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ค ำน ำ 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ก าหนดให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ  
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่ าด้วยการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับนโยบาย และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่มีความสมบูรณ์  ครบถ้วน ถูกต้อง แล ะเป็นปัจจุบัน และ 
ใช้เป็นข้อมูลฐานในการพัฒนาการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นเอกภาพ  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจั งหวัด 
ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ให้ส าเร็จไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลสารสนเทศเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด หน่วยงานทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ ประโยชน์ 
ในการพัฒนาจังหวัดต่อไป 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  (Executive Summary) 

                 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจั งหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี  พ.ศ. 2564  จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพ่ือใช้
เป็นฐานในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด โดยมีองค์ประกอบคือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา และ
ดัชนีด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ด าเนินการจัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษา ในรูปแบบของคณะท างานจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง 
และน าเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานคณะท างานเพ่ือทราบ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้  
 

      ข้อมูลทั่วไป 
           จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน มีประชากร 
981,940 คน มีครัวเรือน 364,119 ครัวเรือน  มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนกระจายอยู่ ในทุกอ าเภอ 
รวม 874 แห่ ง จัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับ อุดมศึกษา มีหน่วยงานที่ จัดการศึกษา  
6 กระทรวง 17 หน่วยงาน เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด  
จ านวน 484  แห่ง รองลงมาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  265 แห่ง   
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 11,170 คน  เป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน จ านวน 8,755 คน 
มีผู้เรียนจ านวน 169,310 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน 1 : 20 คน          
 

         ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ 
              จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3-24 ปี) จ านวน 256,457 คน เป็นวัยเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา (3-5ปี)  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (6-17 ปี)  จ านวน 166,493 คน เข้าเรียนในระดับระดับก่อน
ประถมศึกษา 26,291 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.15 ระดับประถมศึกษา  เข้าเรียน 60,380 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.15 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียน 31,092 คน คิดเป็นร้อยละ 88.49 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เข้าเรียน 25,121 คน คิดเป็นร้อยละ 70.39 ส่วนสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
25,121 คน เป็นสายสามัญ จ านวน 16,675 คน คิดเป็นร้อยละ 66 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     
จ านวน 8,446 คน คิดเป็นร้อยละ 34 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญและอาชีวศึกษา เท่ากับ 66 : 34 
 

      ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ 
              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   
 

            ดัชนีทำงกำรศึกษำ 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีการน าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564  
ที่ได้ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและน าเสนอดัชนีทางการศึกษาในระดับจังหวัดเพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา รายด้าน 4 ด้าน รวม 6 ดัชนี  ดังนี้  
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            1. ด้านการเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีเป้าหมายคือร้อยละของผู้เรียนได้รับ
โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมข้ึน  ผลการด าเนินงานพบว่าผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อ
ประชากรอายุ 3-5 ปี เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 90.15 )  ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร  
อายุ 6-14 ปี (ร้อยละ100) ร้อยละประชาชน อายุ 15-59 ปีได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน  
            2. ด้ านความ เท่ า เที ยมทางการศึ กษา มี เป้ าหมายให้ ผู้ เรี ยน ระดับการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน                    
ทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 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 มีค่าเฉลี่ยนที่สูงขึ้น แต่ยังมีค่าต่ ากว่าระดับประเทศทุกรายวิชา  
            4. ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  มีเป้าหมายคือการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น 
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  พบว่าเป็นผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจ านวน 30,890 คน 
เป็นผู้เรียนสายสามัญศึกษา จ านวน 25,121 คน เป็นผู้เรียนอาชีวศึกษา ปวช.1 - 3 จ านวน 8,446 คน คิดเป็น
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (66 : 34) นับว่าสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่บรรลุค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 

              ปัญหำและอุปสรรค  
          หน่วยงานทางการศึกษาแต่ละสังกัด มีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานแต่ละสังกัด
ท าให้การหลอมรวมข้อมูลเป็นไปด้วยความยากล าบาก ขาดความเป็นเอกภาพ และกระทรวงศึกษาธิการยังไม่มี
นโยบายในการประกาศใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพียงระบบ
เดยีวที่เป็น ระบบ One stop service ด้านการศึกษา 
 

