
 
 
 

ที ่ ศธ 0294/ว 3                                               ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ 
                            ถนนสระบุรี-หลมสัก  พช  67000 
 

 
 

                                               15  มกราคม  2563 
 

 

เรื่อง    แกไขเพ่ิมเติมประกาศยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา  
       (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ 
 

เรียน    หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัด / นายอําเภอ /ผูอํานวยการหนวยงานทางการศึกษา/ 
   ผูอํานวยการสถานศึกษา /ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

อางถึง  1. หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ ที่ ศธ 0294/ว82 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562  
   2. ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง ยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ   
       ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม  
       พ.ศ. 2562   
 

สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ  เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมประกาศยุทธศาสตร       จํานวน   1   ชุด 
  และแนวทางการจัดการศกึษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา  
  (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ 
 

  ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดเพชรบูรณ ไดสงประกาศยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
ความละเอียดแจงแลว นั้น       

 

     จังหวัดเพชรบูรณ  ไดแกไขเพ่ิมเติมประกาศยุทธศาสตรและแนวทางการจัดการศึกษา               
ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) จึงขอสงประกาศดังกลาวใหแกทานและ             
ขอความรวมมือ นายอําเภอ หนวยงานทางการศึกษา สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ  
แจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษาหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดหรือที่กํากับดูแลรับทราบและ
ดําเนินการในสวนที่ เก่ียวของ ทั้ งนี้สามารถดาวนโหลดสิ่งที่สงมาดวย ไดที่  www.pnbpeo.go.th หรือ 
http://gg.gg/g5qqx หรือ QR Code ทายหนังสือฉบับนี้   
 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ 
กลุมนโยบายและแผน 
โทร. 0-5602-9659  
โทรสาร. 0-5602-9938  
อีเมล plan.pbnpeo@gmail.com 

สิ่งท่ีสงมาดวย 
 



 

  
 

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา  

(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์  
----------------------------------------------------- 

 
 ตามที่ได้ประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ตามแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ไปแล้ว นั้น 
 โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา                  
ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์และ              
แนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
ได้รับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว   
 จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงออกประกาศยกเลิกเอกสารแนบท้ายประกาศยุทธศาสตร์และแนวทาง      
การจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน 
  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 

   ประกาศ ณ วันที่   14  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
      



 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ ์
  
1.  วิสัยทัศน์ 

 “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21” 
 
 นิยามวิสัยทัศน์ 
      1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ : ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  มีทักษะ         
ที่จ าเป็น และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งคุณลักษณะที่เป็น                
อัตลักษณ์ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” มีเจตคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน     
ในสังคมอย่างมีความสุข  
  2. รักและภูมิใจในท้องถิ่น : การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ บริบทและศักยภาพของ
จังหวัด ตามวิสัยทัศน์ “จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” โดยมีการเกษตร
ปลอดภัย พืชพ้ืนเมือง รวมถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย อารยธรรมประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 
อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ แหล่งอุทยาน
ธรณี และธรรมชาติที่หลากหลาย อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของผู้มาเยือน 

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

   3Rs ได้แก่  
    1. การอ่านออก (Reading)   
    2. เขียนได้ (Writing)  
    3. มีทักษะในการค านวณ (Arithmetics) 
   8Cs ได้แก่  
    1. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving)  
    2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
    3. ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 
Understanding)  
    4.  ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration Teamwork 
and Leadership)  
    5. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communication Information 
and Media Literacy) 
    6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) 
    7. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
    8. ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 



 

2.  พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
  3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  4. ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา                
เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5. พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 
 

3.  เป้าประสงค์รวม 
    1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมทีส่่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริ          
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ               
ตามบริบทของจังหวัด 
 

4. ตัวช้ีวัดรวม  
  1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ             
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมมีงานท า)  
  3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
  4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และการศึกษา
นอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
  5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน าศาสตร์พระราชา
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
  6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 
 2. การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 
 3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 4. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
น าไสสู่การสังเคราะห์ วิจารณ์ได ้ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใจใจความส าคัญของสิ่งที่อ่าน) 
 5. ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ 
ชาญฉลาด) 
 6. การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
 7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัด  
 8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
 9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนอง 
              การพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 
6. ค านิยาม 
 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดส านัก
พุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาหรือระดับอุดมศึกษาทีต่่ ากว่าปริญญาตรี 
 จังหวัด หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  

