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 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ก าหนดให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่   รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานอันอยู่ในอ านาจหน้าที่  
ของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมู ล
สารสนเทศด้านการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบาย และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ก าหนดขอบเขตข้อมูลเฉพาะกิจส าหรับการบริหารจัดการ  
ในจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานในระดับจังหวัดจัดเก็บข้อมูลได้ตามความเหมาะสม ประสานงานการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจให้ครบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
จัดระบบส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พัฒนาบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
จัดประชุมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด  
และรายงานสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจั งหวัด 
ที่ให้ความอนุเคราะห์   ในการเก็บรวบรวม  และจัดท าข้อมูลสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2563 ให้ส าเร็จ 
ไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลสารสนเทศเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
หน่วยงานทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผน
และบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้ตามสมควรต่อไป 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
                                                                                                                                  30 กันยายน 2563  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  (Executive Summary) 

                 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของหน่วยงานที่จัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐาน  
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการพัฒนาด้านการศึกษาของ
จังหวัด โดยมีองค์ประกอบคือ ข้อมูลประชากรวัยเรียนจ าแนกตามกลุ่มอายุ สภาพการจัดการศึกษาด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา  ข้อมูลหน่วยงานที่จัดการศึกษา ข้อมูลจ านวน
สถานศึกษาจ าแนกรายสังกัด ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ านวนห้องเรียน  
ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา และข้อมูลดัชนีด้านการศึกษา โดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินงานจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษาโดยการ การแต่งตั้ ง
คณะท างานจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง น าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะท างานเพ่ือทราบ  
และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด าเนินงานด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้  
 

      สภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
           จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน มีประชากร 
992,451 คน มีครัวเรือน 358,762 ครัวเรือน  มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนกระจายอยู่ในทุกอ าเภอ 
รวม 894 แห่ ง จัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ อุดมศึกษา มีหน่วยงานที่ จัดการศึกษา  
6 กระทรวง 17 หน่วยงาน เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด  
จ านวน 498  แห่ง รองลงมาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  268 แห่ง   
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 10,649 คน  เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน จ านวน 8,354 คน 
มีผู้เรียนจ านวน 173,626 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน 1 : 21 คน          
 

         สภำพด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
              จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3-24 ปี) จ านวน 260,948 คน เป็นวัยเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา (3-5ปี)  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (6-17 ปี)  จ านวน 168,766 คน เข้าเรียนในระดับระดับก่อน
ประถมศึกษา 32,446 คน  คิดเป็นร้อยละ 107.08 ระดับประถมศึกษา  เข้าเรียน 63,664 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.35 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียน 35,455 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เข้าเรียน 30,455 คน คิดเป็นร้อยละ 85.27 ส่วนสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
24,262 คน เป็นสายสามัญ จ านวน 15,923 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     
จ านวน 8,339 คน คิดเป็นร้อยละ 35 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญและอาชีวศึกษา เท่ากับ 65:35 
 

      ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
              ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ในภาพรวม ยังมีผลการทดสอบต่ ากว่าค่าเป้าหมายในระดับประเทศ  
ซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้ผลการทดสอบทางการศึกษา  
ในทุกระดับให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของประเทศต่อไป   
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            ดัชนีด้ำนกำรศึกษำ 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2563  
ที่ได้ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและน าเสนอดัชนีทางการศึกษาในระดับจังหวัดเพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา รายด้าน 4 ด้าน รวม 6 ดัชนี  ดังนี้  
            1. ด้านการเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีเป้าหมายคือร้อยละของผู้เรียนได้รับ
โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมข้ึน  ผลการด าเนินงานพบว่าผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อ
ประชากรอายุ 3-5 ปี เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 107.08)  ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร  
อายุ 6-14 ปี (ร้อยละ103.60) ร้อยละประชาชน อายุ 15-59 ปีได้รับการศึกษาเพิ่มข้ึน  
            2. ด้ านความ เท่ า เที ยมทางการศึ กษา มี เป้ าหมายให้ ผู้ เรี ยน ระดับการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน                    
ทุกคนไดร้ับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี โดยมีร้อยละของการได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100  
            3. ด้านคุณภาพการศึกษา ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน O-Net แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึน  จากผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ 
O-Net 5 วชิา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา  ปรากฏว่าผลการ
ทดสอบ O – NET ต่ ากว่าค่าเป้าหมายในทุกระดับ  
            4. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  มีเป้าหมายคือการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  พบว่าเป็นผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจ านวน 24,262 คน 
เป็ยผู้เรียนสายสามัญศึกษา จ านวน 15,923 คน เป็นผู้เรียนอาชีวศึกษา ปวช.1-3 จ านวน 8,339 คน คิดเป็น
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 34.37 : 65.23  นับว่าสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่บรรลุ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