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

ข้อมูลทั่วไป 
 

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 าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย แม่น้ าป่า สัก 
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  
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- 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. มากที่ สุด
ของจังหวัด โดยมีจ านวน 23 ต าบล 251 หมู่บ้าน และ 19 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 
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    2)  ประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์       
 ตารางท่ี 2  จังหวัดเพชรบูรณ์มีประชากร แยกเพศ ชาย-หญิง และจ านวนครัวเรือน 

 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 101,796 103,655 205451 84,274 
อ าเภอชนแดน 38,390 38,351 76741 31,612 
อ าเภอหล่มสัก 76,085 79,989 15,674 55,182 
อ าเภอหล่มเก่า 32,320 33,844 66,164 21,363 
อ าเภอวิเชียรบุรี 63,876 66,238 130,114 45,073 
อ าเภอศรีเทพ 31,519 32,040 63,559 22,320 
อ าเภอหนองไผ่ 58,224 59,329 117,553 40,110 
อ าเภอบึงสามพัน 35,381 36,139 71,520 30,510 
อ าเภอน้ าหนาว 9,535 9,045 18,580 7,071 
อ าเภอวังโป่ง 17,581 18,118 35,699 11,770 
อ าเภอเขาค้อ 20,179 20,306 40,485 14,834 

รวม 484,886 497,054 981,940 364,119 

 
แหล่งที่มา : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน(หลัง)  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
               (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563) 

 
2. สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 

 2.1 สภาพการจัดการศึกษา 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน มีประชากร 
981,940 คน 364,119 ครัวเรือน  มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน กระจายอยู่ในทุกอ าเภอ รวม 874 แห่ง 
ในจ านวนนี้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปฐมวัยในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดและยังมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 265 แห่ง กระจายในทุกต าบลของจังหวัด มีสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สายสามัญ/อาชีวะ) ศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.อ าเภอ) จ านวน 11 ศูนย์ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง  
ด้านประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชากรวัยเรียน จ าแนกตามระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวโน้ม
ดังนี้  
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลประชากร ประชากรวัยเรียน จ าแนกตามกลุ่มอายุ 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 

 ที่ ม า : ส า นั ก บ ริ ห า ร ก า ร ท ะ เบี ย น  ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง  ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statINTERNET/#/ 
   

  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 2560-2564 ก็มีแนวโน้มลดลง   
   
         2.2  สถานศึกษาตามนโยบายโรงเรียนดีชุมชน  โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone                  
                  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดท าแผนการบูรณาการด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดท าแผนการบูรณาการด้านการศึกษาเพ่ือให้สามารถบริหารในทุกด้าน
ของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นการเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้าน ซึ่งก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดี สี่มุมเมือง และ
โรงเรียน Stand Alone  โดยการด าเนินการจะครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวเดียวกัน   
ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการด าเนินการแผนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้คัดเลือกรูปแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง   
และโรงเรียน Stand Alone ของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 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 
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โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาเพ่ือด าเนินการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ที่ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
1.1 โรงเรียนบ้านท่าพล ต าบลท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
1.2 โรงเรียนบ้านดงขวาง ต าบลน้ าชุน อ าเภอหล่มสัก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
1.3 โรงเรียนบ้านบ่อไทย  ต าบลบ่อไทย  อ าเภอหนองไผ่  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
2. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อ าเภอบึงสามพัน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
ทั้งนี้  โรงเรียนบ้านท่าพล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รับ

การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพน าร่อง ระดับภูมิภาค  (ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน รวม 17 โรงเรียน)  
 
 2.3 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 ง ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ทุ ก สั ง กั ด  
จ านวนทั้งสิ้น 11,170 คน ในจ านวนนี้มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน จ านวน 8,755 คน มีผู้เรียนในจังหวัด  
จ านวน 169,310 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้ เรียน 1 : 20 คน หากจ าแนกตามหน่วยงานที่ ส าคัญ 
ในการจัดการศึกษา สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
                1. อัตราส่วนครูต่อผู้ เรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
คือ 1 :18 
  2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 :17  
  3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 :15 
                4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา คือ 1:19  
                5. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 9 
 
3. สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3-24 ปี) จ านวน 256,457 คนในจ านวนนี้มีประชากร
วัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (3-5ปี) และการศึกษาขัน้พื้นฐาน (6-17 ปี) จ านวน 166,493 คน จ าแนกได้ดังนี้  
  1) วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี)   จ านวน 29,165 คน  
  2) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี)    จ านวน 66,511 คน 
  3) วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี)   จ านวน 35,133 คน  
  4) วัยเรียนระดับ ม.ปลาย (อายุ 15-17 ปี)   จ านวน 35,684 คน 
                5)  อุดมศึกษา (อายุ 18-24 ปี)                               จ านวน 89,964 คน 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนและประชากรที่เข้าเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

กลุ่มประชากร 
ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย/เทียบเท่า 
ประชากรวัยเรียน 29,165 66,511 35,133 35,684 
ประชากรที่เข้าเรียน 26,291 60,380 31,092 25,121 

ร้อยละ 90.15 90.78 88.49 70.39 
 

 จากจ านวนประชากรวัยเรียนดังกล่าว เปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษา พบว่า 
ประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนการเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ระดับปฐมวัย จ านวนประชากร 
29,165 คน เข้าเรียน 26,291 คน คิดเป็นร้อยละ 90.15 ระดับประถมศึกษา จ านวนประชากร 66,511 คน  
เข้าเรียน 60 ,380 คน คิดเป็นร้อยละ 90.78 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวนประชากร 35,133 คน  
เข้าเรียน 31,092 คน คิดเป็นร้อยละ 88.49 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนประชากร 35,684 คน  
เข้าเรียน 25,121 คน คิดเป็นร้อยละ 70.39  ดังแผนภูมิที่ 1  ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงสัดส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออาชีวศึกษา 
 

จ านวนผู้เรียนระดับ ป.ปลาย/เทียบเท่า จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ม.ปลาย 16,675 66 
ปวช. 8,446 34 

รวม 25,121 100 
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                      ส่วนสัดส่วนผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ านวน 25,121 คน  
จ าแนกเป็น มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 16,675 คน และ ปวช. จ านวน 8,446 คน คิดเป็นสัดส่วน 66:34 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนการเรยีนต่อสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
 

 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาจ านวน 6 สังกัด 14 หน่วยงาน 874 แห่ง  
แห่ง เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 อ าเภอทั่วจังหวัด 
ข้อมูลที่ด าเนินการจัดท าประกอบไปด้วย ข้อมูลหน่วยงานที่จัดการศึกษา ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาจ าแนกราย
สังกัด ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ านวนห้องเรียน โดยมีครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 11,170 คน  และมีนักเรียนนักศึกษา จ านวน 169,310 คน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายกระทรวงปีการศึกษา 2564 
 

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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 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 ประถม-ม.ปลาย 
1.2.2. กศน.อ าเภอหล่มสัก ประถม-ม.ปลาย 
1.2.3. กศน.อ าเภอหล่มเก่า ประถม-ม.ปลาย 
1.2.4. กศน.อ าเภอเขาค้อ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.5. กศน.อ าเภอวิเชียรบุรี ประถม-ม.ปลาย 
1.2.6. กศน.อ าเภอชนแดน ประถม-ม.ปลาย 
1.2.7. กศน.อ าเภอศรีเทพ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.8. กศน.อ าเภอหนองไผ่ ประถม-ม.ปลาย 
1.2.9. กศน.อ าเภอวังโป่ง ประถม-ม.ปลาย 
1.2.10. กศน.อ าเภอน้ าหนาว ประถม-ม.ปลาย 
1.2.11. กศน.อ าเภอบึงสามพัน ป.1 – ม.6 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
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 
2.3.2.โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย อ.1 – ป.6 
2.3.3.โรงเรียนเทศบาลวัดปทุมคงคาราม อ.1- ป.6 
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
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 7  ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาจ าแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2564 
 