 



 

เป้าหมายและแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

เป้าหมาย 
  หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ           
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด                 
จัดการศึกษาความม่ันคงปลอดภัยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความม่ันคง
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  
 3. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติด ในสถานศึกษา 
  
แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. เสริมสร้างความม่ันคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
      1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงรักในสถาบัน
หลักของชาติ หรือที่เก่ียวข้อง ในสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัด 
   1.2 ปลูกฝัง ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมเกี่ ยวกับการปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
   1.3 ส่งเสริมให้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในจังหวัด เป็นสมาชิก
จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ หรือ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของ จิตอาสา เราท าความดี               
ด้วยหัวใจ หรือร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน หรือตามที่ราชการก าหนด  พร้อมทั้งการขยายผลและ    
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าแนวทางสู่การจัดการศึกษา                  
ต่อผู้เรียน 
     1.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน ด้านความรักความสามัคคี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความมีระเบียบ
วินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษาทุกระดบั 
   1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาอื่น ที่ช่วยพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
 
 
 



 

  2. พัฒนาและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจร
ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ สู่สถานศึกษาในสังกัด ให้ทราบและเข้าใจแนวทางและใช้หลักสูตร                 ตาม
ความพร้อมของสถานศึกษา โดยในระยะเริ่มต้นให้มีสถานศึกษาน าร่องในการด าเนินการ   
   2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและสถานศึกษา ปลูกฝัง สร้างความ
ตระหนัก ความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา 
   2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด หรือสถานศึกษาทุกระดับ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน เช่น สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ 
หรือ ส านักงานขนส่งจังหวัด/สาขาในพ้ืนที่ โดยอาจด าเนินการร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ในพ้ืนที่ใกล้เคียง                   
ในคราวเดียวกัน เพ่ือสร้างความตระหนักความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนทุกระดับการศึกษา              
ในจังหวัด 
   2.4 ส่ง เสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจั งหวัด  หรือสถานศึกษาทุกระดับ                       
จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีการสร้างระบบและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  
   2.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง และด าเนินการก าหนดมาตรการ             
การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
    

  3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
       3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงาน และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด     
       3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรม    
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด หรือ ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงาน
หรือชุมชนในพื้นท่ี  
   3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมขุ พร้อมด าเนินการตามแนวทางของโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 จุดเน้นท่ี 1 การสืบสานศาสตรพ์ระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา ในหน่วยงานและสถานศึกษา 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

 
เป้าหมาย 
  หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 2 
 

ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหมายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดจัด
การศึกษาหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา            
เพ่ือสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 2 
 2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 2 
 3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า 2 
 4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 2 
 

แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 2 
      1.1 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา 
จัดการเรียนการสอนเกษตรปลอดภัย หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตร ภายในสถานศึกษา 
ตามความพร้อม ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
    1.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรปลอดภัย สู่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง              
ตามความสนใจ 
   1.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมการเรียน          
การสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพ่ือพัฒนา                       
ภาคการเกษตรได้อย่างมั่นคงในอนาคต 
 

  2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 2 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการรับรู้
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2 จุดเน้นท่ี 2 การจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาจังหวัด 



 

      2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดให้มี
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด  แก่ผู้ เรียน                          
ตามความพร้อมและความถนัด  เช่น บอร์ดกิจกรรม หรือการบูรณาการในสาระวิชาพ้ืนฐานตามความเหมาะสม  
เป็นต้น 

      2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน สู่นักเรียน
และผู้ปกครองตามความสนใจ 
      2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม              
การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเพ่ือประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ     
การท่องเที่ยว 
   2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษา  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ หรือกิจกรรมอ่ืนตามความพร้อมและความเหมาะสม           
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่   
 