              ปัญหำและอุปสรรค  
          1.หน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัด มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของตนเองอยู่แล้ว 
กรณี  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอให้หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด 
ทั้งการรายงานโดยหนังสือราชการ การรายงานเข้าสู่ระบบด้วยวิธีใดก็ตาม เป็นการเพ่ิมงานให้กับหน่วยงานโดย 
ไม่จ าเป็น จึงไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
              2. ระบบที่แต่ละหน่วยงานพัฒนาและใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน  ไม่สามารถบูรณาการเชื่อมโยง/
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้  
 

             ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
              กระทรวงศึกษาธิการ ควรก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ตลอดจนส่วน
ราชการอ่ืนที่จัดการศึกษา น าระบบสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ  (Education Data Center : EDC)  
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพียงระบบเดียวเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการกรอกข้อมูล และสามารถน าข้อมูลไปใช้   
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประกาศให้ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติเป็นระบบที่ใช้     
ในการอ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
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สารบัญ 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

1. สภาพทั่วไปของจังหวดัเพชรบูรณ์ 
 1.1ที่ตั้ง 

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคกลางประมาณเส้นรุ้ง ที่16 องศาเหนือกับเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออกมีพ้ืนที่ประมาณ 12,668,416 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  7,617,760 ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจากด้านตะวันออกถึงตะวันตก 
กว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 กิโลเมตรและสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ
114 เมตรโดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 349 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 21 

 

 1.2 อาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเลย  

    ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ 

          และพิจิตร 
 

  
 
 

 
 

      1.3 ภูมิประเทศ  
  จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพ้ืนที่ด้านเหนือของจังหวัดและ  
มีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ตอนกลางและ
อ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพ้ืนที่ลาดชันโดยจากเหนือถึงใต้  มีพ้ืนที่ป่าไม้รวม 3,953,455 ไร่  
หรือคิดเป็นร้อยละ 45.78 มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่สุดของจังหวัด ที่ ไหลผ่านกลางจังหวัด  
จากทิศเหนือไปทิศใต้ ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ่งมีต้นน้ าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวั ดเลย แม่น้ าป่าสัก 
ไหลผ่านอ าเภอหล่มเก่า หล่มสัก เมืองเพชรบูรณ์ หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ 
 
 

1.4 ภูมิอากาศ 
เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว 

โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อและอ าเภอหล่มเก่าจะมีอากาศหนาวที่สุดพ้ืนที่ภูเขาจะมี
อากาศเย็นตลอดปีในฤดูร้อนและฤดูฝนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 41.2 องศาเซลเซียส และเฉลี่ยต่ าสุด 11.6 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 29.57 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,373.7 มิลลิเมตรต่อปี ความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 68.28  



     
 

 

2 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปกีารศึกษา  พ.ศ. 2563  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

- ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
 - ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 - ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ าฝนเพ่ิมข้ึน จาก 973.1 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2559 เป็น 1,373.7 
มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2560 โดยเมื่อพิจารณาจ านวนวันที่ฝนตก พบว่า มีจ านวนวันที่ฝนตกเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไป 
ในทิศทางเดียวกับประเทศ และภาคเหนือ  
 

1.5 การปกครองและประชากร 
  1) เขตการปกครอง 

   จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน โดยมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง 
เทศบาลต าบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง โดยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่มากที่สุดอยู่ที่ 
2,281 ตร.กม. ในขณะที่อ าเภอหล่มสักเป็นอ าเภอที่มีจ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน และจ านวน อบต. มากที่สุด
ของจังหวัด โดยมีจ านวน 23 ต าบล 251 หมู่บ้าน และ 15 อบต. ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายอ าเภอ) 

ที ่ อ าเภอ พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
เทศบาล
เมือง 

จ านวน
เทศบาล
ต าบล 

จ านวน 
อบต. 

1 เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.00 17 216 1 3 15 
2 หล่มสัก 1,535.35 23 251 1 1 19 
3 หล่มเก่า 927.07 9 98 - 1 9 
4 น้ าหนาว 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 14 189 1 1 14 
11 ศรีเทพ 810.00 7 106 - 2 6 

รวม 12,668.42 117 1,430 3 22 102 
 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 

 
2.สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 

 2.1 สภาพการจัดการศึกษา 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน มีประชากร 
992,451 คน 358,762 ครัวเรือน  มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน กระจายอยู่ในทุกอ าเภอ รวม 894  แห่ง 
ในจ านวนนี้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปฐมวัยในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดและยังมีศูนย์พัฒนา



     
 

 

3 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปกีารศึกษา  พ.ศ. 2563  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 268 แห่ง กระจายในทุกต าบลของจังหวัด มีสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สายสามัญ/อาชีวะ) จ านวน  878  แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.อ าเภอ) จ านวน 11 ศูนย์ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 5 แห่ง  ด้านประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชากรวัยเรียน จ าแนกตามระดับ การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มีแนวโน้มดังนี้  
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลประชากร ประชากรวัยเรียน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 
 