หน่วยงาน/สังกัด จ านวน (แห่ง) 
1. กระทรวงศึกษาธิการ   
   สังกัด สพฐ. 484 

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

 - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 188 
 - สพม.พช  39 
   สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)           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)                    265 
4. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ     4 
5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ     1 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     1 
7. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม     4 

รวม 874 
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ตาราง 8 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายอ าเภอ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกรายสังกัดหน่วยงาน เพศและประเภท 
 

 
 
 
 



 

     
 

                ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์
 

 
14 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 จ าแนกรายสังกัดหน่วยงานและระดับการศึกษา  
 

 



 
 

     
 

15 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 11  ข้อมูล จ านวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและ 
             มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
 

ล าดับ สังกัด จ านวน หน่วย 
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เขต 1 - 3,สพม.พช. 
7,085 คน 

2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)  

1,984 คน 

3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ตชด.) 

10 คน 

4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.)  

385 คน 

 รวม 9,464 คน 
            หมายเหตุ: ข้อมูลไม่รวมสังกัดอาชีวศึกษาและกศน. 
 
ตารางท่ี 12 ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน หน่วย 
1 นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพป.) เขต 1 - 3,สพม.พช. 
92,865 คน 

2 นักเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  31,548 คน 
3 นักเรียนสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด) 45 คน 
4 นักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,205 คน 

 รวม 129,663 คน 
หมายเหตุ จ านวนนักเรียนไม่รวมนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 
 
ตารางท่ี 13 ข้อมูลจ านวนห้องเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน หน่วย 
1 ห้องเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพป. 1,2,3, สพม.พช. 
5,287 ห้อง 

2 ห้องเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  1,131 ห้อง 
3 ห้องเรียนสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด.) 9 ห้อง 
4 ห้องเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 130 ห้อง 

 รวม 6,557 ห้อง 

 
หมายเหตุ จ านวนห้องเรียนไม่รวมห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 



 
 

     
 

16 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
ตารางท่ี 14 ข้อมูลสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 
1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 70 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 70  

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 108  

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 1  

 รวม 249 
 

    หมายเหตุ  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กหมายถึงโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา 
      
              ในปีการศึกษา 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์มีการควบรวบ และเลิกสถานศึกษา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2563 – 2565 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มี
สถานศึกษาท่ีควบรวม และเลิกสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 ตารางท่ี  15  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 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
 

17 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางที่ 16 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

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

เมือง 32 1,626 

ชนแดน 35 622 

วังโป่ง 13 422 

หล่มสัก 33 1,019 

หล่มเก่า 17 787 

น้ าหนาว 7 217 

เขาค้อ 17 639 

หนองไผ่ 25 950 

วิเชียรบุร ี 38 954 

ศรีเทพ 33 901 

บึงสามพัน 15 576 

รวม 265 8,713 
 

ที่มา: เว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น   
หมายเหตุ จ านวนห้องเรียนไม่รวมห้องเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. 
 

ตารางท่ี 17  ข้อมูลจ านวนเด็กพิการเรียนร่วมสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
              จังหวัดเพชรบูรณ์   
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน(คน)  

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 1,136  

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 747 

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 1,314 

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 283 

รวม 3,480 
 

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

https://portal.bopp-obec.info/obec64/


 
 

     
 

18 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 18  ข้อมูลจ านวนเด็กด้อยโอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                จังหวัดเพชรบูรณ์   
 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีจ านวนเด็กด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวนทั้งสิ้น 65,278 คน จ าแนกรายเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จ านวน 14,965 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
จ านวน 16,332 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 11,952 คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน(คน)  

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 14,965 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 16,332 

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 22,029 

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 11,952 

รวม 65,278 
 

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

ตารางท่ี 19 ข้อมูลจ านวนผู้จบการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563   
               จังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้จบการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 จากสถานศึกษาทุกสังกัด ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 10,628 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 9,790 คน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 1,738 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 
1,634 คน ระดับปริญญาตรี จ านวน 1,429 คน และระดับปริญญาโท จ านวน 12 คน ดังนี้ 
 

 

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 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

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

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (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 

https://portal.bopp-obec.info/obec64/


 
 

     
 

19 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ส่วนที่ 3 

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

ตารางที่ 20 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
               ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. ตชด. 