  3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด 2 
      3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในและ             
นอกระบบ วางรากฐานการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ให้แก่ผู้เรียน ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม สินค้า
และบริการ  และเปิดโอกาสให้น าเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การต่อยอด               
ในอนาคต  
      3.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมแนะแนว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัด เพ่ือวางรากฐานอาชีพแก่ผู้เรียน 
      3.3 สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิภาคี และ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
   3.4 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน                  
การพัฒนาคุณภาพ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ                   
ภาคสินค้าและบริการ ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน เอกชน สถาบันวิชาการ เช่น ศูนย์ทดสอบสินค้า ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น       
      3.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้สินค้า
และบริการ ในจังหวัด ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนองค์ความรู้ ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด                
สู่ระดับภาคและระดับประเทศ   
   3.6 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต รวมทั้งสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ในการ
ต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดหรือผู้ปกระกอบการ 
   3.7 ส่งเสริมให้มีการการจัดตั้งสถานศึกษาหรือห้องเรียน ในพ้ืนที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2 จุดเน้นท่ี 2 การจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาจังหวัด 



 

4. การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
   4.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา             
ในจังหวัด ส่งเสริมการเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือการศึกษา               
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (EDTECH FUND) 
   4.2 สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพื้นฐาน  (Service Platform) ของก ารคิ ด ค้ น รู ปแบบธุ ร กิ จ ใหม่  
(Disruptive Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการ ที่เป็นพ้ืนฐานของการใช้ประโยชน์
จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดในเชิงพาณิชย์ 
   4.3 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด  บูรณาการ                  
ความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   4.4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการวิจัย พัฒนาทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    4.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส่งเสริมขยายผล
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ การขายสินค้า
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางและการน าความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 3 4 6 
 2. ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 5 

 
 

ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 
 1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได ้ระดับดีขึ้นไป 4 
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทุกระดับเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 6 

 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 6 
 4. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 
 5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือ
เสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
 6. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 5   
 7. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดมีการพัฒนาภาษาต่างประเทศ
ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ 3   
 8. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริม พ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
เพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน 3   
 
แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ 4 
     1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการ PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์                 
ตามบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านหนังสือออกเขียน
หนังสือได้ 2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านหนังสือคล่อง เขียนหนังสือคล่อง 3) ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอ่านหนังสือแตกสามารถวิเคราะห์ได้ 4) ประชาชนอายุ 15 - 59 ปี อ่านหนังสือได้ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3  จดุเน้นท่ี 3 พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4  จุดเน้นท่ี 4 การอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก 
5  จุดเน้นท่ี 5 ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนตามเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
6  จุดเน้นท่ี 6 การเพิม่คุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 



 

   1.2 การก ากับติดตามการด าเนินงานการพัฒนาการอ่านการเขียน ของสถานศึกษา               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
    1.3 ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยการสร้างขวัญและก าลังใจ ระดับหน่วยงาน  
ทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม  
 

  2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ทุกระดับ 6  
      2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม และวัฒนธรรม  
    2.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับสภาพแวดล้อม สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ตรงต่อเวลา ยอมรับความหลากหลาย รวมถึงการรักษาขนมธรรมเนียมอันดีงาม และ
การมีจิตสาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน     
    2.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ น าผู้เรียน หรือเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม                
ในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  
   2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  
    2.2.1 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนา
สถานศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานและชุมชน เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ
และโภชนาการ จัดประสบการณ์เรียนรู้ และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
ทางสมอง ความคิดความจ า การควบคุมอารมณ์ การรู้จักและประเมินตนเอง  
    2.2.2 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาและอาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การวางแผนชีวิต 
การวางแผนทางการเงิน ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ     
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับมัธยมศึกษา 
    2.2.3 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะกับความสามารถเฉพาะบุคคล เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ              
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจและเหมาะสมของผู้สนใจ การใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของจังหวัดและความสนใจของผู้เรียน  
    2.2.4 ส่งเสริมให้ ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย               
สร้างการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการด ารงชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามความเหมาะสม การวางแผนทางการเงิน เรียนรู้การใช้
ดิจิทัลในการสร้างและวางแผนอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6  จุดเน้นท่ี 6 การเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 