รายการ/ปี 2559 2560 2561 2562 2563 
ประชากรทั้งหมด 996,986 995,223 995,331 994,540 992,451 
วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี) 34,387 34,097 32,946 31,102 30,300 
วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี) 71,088 69,691 69,223 68,729 67,473 
วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี) 35,112 35,566 35,916 35,845 35,510 
วัยเรียนระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า  
(อายุ 15-17 ปี) 

38,858 37,045 35,884 34,961 35,483 

 ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
   

  จากสถานการณ์ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงและเมื่อพิจารณา 
รายกลุ่มอายุ  ทั้ งวัยก่อนประถมศึกษา (อายุ  3 – 5 ปี ) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6 – 11 ปี )  
วัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 – 14 ปี) และวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(อายุ 15 – 17) ปี ตั้งแต่ปี 2559-2563 ก็มีแนวโน้มลดลง เป็นไปในทศิทางเดียวกันในทุกกลุ่มอายุ  
 

 2.2 สภาพการจัดการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  จั ง ห วั ด เพ ช ร บู ร ณ์ มี ข้ า ร า ช ก า ร ค รู  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า งก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ทุ ก สั ง กั ด  
จ านวนทั้งสิ้น 10,649 คน ในจ านวนนี้มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน จ านวน 8,354 คน มีผู้เรียนในจังหวัด  
จ านวน 173,626 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้ เรียน 1 : 21 คน หากจ าแนกตามหน่วยงานที่ส าคัญ 
ในการจัดการศึกษา สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  1. อัตราส่วนครูต่อผู้ เรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
คือ 1 :16  
  2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 :17  
  3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 :26 
  4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 8 
 

 2.3 สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3-24 ปี) จ านวน 260,948 คนในจ านวนนี้มีประชากร
วัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (3-5ปี) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (6-17 ปี) จ านวน 168,766 คน จ าแนกได้ดังนี้  
  1) วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี)   จ านวน 30,300 คน  
  2) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี)    จ านวน 67,473 คน 
  3) วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี)   จ านวน 35,510 คน  
  4) วัยเรียนระดับ ม.ปลาย (อายุ 15-17 ปี)   จ านวน 35,483 คน 
                5)  อุดมศึกษา                                                  จ านวน 92,182 คน 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนและประชากรที่เข้าเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

กลุ่มประชากร 
ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย/เทียบเท่า 
ประชากรวัยเรียน 30,300 67,473 35,510 35,483 
ประชากรที่เข้าเรียน 32,446 63,664 35,455 30,258 

ร้อยละ 107.08 94.35 99.84 85.27 
 

 จากจ านวนประชากรวัยเรียนดังกล่าว เปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษา พบว่า 
ประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนการเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ระดับปฐมวัย จ านวนประชากร 
30,300 คน เข้าเรียน 32,446 คน คิดเป็นร้อยละ 107.08 ระดับประถมศึกษา จ านวนประชากร 67,473 คน  
เข้าเรียน 63,664 คน คิดเป็นร้อยละ 94.35 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวนประชากร 35,510 คน  
เข้าเรียน 35,455 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนประชากร 35,483 คน  
เข้าเรียน 30,258 คน คิดเป็นร้อยละ 85.27  ดังแผนภูมิที่ 1  ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ตารางท่ี 4 แสดงสัดส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออาชีวศึกษา 
 

จ านวนผู้เรียนระดับ ป.ปลาย/เทียบเท่า จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ม.ปลาย 21,919 72 
ปวช. 8,339 28 

รวม 30,258 100 
 
                      ส่วนสัดส่วนผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ านวน 30 ,258 คน  
จ าแนกเป็น มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 21,919 คน และ ปวช. จ านวน 8,339 คน คิดเป็นสัดส่วน 72:28  
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           แผนภูมิที่ 2 แสดงสดัส่วนการเรียนต่อสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21919,28%

8339,72%

ม.ปลาย

ปว 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
 

 จังหวัดเพชรบูรณ์  มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาจ านวน 6 สังกัด 14 หน่วยงาน 894 แห่ ง  
และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 818 แห่ ง เปิดท าการเรียนการสอนตั้ งแต่ระดับปฐมวัย  
จนถึงระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมพ้ืนที่  11 อ าเภอทั่วจังหวัด ข้อมูลที่ด าเนินการจัดท าประกอบไปด้วย  
ข้อมูลหน่วยงานที่จัดการศึกษา ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาจ าแนกรายสังกัด ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ านวนห้องเรียน โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  10 ,649 คน   
และมีนักเรียนนักศึกษา จ านวน 173,626 คน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายกระทรวงปีการศึกษา 2563 
 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  

1.1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
1.1.1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อ.1 - ม.3 
1.1.2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อ.1 - ม.6 
1.1.3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 อ.1 - ม.6 
1.1.4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ม.1 - ม.6 
1.1.5. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

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 ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อม 

  
1.2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดเพชรบูรณ์  (กศน.) 
 

