เป็นเครื ่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จัก
การขอโทษ และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็น
พลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสถานศึกษาทุกระดับ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการ
กีฬาและนันทนาการ พัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา ตามความเหมาะสม 
    

  5. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
    5.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สร้างการรับรู้ ประกาศเจตนารมณ์ในการพัฒนาและ
เสริมสร้างผู้เรียนเพชรบูรณ์ ตามคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
เป็นเป้าหมายหรือค่านิยมร่วมของจังหวัด ในการพัฒนาผู้เรียนของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาและสถานศึกษา            
ทุกแห่ง  โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    5.2 สถานศึกษาการจัดการศึกษาหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติพ่อขุนผาเมือง 
ประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบูรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น สารคดี สื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น  
    5.3 สถานศึกษานำถ้อยคำ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” จัดทำเป็นคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน  
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    5.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สร้างรูปแบบของคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อ
ขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) ที่เชื่อมโยงคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง ให้เป็นแนวทางของ
จังหวัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดในลักษณะตัวชี้วัดร่วมในการประเมินผู้เรียนได้ทุกระดับ  
    5.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา บูรณาการการจัดการเรยีนรู้
ให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และคุณลักษณะหลักสูตรอาชีวศึกษาผ่าน
กระบวนการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด     
    5.6 หน่วยงานทางการศึกษา จัดทำสื่อการสร้างการรับรู้คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุน           
ผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) สู่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพื ่อให้
หน่วยงาน/สถานศึกษาถ่ายทอด แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ สู่ครูผู้สอน พร้อมดำเนินการ
สร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ ตามแนวทางที่เหมาะสม     
    5.7 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานในการขับเคลื ่อนเป้าหมาย
คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) พร้อมคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา          
ที่มีพฤติกรรมและคุณลักษณะเหมาะสมตามแนวทางในทุกระดับ ทุกสังกัด เป็นลูกพ่อขุนผาเมืองตัวอย่างประจำปี 
    5.8 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ค้นหาและนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นหรือเอกลักษณ์             
อัตลักษณ์ประจำถิ่น สร้างเป็นคุณลักษณะ/เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ด้านการศึกษาของแต่ละอำเภอ ที่จะพัฒนาสู่
คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด”     
 

  โครงการสำคัญ 
  1. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว / กิจกรรมครูพบผู้ปกครอง / กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
  2. โครงการ/กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
  3. โครงการ/กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ของครูในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว 
  4. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด/หน่วยงาน 
  5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยระดับสถานศึกษา  
  6. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี  
  7. โครงการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กปฐมวัย 
  8. โครงการ/กิจกรรม เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน สร้างสรรค์ เด็กปฐมวันชุมชน    
  9. โครงการ/กิจกรรม คัดกรอง-สำรวจความสามารถพิเศษผู้เรียนรายบุคคลระดับสถานศึกษา/หน่วยงาน/จังหวัด 
  10. โครงการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา ด้วยกิจกรรมชมรม-ชุมนุมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
  11. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างพ้ืนฐานแก่ผู้เรียนด้านการศึกษา ในระดับจังหวัด/หน่วยงาน/
สถานศึกษา 
  12. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 
  13. โครงการหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สำหรับผู้เรียนในระบบการศึกษา 
  14. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สำหรับวัยแรงงานและผู้สูงวัย 
  15. โครงการยกระดับการอ่านออกเขียนได้และการส่งเสริมการอ่านของประชาชน 
  16. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทักษะดิจิทัลพื้นฐานของผู้เรียน-ครู และการแสวงหาความรู้ในโลกดิจิทัล 
  17. โครงการส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลส่งเสริมการศึกษาและบริการประชาชน 
  18. โครงการอินเตอร์เน็ตสำหรับประชาชนใน กศน.ตำบล 
  19. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  20. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษาจากหน่วยงานอื่น  
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  21. โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนเป้าหมายการสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง)  
  22. โครงการ/กิจกรรม จัดทำเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ด้านการศึกษาประจำอำเภอ 
        23. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

   เป้าหมาย  
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 ตัวช้ีวัด      
  1) ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ทุกช่องทาง อย่างน้อย 2  หลักสูตร  
  2) ร้อยละของผู้บริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะดิจิทัล และ
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได ้
  3) ร้อยละของครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐาน 
CEFR และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
  4) ร้อยละของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ/ตำแหน่งทางวิชาการ เพ่ิมข้ึน  
(ชพ.ขึ้นไป หรือ ผศ. ขึ้นไป)  
 

  แนวทางการพัฒนา  
   1. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21    
    1.1 การวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        1.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงาน
งานในการผลิตและพัฒนาครู วางแผนการผลิตและพัฒนาครูปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และมีบทบาท
เป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
     1.1.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษา จัดทำกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพครู สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ตามบริบทของจังหวัดหรือหน่วนงาน ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็น 
 

    1.2 กลไกลการผลิต คัดกรองครูให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
      1.2.1 สถาบันอุดมศึกษา มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งประเมินทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อวิชาชีพครูรวมถึงสถาบันหลักของชาติ  
      1.2.2 สถาบันอุดมศึกษา มีหลักสูตรการผลิตครูที ่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่ 
      1.2.3 สถาบันอุดมศึกษา มีการประเมินทางสถิติของความจำเป็นและความขาดแคลน ของ
สาขาวิชาในการผลิตครูและการรับนักศึกษาครู 
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      1.2.4 สถาบันอุดมศึกษา คัดเลือกและพัฒนาสถานศึกษาที่เหมาะสมในการกระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิต/นักศึกษาครู ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
      1.2.5 สถาบันอุดมศึกษา พัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ ทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3   
      1.2.6  สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาครูได้รับการทดสอบทักษะดิจิทัลตามมาตฐาน 
digital literacy และทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่นในระดับสากล 
      1.2.7 สถาบันอุดมศึกษา มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และ
ครูพี่เลี ้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลี้ยงตามความ
ต้องการจำเป็น  
   

   1.3. การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
        1.3.1 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่หรือครูที่สนใจ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ด้าน 
Money Coach เพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลต่ อ
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะ
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 
     1.3.2 หน่วยงานการศึกษา ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุใหม่ใน
ปีงบประมาณหรือปีการศึกษานั้น ๆ  หลังบรรจุแล้ว 6 เดือนหรือ 1 ปี เพื่อเสวนาและแสดงปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไข      
     1.3.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง หรือก่อนการเข้ารับตำแหน่งการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  ในสมรรถนะหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
เป้าหมายการจัดการศึกษาทุกระดับ 
            1.3.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามสายงาน หรือเพื่อเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามความ
เหมาะสมผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมของหน่วยงาน การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ มีระบบกลไกให้ครูและ
ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) และให้ความสำคัญกับการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่มี
วุฒิทางการศึกษาไม่ตรงกับสาขาท่ีสอน 