 

   2.3 ปรับกระบวนการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
    2.3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษ ที่ ๒๑ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และการตั้ งค าถาม ความเข้าใจและความสามาร ถในการใช้ เทคโนโลยีความรู้                                
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้                  
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้
หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  
    2.3.2 ส่งเสริมให้ครูปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ออกแบบ
กิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
    2.3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ใช้การวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน 
    2.3.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา จัดระบบการศึกษาหรืออบรม
ผ่านระบบออนไลน์ จัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเทียบโอนประสบการณ์ ตามความพร้อม 
    2.3.5 สถานศึกษาทุกระดับ  พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรี ยนรู้                
สร้างนิสัยใผ่เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
    2.3.6 สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาศักยภาพโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ  
   2.3.7 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
แยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
   2.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ง คัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ ทั้งด้านดนตรี กีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนการวิจัย  
   2.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม  
   2.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ เป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ        
รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ                
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสถานศึกษาทุกระดับ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ               
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา ตามความเหมาะสม 
      2.7   จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา              
โดยการสร้างขวัญและก าลังใจระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



 

  3. การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
      3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของครู  พัฒนา                    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มสีมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ระบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  
        3.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด สร้างขวัญและก าลังใจ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้ 
    3.4 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาทักษะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
 

 4. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ 5 
    4.1 ส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนมี คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
    4.2 จัดท าสื่อการสร้างการรับรู้ สู่คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) สู่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพ่ือให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาถ่ายทอดแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  สู่ครูผู้สอน พร้อมด าเนินการสร้าง
คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  ตามแนวทางที่เหมาะสม    
    4.3 สร้างการรับรู้ ประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
    4.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติ              
พ่อขุนผาเมือง ประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบูรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น สารคดี สื่อมัลติมีเดีย             
เป็นต้น 
      

      5. การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาที่สาม ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 3 
      5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม 
      5.2 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรม Boot Camp 
ให้แก่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสังกัด 
      5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
สื่อสาร เช่น ป้ายหรือสื่อ ภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาอ่ืน ในจุดต่าง ๆ การเปิดเพลงหรือ เสียงสนทนา 
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ผ่านเสียงตามสายของสถานศึกษา      
   5.4  ส่ ง เสริมกิจกรรมให้ครู และผู้ เ รี ยน  มี ความกล้ า พูดภาษา อังกฤษ หรื อ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3  จดุเน้นท่ี 3 พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 5  จุดเน้นท่ี 5 ส่งเสริมคณุลักษณะผู้เรยีนตามเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 



 

   5.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากร
ด้านภาษาท่ี 3 และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่การจัดการเรียนรู้แบบมีเหตุผลต่อผู้เรียน 
   5.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สื่อสารภาษาอังกฤษ                         
ในหน่วยงานและวาระต่าง ๆ 
 

  6. การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   6.1 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ิมศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือสอดรับกับการท างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถใช้
บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   6.2 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง บูรณาการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นมาตรฐานใน
หลักสูตร การศึกษาทุกระดับตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถ
ในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่ อสังคมและการไม่
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
   6.3 หน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการ
สร้างสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้
ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด ที่ผู้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะ
ด้านการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อให้เกิดการต่อยอด การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
   6.4 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้  
ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ สู่สังคมแห่งการแบ่งปนั 
   6.5 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดส าหรับ
มหาชน (Massive Open Online Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน
ประถมและมัธยมหลักสูตร ด้านอาชีวศึกษา หลั กสู ตร ในระดับมหาวิทยาลั ยที่ ผู้ เ รี ยนสามารถ เรี ยนรู้                
ข้ามสถาบันการศึกษาได้หลักสูตร ส าหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพ่ือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้
เพ่ิมเติมตลอดชีวิตตามความสนใจในระยะแรก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาตามความ
สนใจ  
   6.6 สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้ และปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณา
การการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน        
(On the Job Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการ
ในการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัแห่งอนาคต 
   6.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้กับครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงาน                      
อยู่ในสถานศึกษา 
   6.8 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลิตบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษา สาขา
เฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
 