1.2.1. กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ป.1 – ม.6  
1.2.2. กศน.อ าเภอหล่มสัก ป.1 – ม.6  
1.2.3. กศน.อ าเภอหล่มเก่า ป.1 – ม.6 
1.2.4. กศน.อ าเภอเขาค้อ ป.1 – ม.6 
1.2.5. กศน.อ าเภอวิเชียรบุรี ป.1 – ม.6 
1.2.6. กศน.อ าเภอชนแดน ป.1 – ม.6 
1.2.7. กศน.อ าเภอศรีเทพ ป.1 – ม.6 
1.2.8. กศน.อ าเภอหนองไผ่ ป.1 – ม.6 
1.2.9. กศน.อ าเภอวังโป่ง ป.1 – ม.6 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1.2.10. กศน.อ าเภอน้ าหนาว ป.1 – ม.6 
1.2.11. กศน.อ าเภอบึงสามพัน ป.1 – ม.6 

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

1.4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (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  

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 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
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. เทศบาลต าบลนางั่ว  
2.5.1.โรงเรียนเทศบาลต าบลนางั่ว อนุบาล 

2.6. เทศบาลต าบลชนแดน  
2.6.1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน อนุบาล 

2.7. เทศบาลต าบลดงขุย  
2.7.1.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงขุย อนุบาล 

2.8. เทศบาลต าบลพุเตย   
2.8.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลพุเตย อนุบาล 

     2.9 เทศบาลต าบลทรัพย์เสมอทอด  
โรงเรียนเทศบาลต าบลทรัพย์สมอทอด อนุบาล 

      2.10  อบต.ห้วยใหญ ่  
โรงเรียนห้วยใหญ่ อนุบาล 

3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
3.1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (บ้านโป่งตะแบก) อ.1 – ป.6 

4. ส านักงานมหาเถรสมาคม โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (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 
4.4. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต (วิเชียรบุรี) ม.1 – ม.6 

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
5.1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 

 6. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
   6.1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก  
   6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก 
   6.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ปริญญาตรี 
   6.4 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-โท 
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ตารางท่ี 6  ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาจ าแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2563 
 

หน่วยงาน/สังกัด จ านวน (แห่ง) 
1. กระทรวงศึกษาธิการ   
   สังกัด สพฐ. 498 

- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  131 
- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 139 

 - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 
- สพม. เขต 40   39 
   สังกัด กศ. พิเศษ          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 (สังกัดท้องถิ่น)                    268 
4. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     4 
5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ     1 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     1 
7. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม     4 

รวม 894 
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ตารางท่ี 7 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจ าปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายสังกัดหน่วยงาน เพศและประเภท 
 

 
ท่ี 

 
สังกัด 

ต าแหน่ง  
 

พนักงาน
จ้าง

ท่ัวไป 

 
 

พนักงาน
ตาม

ภารกิจ 

 
 

รวม 
ผู้บริหาร รองผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างประเทศ 

ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 88 28 116 6 2 8 233 855 1088            1212 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 89 18 107 6 3 9 289 943 1232            1348 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 107 48 155 5  5 361 1205 1566            1953 
 สพม. เขต 40  33 7 40 11 12 23 496 1015 1511 24 17 41 30 45 75 11 13 24 282 0 1966 
, 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   37   4   4    4 10 60 
2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (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 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      250 1108 1359      448 32 41 71   1910 

4 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

11 7 18 17 13 30 166 151 317 27 13 40 87 41 128 2 2 4 146 0 683 

5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ  8 4 12 1 0 1 2 16 18 45 114 159 1 1 2 0 0 0 0 73 265 
6 องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น         388            388 
7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ         50            50 
8 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 1  1 1  1   38            40 
9 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย ฯ         701            701 
 รวม 338 114 452 47 32 79 1817 5322 8354 99 160 263 118 87 657 45 56 99 434 83 10,649 
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ตารางท่ี 8 ข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายสังกัดหน่วยงานและระดับการศึกษา  

ที ่ สังกัด/กระทรวง 
ระดับการศึกษา 

รวม 
อนุบาล 

ประถม 
ศึกษา 

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

เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

          
 

 
1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3426 12796 2838         19060 

 
1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3957 11527 3179 756 

       
19419 

 
1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 5603 17655 4215 25        27498 

 
1.4 สพม.40 0 0 14380 12715        27095 

 
1.5 การศึกษาพิเศษ 

            
 1.5.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 0 250 354 173        777 
 1.5.2 โรงเรียนโสตศึกษา 21 98 79 34        232 
 1.5.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ           297  297 
2 ส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการการศึกษาเอกชน 7772 18234 5005 1575        32586 
3 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา 0 0 0 0 8066 3828 124    6645 18663 
4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 0 1287 4128 5996 0 0 0     11411 
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6519 1775 1024 492 273 45 

     
10128 

6 ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 9 42 
         

51 
7 ส านักงานพระพุทธศาสนา 0 0 253 153        406 
8 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย ฯ       5222 100    5322 
9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

      
681 

    
681 

 
รวม 27307 63664 35455 21919 8339 3873 6027 100  297 6645 173626 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูล จ านวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและ 
             มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
 

ล าดับ สังกัด จ านวน หน่วย 
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เขต 1 - 3,สพม 40 
6,479 คน 

2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)  

1,910 คน 

3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ตชด.) 