ภาษาไทย 56.20 55.26 53.58 52.89 55.00 44.51 54.74 52.77 
ภาษาอังกฤษ 43.55 41.24 39.24 36.45 45.32 28.27 37.28 30.23 
คณิตศาสตร ์ 29.99 29.22 27.41 27.01 28.47 25.00 25.72 23.18 
วิทยาศาสตร์ 38.78 37.76 35.98 35.8 36.83 31.73 31.75 38.26 

ค่าเฉลี่ย 42.13 40.87 39.05 38.03 41.40 32.37 37.37 36.11 
 

  จากตารางที่ 20  พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.40 รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.03 ส่วนหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
บริหารการศึกษาพิเศษ มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 32.37เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.00 
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.32 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.83 และวิชาคณิตศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.47 รองลงมาคือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) วิชาภาษาไทย  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.89 และ วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.45   และวิชาวิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ  35.58 และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย คือร้อยละ 27.01   สังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเมื่อพิจารณาเป็น
รายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าทุกสังกัด รายละเอียด  
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3  
 



 
 

     
 

20 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

 
ตารางท่ี 21  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  จ าแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

ภาษาไทย 54.29 54.47 52.99 53.33 51.63 57.03 51.48 39.70 
ภาษาอังกฤษ 34.38 33.39 32.57 32.60 33.49 28.96 29.03 25.48 
คณิตศาสตร์ 25.46 25.21 23.83 24.07 23.03 22.17 22.30 18.86 
วิทยาศาสตร์ 29.89 29.78 28.92 29.04 28.69 28.74 27.60 25.50 
ค่าเฉลี่ย 36.00 35.71 34.57 34.76 34.21 34.22 32.60 27.38 
 
 

 จากตารางที่ 21  พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.76 รองลงมาคือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.21 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในทุกรายวิชา โดยวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
53.33 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  32.60 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.07 และวิชา
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.04 สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชา รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดสังกัด
ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช .) โดยในวิช าภาษาไทย มีค่ า เฉลี่ ย ร้อยละ 51 .63  



 
 

     
 

21 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  33.49 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.03 และวิชาวิทยาศาสตร์  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.69 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนา มีค่ าเฉลี่ ยต่ าสุด  ในวิชาภาษาไทย มีค่ าเฉลี่ ยร้อยละ 39.70 และวิชาภาษาอังกฤษ  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.48 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.86 และ มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 25.50  ตามล าดับ  ดังแสดงในแผนภูมิที ่4  
 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 
ตารางท่ี 22 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ รายสังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

ภาษาไทย 44.36 43.33 40.84 41.04 42.00 32.79 36.91 30.38 
สังคมศึกษา 35.93 35.28 34.05 34.04 34.73 33.98 32.93 30.56 
ภาษาอังกฤษ 29.94 27.86 26.15 26.13 28.02 21.00 22.74 23.49 
คณิตศาสตร์ 26.04 24.73 22.70 22.87 23.66 17.81 18.43 15.87 
วิทยาศาสตร์ 32.68 32.14 30.21 30.17 31.62 28.83 28.13 26.10 

ค่าเฉลี่ย 33.79 32.66 30.79 30.85 32.00 26.88 27.82 25.28 
 

  จากตารางที่ 22 พบว่า ในภาพรวม สังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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22 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

การศึกษาเอกชน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.00  รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.85 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  (สช .) มีค่าเฉลี่ ยสู งสุดในวิชาภาษาไทย มีค่ าเฉลี่ ยร้อยละ 42.00 วิชาสังคมศึกษา  
มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 34.73 และวิชาคณิ ตศาสตร์  มีค่ าเฉลี่ ยร้อยละ 23.66 วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ ย 
ร้อยละ 28.02 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.62 รองลงมาคือสังกัดสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.04 วิชาสังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 34.04 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22.87 ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  26.13 และ
วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.17 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.38  วิชา 
สังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.56  วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.49 วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 26.10 และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 15.87 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 5 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     
 