     1.3.5 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา  ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และทักษะเฉพาะทาง (พหุปัญหาของครู) ในการส่งเสริมความรู้ด้าน
พหุปัญญาแก่ผ ู ้ เร ียนอย่างหลากหลาย   รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะหลักในการทำงานอื ่นในสถานศึกษา                             
ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน เช่น งานสารบรรณ  งานพัสดุ เป็นต้น  
        1.3.6 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา สร้างขวัญและ
กำลังใจด้วยรูปแบบที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้ 
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     1.3.7 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา  จัดทำแพลตฟอร์ม
หรือเว็บไซต์รวบรวมวิธ ีหรือแนวทางการจัดการเรียนรู ้ที ่ด ี เพื ่อให้ครูในจังหวัดได้เร ียนรู ้หรือนำไปปรับใช้               
(Shopping BEST) 
     1.3.8 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้ครูอาชีวศึกษา ได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพใน                
สถานประกอบการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้จากสถานการณ์จริงเพ่ือจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
      1.3.9 หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การอบรมและพัฒนา การศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาประเมิน
สมรรถนะในการเลื่อนวิทยฐานะ ปรับปรุงค่าตอบแทน และความดีความชอบอย่างเหมาะสม   
      1.3.10 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูสาขาวิชาอ่ืน 
ให้สามารถสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในขั้นพ้ืนฐานได้  
      1.3.11 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูในการเพ่ิม
ทักษะการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง เช่น กรณีศึกษาจากสถาณการณ์จริง การเน้นการลง
มือปฏิบัติ สื่อวีดีทัศน์เสมือนจริง  เป็นต้น  
      1.3.12 หน่วยงานทางการศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้า
รับการพัฒนาที่หลากหลายทั้งในสังกัดและนอกสังกัด โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบทั้งสถานศึกษาของรัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อได้เปิดประสบการณ์เรียนรู้และบูรณาการการทำงานพร้อมสร้างเครือข่ายการ
ทำงานเพ่ือการจัดการเรียนการสอนจากหลายภาคส่วน 
 

  โครงการสำคัญ  
  1. โครงการพัฒนาทักษะผู้สอน ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
  2. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานของผู้เรียน-ครู และการแสวงหาความรู้ในโลกดิจิทัล  
  3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4. โครงการ/กิจกรรมการผลิตครูและพัฒนาครูของสถาบันอุดมศึกษา 
  5. โครงการ/กิจกรรมเสวนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภายหลังการบรรจุและแต่งตั้ง  
  6. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวางแผนอนาคต 
  7 โครงการ/กิจกรรมแพลตฟอร์ม Shopping BEST    
  8. โครงการ/กิจกรรมภาษาอังกฤษสัญจร (English Mobility)  
  9. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพของจังหวัด 

 

 เป้าหมาย  
 มีผลการวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น 
 

 ตัวช้ีวัด  
 1. มีผลการศึกษา วิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานหรือชุมชนท้องถิ่น 
 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ที่นำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน 
หรือชุมชนท้องถิ่น  
 3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ผู้เรียน 
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 แนวทางการจัดการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย  
    1.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด ด้านส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
     1.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนเกษตร
ปลอดภัย หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร ภายในสถานศึกษา ตามความพร้อม ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน  
   1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรปลอดภัยสู่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ตามความสนใจ  
  1.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม ให้ผู้เรียน
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สู ่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต 
บทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาค เกษตร โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรอัจฉริยะและกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
 

   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด  
        2.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด ด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  
       2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดให้มีจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด แก่ผู้เรียนตามความพร้อมและความถนัด  
เช่น บอร์ดกิจกรรม หรือการบูรณาการในสาระวิชาพ้ืนฐานตามความเหมาะสม  เป็นต้น 

        2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน สู่นักเรียนและผู้ปกครองตาม             
ความสนใจ 
        2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม การทัศน
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเพ่ือประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว 
     2.5 สถานศึกษา สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น การพัฒนา
ยุวมัคคุเทศก์ หรือกิจกรรมอ่ืนตามความพร้อมและความเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  
  

   3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด  
       3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
วางรากฐานการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้เรียน ให้
มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สินค้าและบริการ  และเปิด
โอกาสให้นำเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การต่อยอดในอนาคต  
     3.2 สถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจัดทำหลักสูตรและพัฒนาทักษะประชากรวัยแรงงาน 
ในและนอกภาคการศึกษา เพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ หรือสร้างผู้ประกอบการ   
    3.3 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม         
แนะแนว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัด เพื่อวางรากฐานอาชีพแก่ผู้เรียน  พร้อมปลูกฝังค่านิยม 
แนวคิด การมุ่งมั่นในการทำงาน 
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    3.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ปลูกฝังแนวคิดในการทำงานระหว่างเรียนและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน-นักศึกษา มีงานทำหรือหารายได้ระหว่างเรียน โดยมีแนวคิดการทำงานคือการเรียนรู้ 
โดยครูอาจนำเอาผลการทำงานเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการเรียนของผู้เรียน 
    3.5 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานศึกษาหรือห้องเรียน ในพ้ืนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
       3.6 สถานศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม               
เสริมหลักสูตร ชมรม หรือแนวทางอ่ืนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงระบบดิจิทัลมากขึ้น  
    3.7 สถานศึกษาอุดมศึกษาศึกษาและอาชีวศึกษา จัดทำการสำรวจการได้งานทำของนักศึกษา             
ทุกคนและสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ หรือนายจ้างที่นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าทำงาน  
    3.8 สถานศึกษาอุดมศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มขึ้นรองรับการ
โอนย้ายโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นักศึกษาในพ้ืนที่ได้
ทำงานในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
    3.9 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กำหนดมาตรฐาน ทักษะหรือ
สมรรถนะของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาแต่ละระดับ ของหน่วยงานทางการศึกษาที่สอดคล้องหรือสูงกว่ามาตรฐาน       
ของชาติ  
    3.10 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ส่งเสริมค่านิยมการนำ
ความรู้มาพัฒนา/ทำงานในถ่ินฐาน การพัฒนาธุรกิจในจังหวัด  
    