10 คน 

4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.)  

388 คน 

 รวม 8,787 คน 
            หมายเหตุ: ข้อมูลไม่รวมสังกัดอาชีวศึกษาและกศน. 
 
ตารางท่ี 10 ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน หน่วย 
1 นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพป.) เขต 1 - 3,สพม 40  
93,072 คน 

2 นักเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  32,586 คน 
3 นักเรียนสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด) 51 คน 
4 นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,128 คน 

 รวม 135,837 คน 
 
ตารางท่ี 11 ข้อมูลจ านวนห้องเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน หน่วย 
1 ห้องเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพป1,2,3,สพม40 
5,426 ห้อง 

2 ห้องเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  1,159 ห้อง 
3 ห้องเรียนสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด) 9 ห้อง 
4 ห้องเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 182 ห้อง 

 รวม 6,776 ห้อง 
 
 
 

 



 
 

     
 

13 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 12 ข้อมูลสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวนโรงเรียน 
1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 

 
76 แห่ง 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 
 

83 แห่ง 

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 
 

110 แห่ง 

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

0  แห่ง 

 รวม 269 แห่ง 
 

    หมายเหตุ  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กหมายถึงโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต ่120 คนลงมา 
 
ตารางท่ี 13 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

อ าเภอ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กเล็ก 
(อาย ุ2-5 ปี) (คน)  

เมือง 32 1,856 
ชนแดน 35 694 
วังโป่ง 13 455 
หล่มสัก 34 1,173 
หล่มเก่า 17 788 
น้ าหนาว 8 212 
เขาค้อ 17 693 
หนองไผ่ 25 1,056 
วิเชียรบุร ี 39 1,169 
ศรีเทพ 33 943 
บึงสามพัน 15 744 

รวม 268 9,783 
 

ที่มา: เว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  
 
 
 
 



 
 

     
 

14 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ส่วนที่ 3 

ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา  
ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบความสามารถพ้ื นฐาน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 14 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. ตชด. 

ภาษาไทย 38.67 37.44 36.02 35.97 36.59 27.95 32.62 34.5 
ภาษาอังกฤษ 34.42 31.36 29.68 28.64 32.03 23.21 28.77 17.5 
คณิตศาสตร ์ 32.90 31.55 29.16 29.28 29.36 22.32 25.77 33 
วิทยาศาสตร์ 35.55 34.05 32.30 32.12 32.97 26.07 30.60 26.5 

ค่าเฉลี่ย 35.38 33.6 31.79 31.50 32.74 24.89 29.44 27.87 
 

  จากตารางที่ 14 พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.74 รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.50 ส่วนหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
บริหารการศึกษาพิเศษ มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 24.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.59 
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.03 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.97 และวิชาคณิตศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.36 รองลงมาคือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) วิชาภาษาไทย  
มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 35.97 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.12  วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ ย  
คือร้อยละ 29.28  วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยคือร้อยละ 28.64  สังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา 
พบว่า สถานศึกษาสั งกัดส านั กงานบริหารการศึกษาพิ เศษ  มีค่ าเฉลี่ ยต่ าสุด ในรายวิชาภาษาไทย  
มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ  27.95 แ ล ะ วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ 22.32 
ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือร้อยละ 
17.50 และร้อยละ 26.05 ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3  
 



 
 

     
 

15 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 
 
ตารางท่ี 15 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562  จ าแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

ภาษาไทย 55.14 54.38 52.62 53.39 51.2 46.71 47.13 42.53 
ภาษาอังกฤษ 33.25 31.61 30.50 30.56 31.18 26.86 28.10 26.40 
คณิตศาสตร์ 26.73 25.64 23.87 24.10 24.03 18.84 20.53 20.10 
วิทยาศาสตร์ 30.07 29.72 29.42 29.57 29.37 27.04 27.63 27.95 
ค่าเฉลี่ย 36.29 35.10 34.10 34.40 33.94 29.86 30.84 29.24 
 
 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.40 รองลงมาคือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.94 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในทุกรายวิชา โดยวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
53 .39  วิ ช าภ าษาอั งกฤษ  มี ค่ า เฉลี่ ย ร้อยละ  30 .56  วิ ช าคณิ ตศาสตร์  มี ค่ า เฉลี่ ย ร้ อยละ 24 .10  



 
 

     
 

16 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.57 สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชา รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัด
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) โดยในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.20  
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  31.18 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.03 และวิชาวิทย าศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.37 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 42.53  และวิชาภาษาอังกฤษ  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.40 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์สถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารการศึกษา
พิ เศ ษ มี ค่ า เฉ ลี่ ย ต่ า สุ ด  มี ค่ า เฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ  1 8 .8 4  แล ะ  มี ค่ า เฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ  2 6 .8 6   ต าม ล าดั บ   
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4  
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
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17 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 16 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ รายสังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