23 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 23  ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6  
 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิชา 
ระดับ 

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

ภาษาไทย 38.67 56.2 +17.53 37.44 55.26 +17.82 46.23 53.58 +7.35 
ภาษาอังกฤษ 34.42 43.55 +9.13 31.36 41.24 +9.88 29.68 39.24 +9.56 
คณิตศาสตร์ 32.90 29.99 -2.91 31.55 29.22 -2.33 29.16 27.41 -1.75 
วิทยาศาสตร์ 35.55 38.78 +3.23 34.-5 37.76 +3.71 32.30 35.98 +3.68 
ค่าเฉลี่ย 35.38 42.13 +6.75 33.6- 4-.87 +7.27 34.34 39.05 +4.71 

 
          จากตารางที่  23 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O - NET)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศและระดับ
ภาคทุกรายวิชาแต่มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศและมี
คะแนนผลการสอบในปีการศึกษา 2563 ต่ ากว่า ปีการศึกษา  2562  
 
  ตารางท่ี 24   ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
               เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

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

ภาษาไทย 55.14 54.29 -0.85 54.38 54.47 +0.09 52.62 52.99 +0.37 

ภาษาอังกฤษ 33.25 34.38 +1.13 31.61 33.39 +1.78 30.50 32.57 +2.07 

คณิตศาสตร์ 26.73 25.46 -1.27 25.64 25.21 -0.43 23.87 23.83 -0.04 

วิทยาศาสตร์ 30.07 29.86 -0.21 29.72 29.78 +0.06 29.42 28.92 -0.50 

ค่าเฉลี่ย 36.29 35.99 -0.30 35.33 35.71 +0.38 34.10 34.57 +0.47 
 
           จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4 รายวิชา ต่ ากว่าระดับประเทศและ
ระดับภาคทุกรายวิชา 
  
 



 
 

     
 

24 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ตารางท่ี 25   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

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

ภาษาไทย 42.21 44.36 +2.15 40.91 43.33 +2.42 38.91 40.84 +1.93 
สังคมศึกษา 35.70 35.93 +0.23 34.99 35.28 +0.29 33.78 34.05 +0.27 
ภาษาอังกฤษ 29.20 29.94 +0.74 27.04 27.86 +0.82 25.39 26.15 +0.76 
คณิตศาสตร์ 25.41 26.04 +0.63 23.80 24.73 +0.93 21.48 22.7 +1.22 
วิทยาศาสตร์ 29.20 32.68 +3.48 28.47 32.14 +3.67 27.04 30.21 +3.17 
ค่าเฉลี่ย 32.34 33.79 +1.45 31.04 32.66 +1.62 29.32 30.79 +1.47 

 
           จากตารางที่ 25  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 พบว่าผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในทุกระดับ โดยคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 วิชา เพ่ิมขึ้น 
ทุกรายวิชา  
 
 
ตารางท่ี 26  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค 
                และระดับจังหวัด 
 
 

 

ด้าน 
ผลการทดสอบNT 

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ด้านภาษา 47.46 47.13 47.51 
ด้านค านวณ 40.47 40.67 39.29 

ค่าเฉลี่ย 43.97 43.90 43.40 
 
 จากตารางที่ 26 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีค่าเฉลี่ย 2 ด้านต่ ากว่าระดับประเทศ และ
ระดับภาค  โดยระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย 2 ด้าน เท่ากับร้อยละ 43.97  ระดับภาค มีค่าเฉลี่ย 2 ด้าน ร้อยละ 
43.90 คะแนน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.40   รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 6  
 
 



 
 

     
 

25 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนภูมิที่ 6 แสดงกราฟเส้นความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 

 
 

ตารางท่ี 27  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 43.4- -3.88 
ด้านค านวณ 44.94 4-.47 -4.47 44.94 4-.67 -4.27 44.99 39.29 -5.7 