 
 



 

   6.9 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่  ๆ 
โดยเฉพาะกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้รวมถึงการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 
   6.10 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
วางพ้ืนฐานแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะการคัดค านวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) 
การเขียนโปรแกรม (Coding) เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รองรับแผนพัฒนา
ก าลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เป้าหมาย 
  ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 9   

 
 

ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษา            
อย่างเสมอภาค จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
 1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 - 5 ปี เพิ่มข้ึน 9   
 2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6 - 14 ปี 9   
 3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ 15 - 17 ปี เพิ่มข้ึน 9   
 4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น  
 5. ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพิ่มข้ึน  
 6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 
 

แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา 9   
     1.1 บูรณาการจัดท าแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการรับนักเรียนที่เหมาะสม
กับคุณภาพและศักยภาพของสถานศึกษา  9   
   1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนในพ้ืนทีบ่ริการ 9   
   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา     
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ ตามความถนัด
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 9   
   1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกันจัดท าแนวทางการรับนักเรียนจังหวัด การจัดชั้นเรียน
ของโรงเรียนยอดนิยม หรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง 9   
   1.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง น าระบบระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนมาใช้ในการติดตามผู้เรียนออกกลางคัน        
   1.6 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ทุกแห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าตามความถนัด หรือประกอบอาชีพตาม                     
ความเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2   
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2  จุดเน้นท่ี 2  การจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาจังหวัด 
 9  จุดเน้นท่ี 9  การพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ีบริการ 
 



 

   1.7 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าในจังหวัด ร่วมมือกับ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพ่ิมขึ้น และ ดึงดูด ประชาชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น หรือสามารถเทียบโอน          
หน่วยกิจหรือประสบการณ์ท างานได้ 2   
      1.8 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย ส่งต่อและติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กที่มี               
ความต้องการพิเศษ ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับ สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

  2. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
   2.1 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันในทุกพ้ืนที่ เชื่อมโยง                
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
   2.2 สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   2.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ              
ผู้น าชุมชนเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในการลดความเลื่อมล้ า  
   2.5 สนับสนุนการดึงพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นก าลังในการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เพ่ือฝึกทักษะเป็นผู้น าคนรุ่นใหม่ในอนาคต 
   2.6 สถานศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและยอมรับสังคมเรื่องเพศสภาพ
และความเสมอภาคทางเพศ 
    

  3. การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
   3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ด าเนินการให้สถานศึกษา            
ในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส าหรับการบริการทางการศึกษา และ
ศูนย์กลางการการเรียนรู้ของชุมชน 
   3.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ สร้างและส่งเสริมให้        
เปิดแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2  จุดเน้นท่ี 2  การจดัการศึกษาเพื่อการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาจังหวัด 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าหมาย 
  หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริ          
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1   

 

ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาการจัดการศึกษา 
น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
 1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร              
กับสิ่งแวดล้อม 1   
 2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม 
สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1   
 3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 1   
     1.1  สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัชกาลที่ 10       
    1.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา บูรณาการ ในสาระวิชาหรือ
กิจกรรม โดยตรงต่อผู้เรียน 
    1.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา น้อมน าหลักการทรงงาน มาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการ 
    1.1.3 สร้างทัศนคติ น้อมน าพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา              
สู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
   1.2 ส่ง เสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา เข้าร่วม โครงการ                              
1) สถานศึกษาพอเพียง (ทุกแห่ง) 2) โรงเรียนคุณธรรม (ทุกแห่ง)  3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (ตามความพร้อมของสถานศึกษา)    
   1.3 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้สานศาสตร์พระราชา              
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  จุดเน้นท่ี 1  การสืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา ในหนว่ยงานและสถานศึกษา 
 



 