   4. การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่การสร้างงานและจ้างงาน  
    4.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based curriculum)          
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำร่วมกับเจ้าของอาชีพโดยกำหนดความสามารถของผู้เรียนจากการวิเคราะห์ทักษะจากการ
ปฏิบัติงาน (Work Based) เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น มีการเรียนภาคทฤษฎี 
การฝึกทักษะควบคู่กับการฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาพร้อม
ทำงานเพ่ิมมากข้ึน 
    4.2 สถานศึกษาอาชีวศึกษา เพิ่มขีดความสามารถครูหรืออาจารย์ให้มีวิธีคิดที่ถูกต้องมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูมีองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและรอบด้าน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละสาขา
อาชีพ  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านทฤษฎีและวิชาการในห้องเรียนและการฝึกทักษะอาชีพใน
ห้องปฏิบัติการด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ครูหรืออาจารย์
สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถานประกอบการมาพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
    4.3 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดหางบประมาณ จากภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การพัฒนาความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ  
    4.4 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเชิงบวก ให้เห็นประโยชน์และ
ความสำคัญในการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาให้ขยายวงกว้างไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู ้ปกครอง ผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย และสถานประกอบการ เพ่ือการขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างมีมาตรฐานคุณภาพสูง 
    4.6 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญในการจัดอาชีวศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีให้มีความคล่องตัว 
    4.7 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ 
องค์กรธุรกิจต่าง ๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สมาคมการเงินการธนาคาร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ฯลฯ สร้างความเข้มแข็งการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ
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ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาอาชีพ (Skill Cluster Council) การปรับตัว
ระหว่างสถานศึกษาในฐานะผู้ผลิตและสถานประกอบการในฐานะผู้ใช้กำลังคนเพื่อผู้จบการศึกษามีความพร้อมใน
การท้างาน “Ready to Work” ที่มีสภาวะพลวัตซึ่งการฝึกงานจะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน (1) ความสามารถในการ
สื่อสาร (2) ฝึกปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (3) มนุษยสัมพันธ์ (4) ทักษะฝีมือ (5) ความมุ่งมั่น (6) แรงบันดาลใจ (7) 
จินตนาการ (8) วิสัยทัศน์ (9) ความคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (10) ความคิดสร้างสรรค์ และ (11) สภาวะผู้นำ 
    4.8 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนหาประสบการณ์อาชีพเพื่อเพิ่มจากการหารายได้
ระหว่างเรียน 
    4.9 สถานศึกษาอาชีวศึกษา ยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นศูนย์บริการพัฒนาแรงงาน
พัฒนาปรับความรู้และทักษะ (Up Skill) อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ (Re Skill) หรือฝึกอบรมทักษะอาชีพ
ใหม่ (New Skill) 
    4.10 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ 
    4.12 สถานศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง มาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะ
และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถ นำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอน
เช้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้  
    4.13 สถานศึกษาอาชีวศึกษา  นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) สู่การปฏิบัติ รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
    4.14 สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดทางธุรกิจภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ 
และการเป็นผู ้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื ่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการ ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประขาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
    4.15 สถานศึกษาอาชีวศึกษา สนับสนุนการสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อ
การประกอบธุรกิจยุคใหม่ โดย การสร้างความเชื่อใหม่ที่ส่งผลต่อการปรับพฤติกรรม ให้ตระหนักรู้ รับรู้องค์ความรู้
ใหม่ ฝึกทักษะ สามารถนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทางธุรกิจได้ โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ง่าย กระชับ และรวดเร็ว ตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างของแต่ละ
บุคคลผ่านการเรียนรู้ ในระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้วยเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องง่าย 
รวมถึงการสร้างชุมชนผู้ประกอบการแบ่งปันการเรียนรู้และแรงบันดาลใจเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง 
 

   5. การส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
    5.1 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพภาคสินค้าและบริการ 
ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน เอกชน สถาบันวิชาการ เช่น ศูนย์ทดสอบสินค้า ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ  ศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น  
        5.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณภาพให้สินค้าและบริการ
ในจังหวัด ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนองค์ความรู้ ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดสู่ระดับภาคและ
ระดับประเทศ   
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     5.3 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อให้มีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต รวมทั้งสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอด
ในการพัฒนาจังหวัดหรือผู้ปกระกอบการ 
     5.4 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของครู อาจารย์ นักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
อุดมศึกษา เพ่ือสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ทางการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
     5.5 จัดหางบประมาณ ทุนวิจัย สนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
     5.6 ส่งเสริมการผลิตและวางระบบการปฏิบัติงานและแรงจูงใจแก่บุคลากรด้านการวิจัย 
     5.7 สถานศึกษา ทุกแห่งสร้างการวิจัยหรือสร้างนวัตกรรม ผลการปฏิบัติที่ดี ในการส่งเสริมการ
พัฒนาท้องถิ่น พ้ืนที่ จนไปถึงการพัฒนาระดับจังหวัด  
     5.8 สถานศึกษาอุดมศึกษา หลักสูตรกิจกรรมวิศวกรสังคม (Social Engineer) เป็นกิจกรรมหลักใน
การพัฒนานักศึกษา ชุมชมและท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม พร้อมขยายผลกิจกรรมสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาจังหวัด 
     5.9 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การวิจัยอย่างง่ายแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียนและหน่วยอื่น ๆ รวมถึงการแบบ R2R  (Routine to Research)  กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับ   
    5.10 สถานศึกษาอุดมศึกษา ส่งเสริมผู้ประกอบการในการสร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสนับสนุน
การสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมในอนาคต โดยการสร้างพื้นที่ให้ผู ้ประกอบการได้แข่งขันทดลองความคิด 
ส่งเสริมการลงทุนสำหรับการสร้างนวัตกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนด้านเงินทุน 
 

  6. การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
   6.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด 
ส่งเสริมการเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (EDTECH FUND) 
   6.2 สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
บริการขนาดใหญ่ที ่เป็นบริการพื ้นฐาน  (Service Platform) ของการคิดค้นรูปแบบธุรกิจใหม่ (Disruptive 
Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการ ที่เป็นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์
อัจฉริยะ (Smart Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดในเชิงพาณิชย์ 
   6.3 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด บูรณาการความร่วมมือในการ
พัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม              
อย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
การพัฒนาประเทศ 
   6.4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการวิจัย พัฒนาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    6.5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมขยายผลการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ การขายสินค้าออนไลน์ การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางและการนำความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ 
   6.6 สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่มีความสามารถจัดทำระบบโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การทำงานของส่วนราชการหรือการบริการประชาชนในจังหวัด 
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   6.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
สร้างองค์ความรู ้หรือแนะนำแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการประกอบอาชีพใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19) หรือโรคอุบัติใหม่          
เป็นต้น  
 

 โครงการสำคัญ 
 1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการเกษตรปลอดภัย / การท่องเที่ยว  
 2. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ / โครงการมหกรรมสินค้าเด็กและเยาวชน 
 3. โครงการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 
 4. โครการพัฒนาทักษะประชากรวัยแรงงานด้านต่าง ๆ  
 5. โครงการแนะแนวการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 6. โครงการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่หลักสูตรการศึกษา 
 7. โครงการส่งเสริมและค้นหาสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา 
 8. โครงการศึกษาการได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา และการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ของผู้ใช้งานนักศึกษาที่จบใหม่หรือบัณฑิต    
 9. โครงการวิจัยและนวัตกรรม (ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 10. โครงการกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยเบื้อต้นและการวิจัยแบบ R2R  (Routine to Research)   
 11. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 เป้าหมาย  
 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละหน่วยงานการศึกษามีผลการประเมินส่วนราชการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล หรือผ่านการประเมิน ITA/OIT ระดับดีมาก 
 2. หน่วยงานทางการศึกษามีภาคี เครือข่ายความร่วมมือ ที่เกิดผลการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 10 

ภาคีเครือข่ายข้ึนไป  
 3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมีระบบการบริหารจัดการและ

การบริการด้วยระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. คดีการร้องเรียนและการกระทำผิดทางวินัยลดลง 
 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