  
          จากตารางที่ 27 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่าในระดับจังหวัด มีคะแนน
เฉลี่ย 2 ด้านลดลงทุกระดับ   

 
ตาราง ท่ี 28 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net ) ปีการศึกษา 2563  
 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ปวช. 38.73 37.69 36.52 
ปวส. ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ ไม่มีการสอบ 

 



 
 

     
 

26 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 จากตารางที่ 28  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (National Test :  
V-NET)  ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับภาค ทั้งสองระดับ 
โดยระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชีพ  (ป วช .) มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บป ระ เทศ ร้ อยละ 38 .73  ระดับภาค 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.69 และจังหวัดเพชรบูรณ์  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.52  ต่ ากว่าระดับประเทศ และ 
ในปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ไม่มีการด าเนินการสอบ  
 
ตารางท่ี  29 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                ระหว่างปีการศึกษา 2559-2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ปี 59 ปี 6- ปี 61 ปี 62 ปี63 
ปวช. 36.52 39.93 39.51 41.73 36.52 
ปวส. 35.57 36.36 39.02 40 ไม่มีการสอบ 

 

 จากตารางที่ 29  สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (National Test :  
V-NET)  ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2563 พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
39.51 ถึง 41.73 โดยในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 35.52 ในระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2562   
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ร้อยละ 40  ในปีการศึกษา 2563 ในระดับ ปวส. ไม่มีการสอบ  

 
 

ตาราง ท่ี 30 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ปีการศึกษา 2563  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ประถมศึกษา 4-.33 32.29 43.19 
มัธยมศึกษาตอนต้น 37.74 38.19 38.-3 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 31.36 3-.97 31.36 

 

 จากตารางที่ 30  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ(N-NET)  
ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับภาค ในระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ ประเทศ ส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีค่าในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 43.19 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.-3 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ย 31.36  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7 
 
 



 
 

     
 

27 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ 
 (N-NET)  ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์   

 
 

ตารางท่ี 31  สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2559-2563 จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ปี 2559 ปี 256- ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ประถมศึกษา 40.00 46.48 42.00 45.34 43.19 
มัธยมศึกษาตอนต้น 39.00 39.96 38.00 39.56 38.05 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 32.00 32.88 33.00 34.35 31.36 

 

 จากตารางที่ 31 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2563 พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ ในปี 2563 มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ร้อยละ 31.36 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 46.48 โดยในปีการศึกษา 2563 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.36 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในปีการศึกษา 256- ในระดับประถมศึกษา  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.48 นอกนั้นจะขยับขึ้นและลงในระดับที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 8 



 
 

     
 

28 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 

ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     
 

29 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ส่วนที่ 4 

ดัชนีด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์

 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก าหนดดัชนีด้านการศึกษาจ านวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access)  ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) ด้านคุณภาพทางการศึกษา (Quality) ด้าน
การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ประกอบด้วย 

4.1 ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 

 การเข้ารับการศึกษาของนักเรียนต่อประชากร 
           โดยวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการศึกษาของนักเรียนต่อประชากรตามช่วงวัย อัตราการเข้าเรียนของ
นักเรียนต่อกลุ่มประชากรตามช่วงวัย รายละเอียดดังตารางที่ 31 

ตารางที่ 32  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) ต่อประชากร 
  กลุ่มอายุ 3-5 ปี 

29,165 26,291 

 

90.14 95 

2 ประชากรอายุ 6-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับการศึกษา 
  ภาคบังคับเทียบกับประชากรอายุ 6-14 ปี  

101,655 96,581 95 100 

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

35,684 30,890 86.50 85 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2564    
แหล่งที่มาข้อมูล ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของแต่ละสังกัด ประกอบด้วย    
1. ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  สพฐ  
2. ระบบสารสนเทศสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  (LEC)  ท้องถิ่น 
3. ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) เอกชน 
 
 
 
 



 
 

     
 

30 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าป ี พ.ศ. 2564  ส านกังานศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

4.1 ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 

       ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี 

              วิเคราะห์ข้อมูลจากร้อยละของการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักเรียนในระดับ
ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดดังตารางที่ 32 