ภาษาไทย 42.21 40.91 38.91 39.33 38.45 31.85 33.2 29.45 
สังคมศึกษา 35.70 34.99 33.78 33.93 33.97 29.67 31.3 29.91 
ภาษาอังกฤษ 29.20 27.04 25.39 25.43 26.58 21.83 22.47 21.56 
คณิตศาสตร์ 25.41 23.80 21.48 21.80 21.62 14.35 16.14 14.20 
วิทยาศาสตร์ 29.20 28.47 27.04 27.15 27.67 23.59 24.00 22.77 
ค่าเฉลี่ย 32.35 31.04 29.32 29.53 29.66 24.25 25.42 23.58 
 

  จากตารางที่ 16 พบว่า ในภาพรวม สังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.53 รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.66 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.33 วิชาสังคมศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.93 และวิชาคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 21.80 วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ ย 
ร้อยละ 25.43 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.15 รองลงมาคือสังกัดสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น  ( ส ช . )  วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ย ล ะ  38.45 
วิชาสังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  33.97 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.62 ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  26.58  และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยนร้อยละ 27.69 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในวิชาภาษาไทย 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.45  วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.56 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 14.20  
และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22.77 ยกเว้นวิชาภาษาสังคม สถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.67  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 
 



 
 

     
 

18 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
 

19 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 17  ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6  
 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2561 2562 เพ่ิม/ลด 2561 2562 เพ่ิม/ลด 256 2562 เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 55.90 38.67 -17.23 54.27 37.44 -16.83 51.99 36.02 -15.97 
ภาษาอังกฤษ 39.24 34.42 -4.80 36.21 31.36 -4.85 34.22 29.68 -4.54 
คณิตศาสตร์ 37.50 32.90 -4.60 35.46 31.55 -3.91 32.03 29.16 -2.87 
วิทยาศาสตร์ 39.93 35.55 -4.38 38.83 34.05 -4.78 37.31 32.3 -5.01 
ค่าเฉลี่ย 43.14 35.38 -7.76 41.19 33.60 -7.59 38.89 31.79 -7.1 

 
          จากตารางที่  17 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O - NET)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศและระดับ
ภาคทุกรายวิชา   
 
  ตารางท่ี 18  ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
               เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2561 2562 เพ่ิม/ลด 2561 2562 เพ่ิม/ลด 2561 2562 เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 48.29 55.14 6.85 53.51 54.38 0.87 51.47 52.62 1.15 
ภาษาอังกฤษ 30.45 33.25 2.8 28.19 31.61 3.42 27.45 30.5 3.05 
คณิตศาสตร์ 26.30 26.73 0.43 28.97 25.64 -3.33 27.36 23.87 -3.49 
วิทยาศาสตร์ 32.28 30.07 -2.21 35.45 29.72 -5.73 34.45 29.42 -5.03 
คา่เฉลี่ย 34.33 36.29 1.96 36.53 35.33 -1.2 35.21 34.10 -1.11 

 
           จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4 รายวิชา ต่ ากว่าระดับประเทศและ
ระดับภาคทุกรายวิชา 
  
 
 
 



 
 

     
 

20 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 19  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2561 2562 เพ่ิม/ลด 2561 2562 เพ่ิม/ลด 2561 2562 เพ่ิม/ลด 

ภาษาไทย 47.31 42.21 -5.1 46.06 40.91 -5.15 43.33 38.91 -4.42 
สังคมศึกษา 35.16 35.70 0.54 34.43 34.99 0.56 33.44 33.78 0.34 
ภาษาอังกฤษ 31.41 29.20 -2.21 28.84 27.04 -1.8 26.82 25.39 -1.43 
คณิตศาสตร์ 30.72 25.41 -5.31 29.07 23.80 -5.27 28.53 21.48 -7.05 
วิทยาศาสตร์ 30.51 29.20 -1.31 29.98 28.47 -1.51 28.49 27.04 -1.45 
ค่าเฉลี่ย 35.02 32.34 -2.68 33.68 31.04 -2.64 32.12 29.32 -2.8 

 
           จากตารางที่ 19  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่าผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยลดลงในทุกระดับ โดยคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 วิชา ลดลงทุก
รายวิชา โดยมีวิชาสังคมศึกษาเพียงวิชาเดี่ยวที่ผลการสอบคงที่  
 
ตารางท่ี 20  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค 
                และระดับจังหวัด 
 
 

 

ด้าน 
ผลการทดสอบNT 

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ด้านภาษา 46.46 45.92 47.28 
ด้านค านวณ 44.94 44.94 44.99 

ค่าเฉลี่ย 45.70 45.43 46.13 
 
 จากตารางที่ 20 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีค่าเฉลี่ย 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่า
ระดับภาค โดยระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย 2 ด้าน เท่ากับร้อยละ 45.70  ระดับภาค มีค่าเฉลี่ย 2 ด้าน ร้อยละ 
45.43 คะแนน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.13  ดังแผนภูมิที่ 6  
 
 



 
 

     
 

21 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงกราฟเส้นความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