  1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา พัฒนา
หน่วยงานให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมา
ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย และโปร่งใส มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ 
ครบวงจร หลากหลาย นำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานและการตัดสินใจ 
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   1.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในรูปแบบดิจิทัลให้ผู ้เรียน
และประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ 
   1.1.2 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม แก่บุคลากรและ
สถานศึกษาในการดำเนินงานการจัดทำระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ   
   1.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาใช้ทรัพยากรดิจ ิท ัล ร ่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด                      
นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการ
พัฒนาข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  
   1.1.4 หน่วยงานทางการศึกษา นำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน               
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ  
   1.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา พัฒนารูปแบบการบริการ ปรับวิธีการทำงาน พัฒนาระบบ
ดิจิทัลหรือนำดิจิทัลมาใช้ในการทำงานมากขึ้น 
   1.1.6 หน่วยงานทางการศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นของฐานข้อมูลดิจิทัล             
เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ และจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์และความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล  
   1.1.7 หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  1.2 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ทุกระดับ (Big Data) โดยเปิดเผยต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ  
  1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษานำยุทธศาสตร์ช าติ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในการพัฒนาการศึกษา สู่แผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
  1.4 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ สร้างความตระหนักและค่านิยมการปฏิบัติ
ราชการแบบมืออาชีพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตบริการ ทำงานเชิงรุ ก บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อื่น มีวัฒนธรรมการทำงานและค่านิยมเพื่อประชาชนและส่วนรวม มีความยุติธรรม ยึดมั่นประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ    
  1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งการแสดงความคิดเห็นการวางแผนการศึกษา             
การดำเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนการปรับปรุง กิจกรรมบริการสาธารณะ  โดยวิธีการที่หลากหลาย  
  1.6 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัด
โครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงานอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบบูรณาการ
ไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล 
     1.7 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ตาม
ความจำเป็นและความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ จุดเน้น และแนวทางการจัด
การศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
  1.8 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด จัดให้มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่าง
โรงเรียนรัฐและโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ี เช่น กิจกรรมกีฬา เป็นต้น  
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  1.9 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำบุคคลภายนอก การจัดการ
ศึกษา เป็นผู้ประเมินผลการจัดการศึกษาในมุมมองของบุคคลภายนอก หรือการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการศึกษาหรือ
อาสาพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริ ยธรรม
และจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงาน การประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลากรตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิ
ชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการ
สร้างกลไกให้บุคลากรสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ 
  2.2 จัดทำระบบสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ 
     2.3 หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการรับฟังแก้ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 
 

  3. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.1 หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษา ปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความ
เป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่ งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม              
มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ทุกรูปแบบ ผ่านการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเสริมรูปแบบต่าง ๆ 
  3.2 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม          
ที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะ
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนรว่ม
เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
  3.3 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของครู
และบุคลากรทางการศึกษา วางแนวทางป้องกันการประพฤติมิชอบภายในสถานศึกษา 
  3.4 หน่วยงานทางการศึกษา ดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ITA  หรือ OIT ตามท่ีส่วนราชการต้น
สังกัดกำหนด    
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 โครงการสำคัญ 
 1. โครงการจัดหา/พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการศึกษา 

 2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)  
 5. โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาผ่านกลไก กศจ. 
 6. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 7. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปลูกฝังให้ครู บุคลากร เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม ทัศนคติ ที่ยึดมั่น

ความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 8. กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 9. โครงการ/กิจกรรม ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

 10. โครงการ/กิจกรรม สภากาแฟ การนิเทศสัญจร การตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
 11. โครงการอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
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ความเชื่อมโยง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 
แผนระดับท่ี 1 (Z)   
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข   2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมบนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมภิบาล 
แผนระดับท่ี 2 (Y)   
1. แผนพัฒนา ฯ  12 เป้าหมายท่ี 1 (Y2)  1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ   
                           เป้าหมายท่ี 5 (Y2)  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายย่อย (Y1)  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป้าหมายย่อย (Y1)   3) สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ 
                  ของประชาชนและระบบนิเวศ 
ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน เป้าหมายย่อย (Y1)  1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก  
                 ของประเทศ (กิจกรรมเทิดพระเกียรติ/โครงการพระราชดำริ)  
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 :  
1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน ขอบข่าย ภาครัฐมีระบบเฝ้า
ระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยทุกภาคส่วนมีความ ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประชาชนและผู้ประกอบการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย 
    หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ขอบข่ายที่ 1 ขยะได้รับการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น ผ่านการปรับปรุง 
ระบบการจัดการ รวมท้ังการแก้ไขหรือกำหนดกฎระเบียบท่ีจำเป็นเพิ่มเติม อาทิการกำหนดมาตรการเชิงบังคับสำหรับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การมีข้อกำหนดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้
เอื้อต่อการรีไซเคิล การพัฒนากลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ รวมท้ังการแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการผลิตสินค้าจากวัสดุเหลือใช้ 
2. นโยบายและแผนความมั่นคง  
 เป้าหมาย (Y2)   1. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ  2. การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  3. การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ  6. ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร 
เป้าหมายย่อย (Y1)   1) ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง  
2) สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ 9) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว/บุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานท่ีถูกต้องตามกฎหมายได้สิทธิประโยชน์ตามท่ีกฎหมายกำหนด 10) การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สังคมไทยลดลง 15) ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 17) ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานท่ีเพียงพอและเหมาะสมสามารถรองรับ
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน 18) ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหาร และน้ำ มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน 19. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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3. แผนแม่บท ด้านความมั่นคง เป้าหมาย  (Y2) 1. ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  2.ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น  เป้าหมายย่อย (Y1) 1. คนไทยมีความจงรักภักดี 
ซ่ือสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นท่ีเคารพ ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น  2. ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 3. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมท้ังเป็นประเทศ
แนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน  4. กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
แผนแม่บท ด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย  (Y2) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายย่อย (Y1) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2) พื้นท่ีสีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น  
                       แผนย่อยการจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 3) การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย
สารเคมีในภาคการเกษตรและการอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แผนย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 1) คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 10) การ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนระดับท่ี 3 (Y)   
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เป้าหมาย (Y1) 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตัวชี้วัด 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย (Y1) 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565  เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   
               ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไข
ปัญหา ท่ีเกิดขึ้นได้ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การดำเนินชีวิต ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
3. แผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นท่ีเกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน 
อย่างยั่งยืน  เป้าหมาย 1) สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีภาคเหนือ 2) จำนวนวันท่ีมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐานของภาคเหนือ 
4. แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการบูณราการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงและอยู่ดีมีสุข   
    เป้าหมาย ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ความสงบ บนพื้นฐานความถูกต้องคู่คุณธรรม  
4. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2566-2570 ประเด็นท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม แผนงานความมั่นคง ,พัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ประเด็นท่ี 4 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป้าหมาย 1) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  2) ยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 4. ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน 
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ความเชื่อมโยง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 
แผนระดับท่ี 1 (Z)   
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    / 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
    ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป้าหมายท่ี 1 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ำในทุกมิติ 
แผนระดับท่ี 2 (Y)   
1. แผนพัฒนา ฯ  12  เป้าหมายท่ี 1 (Y2)  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์   ยุทธศาสตร์ 1 ประเด็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
เป้าหมายย่อย (Y1)  1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 3. คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 :  
4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ขอบเขต 1. ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ ระดับปฐมวัยมีคุณภาพ
มาตรฐานใกล้เคียงกัน ภายในประเทศและเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสารและการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นพร้อมท้ังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2. ระบบการศึกษาและกลไกท่ีเกี่ยวเน่ืองมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพของเด็กแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ จนถึง
กลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปีท่ีไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้อยู่ในระบบฝึกอบรมใดๆ) 3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีปริมาณ
และคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัย
เรียน)  4. ระบบการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill / Upskill /New skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะ
การฝึกอบรมเพ่ือโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำหรับผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุ่มวัย
แรงงานตอนปลาย และผู้สูงอายุ 5. นโยบายการบริหารจัดการกำลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และสามารถลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนกำลังแรงงาน อาทิ การขยายอายุเกษียณ การ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย และการดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ 7. สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร การปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง 
จนถึงมาตรการท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม 
2. นโยบายและแผนความมั่นคง  -  
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  เป้าหมาย  (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
เป้าหมายย่อย (Y1)  2) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  3) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 
มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย  (Y2) 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
เป้าหมายย่อย (Y1)  1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
2) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น  