  2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษา 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง สร้างความตระหนักต่อ
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน  สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
      2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง จัดท าแนวทางมาตรการ
และด าเนินการ ลดและคัดแยกขยะ การจัดการขยะเหลือใช้หรือส่งต่อท าลาย (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) 
      2.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง  จัดการสิ่งแวดล้อม               
ในหน่วยงานและสถานศึกษา (การปรับภูมิทัศน์หรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในหน่วยงานและสถานศึกษา)  
      2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง มีส่วนในการลด                
การสร้างฝุ่นละออง หมอกควัน และมลภาวะต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 
เป้าหมาย 
  หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการตามบริบท     
ของจังหวัด 
 
 

ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาโปร่งใส
หลักธรรมาภิบาล คุ้มค่า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดและ
หน่วยงานอื่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ  จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
 2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7   
 3. สถานศึกษามีอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม 7  

  4. หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 7  
 5. หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการจัดการศึกษา 
 6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8   
 

แนวทางการจัดการศึกษา 
  1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7   
      1.1 พัฒนากระบวนด าเนินงาน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเกลี่ยอัตราก าลัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล  
      1.2 จัดท าระบบสารสนเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      1.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมที่มี
โอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พบเพื่อนครแูละบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      1.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษา เปิดโอกาสรับฟังและ
แก้ปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  2. การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
     2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส  มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร หลากหลาย น านวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการ
บริหารงานและตัดสินใจ 
    2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในรูปแบบ
ดิจิทัลให้ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ 
    2.1.2 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม แก่
บุคลากรและสถานศึกษาในการด าเนินงานการจัดท าระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยง
กันทั่วประเทศ   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7  จุดเน้นท่ี 7  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8  จุดเน้นท่ี 8  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 



 

 
    2.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    2.1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เอกสาร
ส าเนากระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภาครัฐ  
    2.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา เตรียมความพร้อมส าหรับการเพ่ิมขึ้นของ
ฐานข้อมูลดิจิทัล เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการ และจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
   2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
   2.3 ส่ง เสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา                      
น ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา สู่แผนปฏิบัติการในทุกระดับ  
   2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8   
    2.4.1 ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2.4.2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้วย
รูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคู่พัฒนา เป็นต้น   
   2.4.3  ส่งเสริมให้มีการใช้พ้ืนที่ของสถานศึกษาที่รวมหรือเลิกสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาหรือประโยชน์ต่อชุมชน 
   2.4.4 ส่งเสริมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด และยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสม  
 2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                 
ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเหมาะสม หรือตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
จังหวัดและพ้ืนที ่  8     
   2.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ สร้างความตระหนักและค่านิยม
การปฏิบัติราชการแบบมืออาชีพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตบริการ ท างานเชิงรุก บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีวัฒนธรรมการท างานและค่านิยม เพ่ือประชาชนและส่วนรวม มีความยุติธรรม ยึดมั่น
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีค่านิยมละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
   2.7 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
และการประเมินตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    2.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  ทั้งการแสดงความคิดเห็น                    
การวางแผนการศึกษา การด าเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนการปรับปรุง โดยวิธีการที่หลากหลาย 
      2.9 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ จุดเน้น 
และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 8  จุดเน้นท่ี 8  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มคีุณภาพ  



 
ตัวช้ีวัดแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565 ) จังหวัดเพชรบูรณ์  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน  

พ.ศ.2561 
ข้อมูลพื้นฐาน  

พ.ศ.2562 
พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

1. การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคง 

หน่วยงานและ
สถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรม
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงและ           
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
มั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

- - 100 100 100 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุก
รูปแบบ  

- - 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรม
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติด ในสถานศึกษา 

- - 100 100 100 

2.  การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ก าลังคนสร้างขีด 
ความสามารถใน
การตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัด 

หน่วยงานและ
สถานศึกษา มีการ
จัดการศึกษาและ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ขีดความสามารถ
ของผู้เรียน
ตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัด 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา            
เพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 

- - 50 60 70 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในจังหวัด สง่เสริมการจัดการศึกษา          
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 

- - 50 60 70 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพื่อส่งเสริมการมีงานท า 