ตารางท่ี 21 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562  
 

ด้าน 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2561 2562 เพ่ิม/ลด 2561 2562 เพ่ิม/ลด 2561 2562 เพ่ิม/ลด 

ด้านภาษา  53.18 46.46 -6.72 52.16 45.92 -6.24 53.15 47.28 -5.87 
ด้านค านวณ 47.19 44.94 -2.25 47.16 44.94 -2.22 47.09 44.99 -2.1 

  
          จากตารางที่ 21 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 2 ด้านลดลง
ทุกระดับ   

 
 
 
 
 
 



 
 

     
 

22 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตาราง ท่ี 22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net ) ปีการศึกษา 2562  
 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ปวช. 43.63 42.88 41.73 
ปวส. 40.75 40.46 40 

 

 จากตารางที่ 22 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (National Test :  
V-NET)  ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับภาค ทั้งสองระดับ 
โดยระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชีพ  (ป วช .) มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บป ระ เทศ ร้ อยละ 43 .63  ระดับภาค 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.88 และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.73  ต่ ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.04  
และต่ ากว่าระดับภาค ร้อยละ 1.02 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 40.75 ระดับภาคมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.46 ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.00  ต่ ากว่า
ระดับประเทศ ร้อยละ 1.01 และต่ ากว่าระดับภาค ร้อยละ 1.011 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 6 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงกราฟแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
(National Test : V-NET)  ปกีารศึกษา 2562  

 
ตารางท่ี  23 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                ระหว่างปีการศึกษา 2557-2561จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี62 
ปวช. 46.61 36.52 39.93 39.51 41.73 
ปวส. 46.94 35.57 36.36 39.02 40 

 



 
 

     
 

23 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 จากตารางที่ 23 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (National Test :  
V-NET)  ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2562 พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
39.51 ถึง 46.94 โดยในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 35.57 ในระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558   
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 46.94 ในระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 นอกนั้นจะขยับขึ้นและลงในระดับที่ไม่แตกต่างกัน 
แต่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

     
 

24 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตาราง ท่ี 24 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ปีการศึกษา 2562  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ประถมศึกษา 42.29 33.41 45.34 
มัธยมศึกษาตอนต้น 38.87 39.48 39.56 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 34.51 29.39 34.35 

 

 จากตารางที่ 24 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET)  
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับภาค ในระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ ประเทศ ส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีค่าในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 45.34 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.56 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ย 34.35  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 8 
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ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด
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แผนภูมิที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ 
 (N-NET)  ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์   
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ตารางท่ี 25 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2558-2562 จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ประถมศึกษา 18.14 40 46.48 42 45.34 
มัธยมศึกษาตอนต้น 16.79 39 39.96 38 39.56 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 18.64 32 32.88 33 34.35 

 

 จากตารางที่ 25 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2562 พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ร้อยละ 16.79 
และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 46.48 โดยในปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.79 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในปีการศึกษา 2560 ในระดับประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.48 
นอกนั้นจะขยับขึ้นและลงในระดับที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แต่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 9 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 4 

ดัชนีด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์

4.1 ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 
การเข้ารับการศึกษาของนักเรียนต่อประชากร 

          โดยวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนต่อประชากรตามช่วงวัย อัตราการเข้าเรียนของ
นักเรียนต่อกลุ่มประชากรตามช่วงวัย รายละเอียดดังตารางที่ 26 

ตารางที่ 26  จ านวนผู้เรียนและอัตราการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

ที ่ การเข้ารับการศึกษา 

จ านวน (คน) อัตราการเข้าถึง 
โอกาสทางการศึกษา 

จ านวน 
ประชากร 

 
ผู้เรียนทั้งหมด 

ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ 

ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 

1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุม่อายุ 3-5 ปี 30,300 32,446 
  

107.08 80 

2 ประชากรอายุ 6-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
เทียบกับประชากรอายุ 6-14 ปี  

102,983 106,690 103.60 100 

3 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา+
อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี 

35,483 24,262 68.38 70 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2563    
แหล่งที่มาข้อมูล ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของแต่ละสังกัด ประกอบด้วย    
1. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  สพฐ  
2. ระบบสารสนเทศสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  (LEC)  ท้องถิน่ 
3. ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) เอกชน 
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4.2 ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 

      ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

               วิเคราะห์ข้อมูลจากร้อยละของการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รายละเอียดดังตารางที่  27  

ตารางที่  27  จ านวนผู้ เรียนและร้อยละของการได้ รับการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายทางการศึ กษา  
จ าแนกตามระดับการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จ านวน (คน) ร้อยละของการ 
ได้รับการสนับสนุนฯ 

ผู้เรียน 
สังกัด ศธ. 