187 
 

 
 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  (Y2)  ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกอนาคตสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีดีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
เป้าหมายย่อย (Y1) 1 (1) เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (๓ - ๕ ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด  1(2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบ 
การศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ 1(3) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ 1(4) เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วยความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังภาคเอกชน 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
แผนระดับท่ี 3 (Y)   
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา เป้าหมาย (Y1) 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
เป้าหมายย่อย (Y2)  1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับ 
คนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
2. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565  เป้าหมาย (Y1) 2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาค  
เป้าหมายย่อย (Y2) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเหมาะสมกับช่วงวัย 
3. แผนพัฒนาภาคเหนือ –  
4. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2566-2570 ประเด็นท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม แผนงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชากรวัยเรียน /และแผนงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
แผนระดับท่ี 1 (Z)   
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนระดับท่ี 2 (Y)   
1. แผนพัฒนา ฯ  12  เป้าหมายท่ี 1 (Y2)  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์   ยุทธศาสตร์ 1 ประเด็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
เป้าหมายย่อย (Y1)  1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 3. คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 :  
4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ขอบเขต 1. ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ ระดับปฐมวัยมีคุณภาพ
มาตรฐานใกล้เคียงกัน ภายในประเทศและเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสารและการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นพร้อมท้ังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2. ระบบการศึกษาและกลไกที่เกี่ยวเน่ืองมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพของเด็กแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 
จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ป ีท่ีไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้อยู่ในระบบฝึกอบรมใดๆ)  3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย 
(นอกเหนือจากวัยเรียน)  4. ระบบการฝึกอบรมเพ่ือปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill / Upskill /New skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพ่ือโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำหรับผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบ
อัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย และผู้สูงอายุ 6. ระบบการบริหารจัดการกำลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังคนของประเทศมีความบูรณาการ นำไปสู่การออกแบบนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจง และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7. สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร การปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 
2. นโยบายและแผนความมั่นคง  -  
3. แผนแม่บท ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป้าหมาย  (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  เป้าหมายย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  เป้าหมาย  (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป้าหมายย่อย (Y1)  2) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  3) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย  (Y2) 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
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เป้าหมายย่อย (Y1)  1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
2) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิม่ขึ้น 
ด้านศักยภาพการกีฬา เป้าหมาย  (Y2) 1) คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา     
เป้าหมายย่อย (Y1) 1) คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น  2) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  (Y2)  (ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกอนาคตสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีดีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
เป้าหมายย่อย (Y1) 2(1)ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ 2(2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 2(3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มี
จิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำาลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับ
ผู้เรียน 3(1) กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน  
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
แผนระดับท่ี 3 (Y)   
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย (Y1) 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 4) ระบบ
การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
เป้าหมายย่อย (Y2)  1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐาน  การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) ถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) 
แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 5)  ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565  เป้าหมาย (Y1) 1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งเสริมทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  เป้าหมายย่อย (Y2) 1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล  2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู   มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. แผนพัฒนาภาคเหนือ –  
4. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2566-2570 ประเด็นท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม แผนงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชากรวัยเรียน/และแผนงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 



190 
 

 
 

ความเชื่อมโยง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
แผนระดับท่ี 1 (Z)   
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนระดับท่ี 2 (Y)   
1. แผนพัฒนา ฯ  12  เป้าหมายท่ี 1 (Y2)  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์   ยุทธศาสตร์ 1 ประเด็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
เป้าหมายย่อย (Y1)  1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 3. คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 :  
4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ขอบเขต 1. ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ ระดับปฐมวัยมีคุณภาพ
มาตรฐานใกล้เคียงกัน ภายในประเทศและเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสารและการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นพร้อมท้ังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  2. ระบบการศึกษาและกลไกที่เกี่ยวเน่ืองมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพของเด็กแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 
จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ป ีท่ีไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้อยู่ในระบบฝึกอบรมใดๆ)  3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มี
ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย 
(นอกเหนือจากวัยเรียน)  4. ระบบการฝึกอบรมเพ่ือปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill / Upskill /New skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพ่ือโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำหรับผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบ
อัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย และผู้สูงอายุ 6. ระบบการบริหารจัดการกำลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังคนของประเทศมีความบูรณาการ นำไปสู่การออกแบบนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจง และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7. สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร การปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 
2. นโยบายและแผนความมั่นคง  -  
3. แผนแม่บท ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เป้าหมาย  (Y2) คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากขึ้น  เป้าหมายย่อย (Y1) คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลท้ังด้าน
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  เป้าหมาย  (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป้าหมายย่อย (Y1)  2) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  3) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย  (Y2) 1) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
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เป้าหมายย่อย (Y1)  1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
2) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
ด้านศักยภาพการกีฬา เป้าหมาย  (Y2) 1) คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬา     
เป้าหมายย่อย (Y1) 1) คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น  2) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย  (Y2)  (ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกอนาคตสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองท่ีดีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 
เป้าหมายย่อย (Y1) 2(1)ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ 2(2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 2(3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มี
จิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำาลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับ
ผู้เรียน 3(1) กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน  
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  นโยบายเร่งด่วน 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  
แผนระดับท่ี 3 (Y)   
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมาย (Y1) 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน
อย่างทั่วถึง 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 4) ระบบ
การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
เป้าหมายย่อย (Y2)  1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐาน  การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) ถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) 
แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี 5)  ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565  เป้าหมาย (Y1) 1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและส่งเสริมทักษะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  เป้าหมายย่อย (Y2) 1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล  2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. แผนพัฒนาภาคเหนือ –  
4. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2566-2570 ประเด็นท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม แผนงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชากรวัยเรียน/และแผนงานยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศกัยภาพของจังหวัด 

 
แผนระดับท่ี 1 (Z)   
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  2. ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
แผนระดับท่ี 2 (Y)   
1. แผนพัฒนา ฯ  12  เป้าหมายท่ี 1 (Y2)  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ 1 ประเด็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายย่อย (Y1)  1. คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป้าหมายย่อย (Y1)  1.8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น / 2.1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่าง
เข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 :  
    1)  เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมุดหมาย 1. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณค่าและความยั่งยืน                 
3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีสำคัญของภูมิภาค                
6. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน  
   2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค หมุดหมายท่ี 7. ไทยมี SMEs ท่ีเข้มแข็งมีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 8. ไทยมีพื้นท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัยและน่าอยู่ 
   4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ขอบเขต 1. ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ ระดับปฐมวัยมี
คุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกัน ภายในประเทศและเทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะท่ีจำเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทางสังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสารและการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นพร้อมท้ังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3. สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ใน ทุกช่วงวัย (นอกเหนือจากวัยเรียน)  4. ระบบการฝึกอบรมเพ่ือปรับและ
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (Reskill / Upskill /New skill) มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพ่ือโยกย้ายแรงงานไปสู่
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำหรับ   ผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจากระบบอัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย และผู้สูงอายุ  5. 
นโยบายการบริหารจัดการกำลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และสามารถลดทอนความเสี่ยงในการขาดแคลนกำลังแรงงาน อาทิ การขยายอายุเกษียณ การยกระดับผลิตภาพแรงงานไทย และ
การดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ  
6. ระบบการบริหารจัดการกำลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังคนของประเทศมีความบูรณาการ นำไปสู่การออกแบบนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. นโยบายและแผนความมั่นคง    -  
2. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป้าหมาย ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะท่ีจำเป็นของโลกอนาคตสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัยมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ   
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม รูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน  
เป้าหมายย่อย ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีทักษะท่ีตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
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 ตัวชี้วัด 
(1) หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีจัดทำร่วมกับเจ้าของอาชีพ เพื่อลดช่องว่างทักษะระหว่างการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการทำงานในสถาน
ประกอบการ  (2) ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีมีสมรรถนะด้านอาชีพ มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพสามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาชีพ  (3) สถานประกอบการที่มีคุณภาพร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
เพิ่มขึ้น  (4) ครูอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นและครูฝึกในสถานประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดหรือสอนงาน การวัดและประเมินผล และ
ระบบการดูแลผู้เรียน เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ ระหว่างการฝึกงานหรือฝึกอาชีพเพ่ิมขึ้น  (5) มีแผนบูรณาการการศึกษาการวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพเชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา   
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย 1. การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน / 2. การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  เป้าหมายย่อย สร้างและพัฒนากำลังคนท่ีมีทักษะและความพร้อมเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
3. แผนแม่บท 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  เป้าหมาย  (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน เป้าหมายย่อย (Y1) 1. แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น  2. มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น  
แผนแม่บท 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  เป้าหมาย  (Y2) 1. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น                  
2. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ เป้าหมายย่อย (Y1) 1. ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ปัจจุบัน  2. วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจท่ีมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน  เป้าหมายย่อย (Y1)  ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  เป้าหมายย่อย (Y1) 1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น /  2. สัดส่วนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพิ่มขึ้น  
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
แผนระดับท่ี 3 (Y)   
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าหมาย (Y1) 1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิต
บัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
2. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565   เป้าหมาย 6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ท่ีตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นท่ีชุมชน 
สังคม จังหวัดและภาค   7. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีสนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีจังหวัดและภาค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  เป้าหมาย  มีการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีปริมาณเพียงพอ โดยมี
คุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านพหุปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนได้รับการศึกษาเพ่ือฝึกอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจ รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เป้าหมาย  ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ัง มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้ 
3. แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2566 -2570  เป้าหมาย 1)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น 2)  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของ
ภาคเหนือลดลง  แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง 3. พัฒนาการท่องเท่ียวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และ 5. 
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
4. แผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้เรียนท่ีหลากหลาย ให้มีสมรรถนะ ความรู้ และ
ความสามารถในการแข่งขันตามคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21     
เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ  
5. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2566-2570 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร  2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม  5. 
ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
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ความเชื่อมโยง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
แผนระดับท่ี 1 (Z)   
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   เป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  4. กระบวนการยุติธรรม 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ     
แผนระดับท่ี 2 (Y)   
1. แผนพัฒนา ฯ  12  เป้าหมายท่ี 6 (Y2)  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประเด็น การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย   เป้าหมายย่อย (Y1) 1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 3. เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 4. ลดจำนวนการดำเนินคดีกับ  ผู้มิได้กระทำความผิด 
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 :  
4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ขอบข่ายท่ี 1. การทำงานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล ท้ังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่น ๆ 4. การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะ
ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ  6. ทุกภาคส่วนท้ังภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Hi-Value 
and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
2. นโยบายและแผนความมั่นคง  
 เป้าหมาย (Y2)    5 ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน นโยบายท่ี 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 เป้าหมายย่อย (Y1) หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
3. แผนแม่บท ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมาย  (Y2) 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ / ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
เป้าหมายย่อย (Y1) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน  1) งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น     
                        แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 1) หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
                        แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 1) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
                        แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 1) ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
                        แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง  
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
แผนแม่บท ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป้าหมาย  (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายย่อย (Y1) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต  2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
                        แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต  1) การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
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นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับท่ี 3 (Y)   
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เป้าหมาย (Y1) 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษา มีความคล่องตัว
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ี 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของ
ประเทศ 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
2. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565  เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
               ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นท่ียอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมีมาตรฐานขั้นต่ำตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริมพลังทางสังคมให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาดำเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา รวมท้ังมีกลไกการนำความรู้ ทักษะประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผูสู้งอายุมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในพื้นท่ีชุมชน เพื่อ
นำไปใช้สำหรับการประกอบอาชีพได้ 
3. แผนพัฒนาภาคเหนือ - 
4. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2566-2570  -  
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ส่วนที่ 4 

กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  
 พ.ศ.2566-2570 สูก่ารปฏิบัต ิ

 
 

1. หลักการและกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 สู่การปฏิบัติ 
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิด
แนวทางการปฏิบัติที ่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์                
เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงกับวิสัยทัศน์ และกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สู่การปฏิบัติ โดยใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน โดยการศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัจจุบัน การวิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
การศึกษาในพื้นที่ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับจังหวัด ให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 ตามหลักการความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (XYZ) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนระดับหน่วยงาน และแปลง
สู่การปฏิบัติ 
 

2.  กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 สู่การปฏิบัติ 
   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโ ยบายของรัฐบาล 
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับโอกาสในการ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
จึงมีกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2  พ.ศ.2566-2570 สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 โดยให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินนงานในรายประเด็น ส่งเสริม
สนับสนุนด้านการจัดหางบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ การติดตามผ่านผู ้แทนองค์กรหลักในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและสื่อสารแก่หน่วยงานที่อยู่ในกำกับขององค์กรหลักนั้น ๆ  
 2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามเป้าหมายของแผน ให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

 3. คณะอนุกรรมการเกี ่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ขับเคลื ่อนการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม
ของแผน รวมถึงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานในรายประเด็นหรือจุดเน้น  