- - 50 60 70 

4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสามัญศึกษา (2560 ; 22.54 :77.45) 

40 : 60 
 (32.55 : 67.45) 

41 : 59 
(33.47 : 66.53) 

42 : 58 43 : 57 44 : 56 



 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

3. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและสงัคม
แห่งการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาตาม
ศักยภาพแห่งการ
เรียนรู้ตามช่วงวัย 
เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร และ
คุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์   
(ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กลา้หาญ 
ชาญฉลาด)  

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั 
อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 

- - 100 100 100 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ทุกระดับเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผา่นมา 
(ป.6/ ม.3/ม.6 : 36.43 /32.09/29.94) 
V-NET ปวช (39.93) ปวส.(36.36) 
N-NET (ป./ม.ต้น/ม.ปลาย) (46.48/39.69/32.88) 

เพิ่มข้ึน 
จากปีที่ผา่นมา 

O -NET 
(38.89 / 35.21 / 32.12) 

V-VET 
(39.51/39.02) 

N-NET 
(42/38/33) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
รายวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
(ไทย/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา 
ตามล าดับ)  * สังคมศึกษาสอบในชั้น ม.6 

ป.6. 
31.4/10.34/12.76/11.88 

 
ม.3 

37.35/2.43/4.18/2.79 
 

ม.6* 
40.14/3.0/3.3/3.8/3.0 

 

ป.6.  
57.19/52.42/15.79/14.22 

 
ม.3 

53.58/2.52/5.14/7.68 
 

ม.6* 
33.0/1.8/4.67/8.12/2.23 

 

เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 

2561 
 

เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 

2562 
 
 

เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 

2563 
 
 

4. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา           
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 

100 100 100 100 100 

5. ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือ
เพื่อเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

- - 100 100 100 

6. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

- - 100 100 100 



 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

7. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัดมีการพฒันา
ภาษาตา่งประเทศให้แก่บุคลากรผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ 

- - 100 100 100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาในจงัหวัด มีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
เพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน 
 

100 100 100 100 100 

4. สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

ผู้เรียนได้รับโอกาส
และความเสมอภาค
ในการเข้าถึง
การศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากร
อายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
74.57 

ร้อยละ 
73.73 

80 85 90 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั
ต่อประชากร อายุ 6-14 ปี  

ร้อยละ 
94.49  

ร้อยละ 
91.69 

100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย 
หรือเทียบเท่า ต่อประชากร อายุ 15-17 ปี 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
 71.33 

ร้อยละ 
 68.56 

70 75 80 

4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด            
ต่อประชากรวัยเรียนระดบัอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
 8.07 

ร้อยละ 
 12.99 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

จากปี 2562 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปี 2563 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

จากปี 2564 
5. ร้อยละประชาชน อายุ 15-59 ปีได้รับ
การศึกษาเพิ่มข้ึน (กศน.) 

ร้อยละ 
 1.99 

ร้อยละ 
 1.91 

4.15 7.15 10.15 

6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 

- 91.05 90 95 100 



 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2562 

พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

5. การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานและ
สถานศึกษา น้อม
น าศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบาย
และพระราชด าริ         
ด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้าน
การศึกษาสู่การปฏบิัติ  

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด สง่เสริมกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนคณุธรรม และ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

- - 100 100 100 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีการบรหิารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

- - 100 100 100 

6. การพัฒนาการ
บริหารเพื่อบูรณา
การจัดการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วม
ในจังหวัด 

หน่วยงานทางการ
ศึกษา มีการพัฒนา
ระบบการจัด
การศึกษาในลักษณะ
การบูรณาการตาม
บริบทของจังหวัด 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับจังหวัด (Big Data) 

- มี มี มี มี 

2. ระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- มี มี มี มี 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีอัตราก าลัง
ข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

- - 60 65 70 

4. หน่วยงานทางการศึกษามีเร่ืองการร้องเรียน
ด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 

3 คด ี 2 คด ี 0 0 0 

5. หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบรูณาการจัด
การศึกษา 

มี มี มี มี มี 

6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

มี มี มี มี มี 
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