ผู้เรียน 
สังกัดอื่น 

ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ผลการ
ด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย 

1  ระดับก่อนประถมศึกษา  13,007 14,300 27,307 100 100 
2  ระดับประถมศึกษา  42,326 21,338 63,664 100 100 
3  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  25,045 10,410 35,445 100 100 
4  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญศึกษา)  13,703 8,216 2,919 100 100 
5  ระดับ ปวช.1-3 (อาชีวศึกษา) 8,066 273 8,339 100 100 

 
หมายเหตุ : จัดเก็บข้อมลูจากหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์  ข้อมูลภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 
4.3 ด้านคุณภาพทางการศึกษา (Quality) 

       ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

 

  วิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ใน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 28 ตารางที่ 29 และตารางที่ 30 ตามล าดับ 

ตารางที่  2 8   จ าน วน นั ก เรี ย น และร้ อ ยล ะข อ งนั ก เรี ย น ที่ มี ค ะแ น น คะแ น น  O-NET  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ละวิชา ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิชา ป.6 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวน 

ผู้ได้เกิน 50 
ร้อยละของ
ปี 2562 

ร้อยละของ 
ปี 2561 

เพิ่ม/ลด 
ผลการประเมิน

เป้าหมาย  
(แผนชาติ) 

ภาษาไทย 9,585 3,685 38.45 57.19 -18.74 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 9,585 639 6.67 12.42 -5.76 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 9,584 853 8.90 15.79 -6.89 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 9,585 814 8.49 14.22 -5.73 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ต ารางที่  2 9  จ าน วน นั ก เรี ย น แ ล ะร้ อ ย ล ะข อ งนั ก เรี ย น ที่ มี ค ะแ น น ค ะแ น น  O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แต่ละวิชา ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

วิชา ม.3 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวน 

ผู้ได้เกิน 50 
ร้อยละของ
ปี 2562 

ร้อยละของ
ปี 2561 

เพิ่ม/ลด 
ผลการประเมิน
ตามเป้าหมาย 
(แผนชาติ) 

ภาษาไทย 8,982 5,219 58.11 53.58 4.53 บรรลุเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 8,978 469 5.22 2.52 2.70 บรรลุเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 8,976 351 3.91 5.14 -1.23 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 8,978 109 1.21 7.68 -6.47 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ต า ร า ง ที่  3 0  จ า น ว น นั ก เรี ย น แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก เรี ย น ที่ มี ค ะ แ น น ค ะ แ น น  O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แต่ละวิชา ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

วิชา ม.6 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวนผู้ 
ได้เกิน 50 

ร้อยละของ
ปี 2562 

ร้อยละของ
ปี 2561 

เพิ่ม/ลด 
ผลการประเมิน
ตามเป้าหมาย 
(แผนชาติ) 

ภาษาไทย 4,614 927 20.09 33.00 -12.91 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 4,622 153 3.31 4.67 -1.36 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 4,622 204 4.41 4.67 -0.26 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 4,616 113 2.45 8.12 -5.67 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สังคมศึกษา 4,622 107 2.32 2.23 0.09 บรรลุเป้าหมาย 
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ตารางที่   31   จ านวนผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชน เปรียบเทียบกับจ านวนผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐ  
จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับการศึกษา 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ผลการด าเนินงาน 
สัดส่วนผู้เรียน 

สัดส่วนผู้เรียน 
เป้าหมาย (แผนชาติ) 

รัฐ เอกชน รัฐ : เอกชน รัฐ : เอกชน 

ก่อนประถมศึกษา (3-5ปี) 12,986 7,772 62.56  37.44 75 : 25 

ประถมศึกษา 41,978 18,234 69.72  30.28 75 : 25 

มัธยมศึกษาตอนต้น 24,612 5,005 83.10  16.90 75 : 25 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 13,496 1,575 89.55  10.45 75 : 25 

   - ม.ปลาย สายสามัญ 4,348 1,575 73.41  26.59 75 : 25 

   - ม.ปลาย สายอาชีวะ 5,312 2,754 65.86  34.14 75 : 25 

อุดมศึกษา         

    ปวส. 3,873 0 100  0 75 : 25 

    ปริญญาตรี (ปี 1 - ปี 4) 6,027 0 100  0 75 : 25 
 
 

4.4 ด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

      สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
        วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด ต่อจ านวนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญทั้งหมด 

ตารางที่  32   จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา       
ปีการศึกษา 2562 – 2563 

ปีการศึกษา 

จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (คน) 

ผลการด าเนินงาน 
สัดส่วน 

ค่าเป้าหมาย (แผนชาติ) 

ประเภทสามัญศึกษา  
(ม.4-6) 

ประเภทอาชีวศึกษา  
(ปวช.1-3) 

สามัญ
ศึกษา  

: อาชีวศึกษา  สามัญศึกษา  : อาชีวศึกษา  

2562 22,720 8,021 66.53  33.47 55 : 45 

2563 15,923 8,339 65.23  34.37 55 : 45 

 



 
 

30 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2563  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
ดร.ภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ผู้จัดท ำ 
นางขวัญนภา   จันทร์ดี           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวไฉน    ผึ่งผาย           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นางสาวณัฐรดา อยู่สุข               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายวีรพันธ์    สหเมธาพัฒน์        นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นายพสกร   ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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