 4. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ในประเด็นที่เก่ียวข้องผ่านหน่วยงานทางการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะใน
การดำเนินงานพร้อมติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้อง  
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 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ประสานความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา เพ่ือกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ   
 6. สถานศึกษาทุกระดับ ศึกษานโยบายและทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด นำเข้าสู่
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา และปฏิบัติเชื่อมโยงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายของจังหวัด และ
รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและจังหวัดเป็นประจำทุกปี 
 7. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์กับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์  และแผนปฏิบัติการประจำปี
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานทางการศึกษา และทุกภาคส่วนให้เกิด
ความชัดเจนและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 8. ขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำกับติดตามผลการดำเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษา และ
ในภาพรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 9.  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื่อให้การนำยุทธศาสตร์การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าระยะครึ่งปี  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยผ่านการประชุมหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน การประชุมหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประจำทุก 2 
เดือน และระบบการติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ออนไลน์  
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัด
เพชรบูรณ์  และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

3. ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ในจุดเน้นการ
พัฒนา 

 2. ส่งเสริมการใช้หลักความสัมพันฺธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) สู่หน่วยงวานและบุคลากรทุกคน เป็นหลัก          
ในการทำงานในปัจจุบัน รวมถึงการใช้วงจรคุณภาพเป็นพ้ืนฐานในการทำงาน  

 3. เช ื ่อมโยงความสำเร ็จของการปฏ ิบ ัต ิ งานก ับการถ ่ายทอดต ัวช ี ้ว ัดระด ับบ ุคคลและมี  
การประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

 4. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 5. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษา 
 การกำหนดแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ/บริบท/ศักยภาพของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 1. แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในการจัดการศึก ษา 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน  
 2. ประสานส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา  
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 3. เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและสาธารณชน
ทราบ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  

5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เป็นประจำทุกปีงบประมาณ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการติดตามและการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ในทุกปีงบประมาณ มีแนวทางและวิธีการ ดังนี้   
 

 5.1 หลักการสำคัญในการดำเนินงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
  5.1.1 จัดเก็บข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับหน่วยงานทาง
การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) จังหวัดเพชรบูรณ์  
  5.1.2 กำหนดให้มีการรายงานผ่านระบบออนไลน์ ลดการใช้กระดาษในการรายงานข้อมูล และ
รับรองข้อมูลผลการดำเนินงานด้วยหนังสือราชการไฟล์ดิจิทัล  
  5.1.3 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณละ 1  ครั้ง เพื่อลดภาระการดำเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด  
  5.1.4 ใช้เครื ่องมือในการดำเนินงานติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ชนิดเดียวกันกับทุก
หน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือความสะดวกในการหลอมรวมข้อมูล  
 

 5.2  รูปแบบการดำเนินงาน 
  การดำเนินงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน ดังนี้  
  5.1.1 การติดตามผลการดำเนินงานช่องทางออนไลน์ กับทุกหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง 
  5.2.2 การติดตามเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ของหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษา จาก
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ / คณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ หรือตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย 
  5.2.3 รายงานผลการดำเนินงานผ่านการประชุมหน่วยงานฯ ตามความเหมาะสม  
  5.2.4 การรายงานผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ผ่านการแสดงผลงาน ทางการศึกษา หรือผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ระดับจังหวัด (ถ้ามี) 
 

 5.3 แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  การดำเนินงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
กำหนดแนวทาง/ข้ันตอน ดังนี้  

  ระดับจังหวัด 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  2. กำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินงาน และเครื่องมือติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยความเห็นชอบของอนุกรรมการ และ กศจ. 
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  3. ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล 
รายงานข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดหรือที่กำกับดูแลทุกแห่งรายงานข้อมูลทาง
ระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่กำหนด    
  4. ติดตาม ทวงถาม การรายงานข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหรือ               
ที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล รายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด 
  5. ขอความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกังหรือที่กำกับดแูล
ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รายงานข้อมูล และดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขหรือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไข ภายใน 7 วัน  และยืนยันความต้องของข้อมูลต่อไป 
  6. สรุปข้อมูลที ่ได้รับจากหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค และกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 
  ระดับหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล  
  1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด หรือที่กำกับดูแล ให้รายงานข้อมูลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
  2. หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและเสนอผู้บังคับบัญชารับรองข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่กำหนด 
  3. สั่งการ ติดตาม ทวงถาม เร่งรัด สถานศึกษาในสังกัด หรือที่กำกับดูแลให้รายงานข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
  4. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข และยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของหน่วยงานและสถานศึกษา           
ในสังกัดหรือที่กำกับดูแล 
  5. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานผ่านการประชุมหรือการติดตามผลการ
ดำเนินงานเชิงประจักษ์กรณีมีการตรวจติดตามในระดับพ้ืนที่  
   ระดับสถานศึกษา  
  1. สถานศึกษา รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
  2. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามที่หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา 
  3. รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานผ่านการประชุมหรือการติดตามผลการ
ดำเนินงานเชิงประจักษ์ 
 

 5.4 เครื่องมือติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
  5.4.1 จัดทำเครื่องมือติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน “แบบติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ง่ายต่อการรายงานข้อมูลผ่าน
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมของหน่วยงานและสถานศึกษา  
  5.4.2 จัดทำข้อคำถามการติดตามและรายงานผล ตามประเด็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2566-2570) จำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละประเด็นตัวช ี ้ว ัด จะประกอบด้วยคำถาม 2 - 3 ข้อ                 
ในรูปแบบดังนี้  
    1) รูปแบบปรนัย (ตัวเลือกการดำเนินงาน)  
    2) รูปแบบอัตนัย (โดยระบุชื่อโครงการ กิจกรรม งานตามภารกิจ หรือระบุจำนวนในเชิง
ปริมาณในคำถามที่ให้ระบบตัวเลข)  
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    3) การอับโหลดเอกสารผลการดำเนินงานหรือการส่งข้อมูลทางอีเมล์ 
  5.4.3 ให้ตอบคำถามทุกข้อ กรณีที่หน่วยงานหรือสถานศึกษา ไม่ได้ดำเนินงานหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นนั้น ให้เลือกไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ในข้อคำถามรูปแบบปรนัย และระบุ “ไม่มี” ในข้อคำถาม
รูปแบบอัตนัยที่เก่ียวข้อง 
  5.4.4 ข้อคำถามในบางประเด็น จังหวัดสามารถสรุปผลการดำเนินงานผ่านข้อมูลสารสนเทศของ
จังหวัดได้ แต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องทราบข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานหรือสถานศึกษา จึงต้องมีการจัดเ ก็บ
ข้อมูลจากหน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา 
 

 5.5 หน่วยที่เกี่ยวข้องในการติดตามและรายงานผล  
  ระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์/คณะกรรมการติดตามฯ /สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ระดับหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล ได้แก่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ /สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา/สำนักงาน กศน.จังหวัด/สำนักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์/ อบจ-เทศบาล- อบต. ที่มีสถานศึกษาในกำกับดูแล 
  ระดับสถานศึกษา  ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน/ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐและ
เอกชน/สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน/สถานศึกษา สังกัด อปท./ สถานศึกษา สำนักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ สพฐ. / ศูนย์ กศน.อำเภอ 
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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 
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 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 
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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 
 
 
 
 
 