ตารางที่  33  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  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  
4.2 ด้านคุณภาพทางการศึกษา (Quality) 

       ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

 

  วิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ใน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียด 
ดังตารางที่ 33 ตารางที่ 34 และตารางที่ 35 ตามล าดับ 

ตารางที่  3 4   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 2563 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวน 

ผู้ได้เกิน 50 
ร้อยละของ
ปี 2563 

ร้อยละของ 
ปี 2562 

เพิ่ม/ลด 
ผลการประเมิน

เป้าหมาย  
(แผนชาติ) 

ภาษาไทย 5,602 3,284 53.58 46.23 +7.35 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 5,604 1,295 39.24 29.68 +9.56 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 5,603 296 27.41 29.16 -1.75 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 5,604 721 35.98 32.3- +3.68 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตารางที่  3 5   จ าน วน นั ก เรี ย น แ ละร้ อ ยล ะข อ งนั ก เรี ย น ที่ มี ค ะแน น ค ะแ น น  O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แต่ละวิชา ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

วิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวน 

ผู้ได้เกิน 50 
ร้อยละของ
ปี 2563 

ร้อยละของ
ปี 2562 

เพิ่ม/ลด 
ผลการประเมิน
ตามเป้าหมาย 
(แผนชาติ) 

ภาษาไทย 4,453 2,619 52.99 52.62 +-.37 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ภาษาอังกฤษ 4,415 465 32.57 30.5 +2.07 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 4,454 191 23.83 29.16 -5.33 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 4,426 111 28.92 31.88 -2.96 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ต า ร า ง ที่  3 6  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  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 แต่ละวิชา ปีการศึกษา 2563 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 

วิชา  
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวนผู้ 
ได้เกิน 50 

ร้อยละของ
ปี 2563 

ร้อยละของ
ปี 2562 

เพิ่ม/ลด 
ผลการประเมิน
ตามเป้าหมาย 
(แผนชาติ) 

ภาษาไทย 4,619 1,346 40.84 38.91 +1.93 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ภาษาองักฤษ 4,624 179 26.15 25.39 +-76 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
คณิตศาสตร ์ 4,625 247 22.70 21.48 +1.22 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์ 4,618 250 30.21 27.04 +3.17 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
สังคมศึกษา 4,628 100 34.05 33.78 +0.27 บรรลุเป้าหมาย 
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ตารางที่   37 จ านวนผู้ เรียนในสถานศึกษาเอกชน เปรียบเทียบกับจ านวนผู้ เรียนในสถานศึกษาของรัฐ 
                   จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
ผลการด าเนินงาน 

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 
 

 
4.4 ด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

       สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
       วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ทั้งหมด ต่อจ านวนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญท้ังหมด 

ตารางท่ี  38 จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสามัญศึกษา       
ปีการศึกษา 2563 – 2564 

ปีการศึกษา 

จ านวนนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (คน) 

ผลการด าเนินงาน 
สัดส่วน 

ค่าเป้าหมาย (แผนชาติ) 

ประเภทสามัญศึกษา  
(ม. 4 - 6) 

ประเภท
อาชีวศึกษา  
(ปวช.1 - 3) 

สามัญ
ศึกษา  

: อาชีวศึกษา  สามัญศึกษา  : อาชีวศึกษา  

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

2564 25,121 8,446 66  34 55 : 45 
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 ภาคผนวก 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 

ด้านการศึกษา พ.ศ. 2560 
- ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด

เพชรบูรณ์  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนแทศด้านการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ ์

- ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ ์
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์  
ประจ าปี พ.ศ. 2564  

-    แหล่งที่มาของข้อมูล 
- ระบบต่างๆที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
- คณะผู้จัดท า 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
นายธัญ  สายสุจริต             ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
นางมณีรัฎ    เทียมครู                      รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ผู้จัดท ำ 
นางขวัญนภา   จันทร์ดี           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวไฉน    ผึ่งผาย           นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นางสาวณัฐรดา อยู่สุข               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายวีรพันธ์    สหเมธาพัฒน์        นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นายพสกร   ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวกนกวรรณ สิทธิชาติ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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