      



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

 
การประชุมครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น.ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ 

1. ผศ.ประยูร   ลิ้มสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ประธานที่ประชุม  
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 ชาติสุทธิ  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   
 7. นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์    
 8. นายสุพิน นุชรอด  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  

9. นางเยาวภา  โตสงวน  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
10. นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์  ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ 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 
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  

31. นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
32. นายฉัตรฑพงศ์ เพชรบูรณิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
33. นางกชนิภา  เกษมสุข เจ้าพนักงานธุรการ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
34. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
35. นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพม.เพชรบูรณ์ 
36. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สพม.เพชรบูรณ์ 
37. นางสุธิตา ราชพรม  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
38. นางณกมล นกแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
39. นางสาวรัชนี เพชรรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
การประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม  2565  เวลา 09.30 -16.30 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์   
 1. ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 2. ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ  ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  
 3. นางชนกพร จุฑาสงฆ์  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 4. นางสุริชา ชาติสุทธ ิ  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 5. นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 6. นายสุพิน นุชรอด  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 7. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (ผู้แทน นายไท พานนท์) 
 8. นายธัญ  สายสุจริต  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 9. นายนิรันดร์  ชาวเรือหัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
 10. นางจิราพัส พลคำ  นักวิชาการศึกษา "มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติเพชรบูรณ์ 
 11. นายประสิทธิ์ วงค์วน  นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติเพชรบูรณ์" 
 12. ดร.สราวุฒย์  วิจิตรปัญญา ฝ่ายแผนและงบประมาณ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 



 13. นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 14. นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 15. นางสาวปวงอร   เบ้าสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 16. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   
 17. นายวรดร  เมืองเหมอะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
     วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 18. นางสาวญาณิศา หมู่พรหมมา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
     สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 19. นางสาวธารณา พวงจันทร์หอม นักวิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 
     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 20. นางรติพร สุโพธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 
 21. นางสุธิตา ราชพรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 22. นางสาวนฤมล กองตัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 23. นายชนะ จันทร์เกิน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 24. นายปิยพันธ์  นันท์ตา  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 25. นายชาติชาย  จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา   
     สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก 
 26. นางสาวศุภลักษณ์ หล่อวัตร นักสันทนาการปฏิบัติการ    
     สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 27. นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 28. นางสาวนิพพิชน์  เสนารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 29. นางสาวณัฐรดา อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 30. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 31. นางสาวไฉน ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



 32. นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 33. นายรัฐเขต  พานิช  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 34. นางพยอม  เนาว์แก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 35. นายชัยธวัช  จันทร์ไม้หอม ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 36. นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
การประชุมครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม  2565  เวลา 09.30 -16.30 น. ณ  ห้องประชุมสีทอง อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 1. ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
     ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 2. นายแพทย์กมล  กัญญาประสิทธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. ดร.สุริชา ชาติสุทธ ิ  อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 4. นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
 5. ดร.ธัญ  สายสุจริต  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
     อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 6. นางมณีรัฎ  เทียมครู  รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 7. ดร.นิพพิชน์  เสนารถ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 8. นางขวัญนภา  จันทร์ดี   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์    
 9. นายนิรันดร์  ชาวเรือหัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์  
 10. นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 11. นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 12. นางสาวนิศานาถ ศิริลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
 13. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  



 14. นายพีระพงษ์  พรมทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 15. นายวรดร  เมืองเหมอะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
     วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 16. นางสาวนัฏฐกาญจน์ เวฬุวนารักษ์  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ  
     วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 
 17. นางปาลิดา แก้วสุริวงษ์ คร ูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
 18. นางรติพร สุโพธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 
 19. นางสุธิตา ราชพรม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 20. นางสาวนฤมล กองตัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 21. ดร.ธีรพงศ์  จุลสายพันธ์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม   
 22. ดร.ธารณา  พวงจันทร์หอม  นักวิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ 
     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 23. นางสาวณัฐริกา  ชมปรีดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 24. ดร.จีราพร  แจ่มปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 25. นายสิทถา  ก้อนเทียน  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ 
     สำนักงานพัฒนาฝีมีแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์  
 26. นายชนะ จันทร์เกิน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 27. นางสาวสุกัญญา  ยงยุทธวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 28. นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์  
     สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 29. นางสาวศุภลักษณ์ หล่อวัตร นักสันทนาการปฏิบัติการ   สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 30. นายบรรเจิด บุ้งจันทร์  ครูองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ 
 31. นางฐานิต สิงห์เวียง  นักบริหารงานการศึกษา เทศบาลตำบลชนแดน  
 32. นางสาวสุปราณี โปรแกรมเทศ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลชนแดน 
 33. นายทวีวัฒน์ เลิศรุจิกุล นายกเทศมนตรีตำบลดงขุย เทศบาลตำบลดงขุย  
 34. นายคฑาวุธ ชมน้อย  หัวหน้าสถานศึกษา เทศบาลตำบลดงขุย 
 35. นางสาวนงรัก ชาวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
 36. นางสาวเฟ่ืองลดา สุขนา นักวิชาการศึกษา เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
 37. นางสาวกฤตยา สตางค์จันทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ  สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก 
 38. นายพงษ์บุญ อยู่ถมสังข์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง  



 39. ดร.นิคม โยกัญญา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  (ผู้แทนอาจารย์)  
 40. นายวรยศ แก้วรัตน์   นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
     (ผู้แทนนักศึกษา)  
 41. นายผดุงศักดิ์ ลี้ตระกูล ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
     (ผู้แทนนักศึกษา) 
 42. นายเขษมชาติ อินทะสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม (ผู้แทนครู)   
 43. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม (ผู้แทนผู้ปกครอง)  
 44. นางสาวชญาณิศา จุลสายพันธ์ นักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม (ผู้แทนนักเรียน)  
 45. นางสาวณัฐรดา อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 46. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 47. นางสาวไฉน ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 48. นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   
 49. นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
การประชุมครั้งที่ 4 อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่  29  เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์  ประธานอนุกรรมการ 
 2. นางสุริชา ชาติสุทธิ    อนุกรรมการ  
 3. นายสุพิน นุชรอด    อนุกรรมการ 
 4. นายจุลพงษ์  คุ้นวงษ์     อนุกรรมการ   
 5. นายไท พานนนท์     อนุกรรมการ   
 6. นายธัญ  สายสุจริต     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 7. นางขวัญนภา  จันทร์ดี     ผู้ช่วยเลขานุการ   
 8. นางสาวนิพพิชน์  เสนารถ    ผู้ช่วยเลขานุการ  
   9. นางมณีรัฏ เทียมครู     รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
 10. นายพสกร ทวีทรัพย์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 11. นางสาวณัฐรดา อยู่สุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
 12. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 13. นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 



 
 
 
 

 คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายธัญ  สายสุจริต    ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์  รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  รองประธานคณะทำงาน 
3. นางมณีรัฏ  เทียมครู  รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว   คณะทำงาน 
4. นางขวัญนภา  จันทร์ดี  รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น   คณะทำงาน 
5. นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
6. นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
7. นางสาวไฉน  ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  คณะทำงาน 
8. นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  คณะทำงาน 
9. นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ 
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