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ค ำน ำ 
 
 ตามที่ได้มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 แผนการศึกษาแห่งชาติ            
พ.ศ. 2560 – 2579 แผนระดับที่ 2 และระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง นโยบายรัฐบาล รวมถึงบริบทของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพ่ือวางกรอบเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
ประเทศ โดยเป้าหมายหลักเพ่ือให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
และมีความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ก าหนดให้รัฐ
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนจากการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 4 ปี เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยจัดท าแผนระยะที่ 1 ในห้วง เวลา 3 ปีแรก คือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษา สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้
เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดย
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ ได้รับความเห็บชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2562  โดยเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย 1) บทสรุปผู้บริหาร 2) ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 4) สาระส าคัญของ
แผนพัฒนาการศึกษา 5) แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ และ 6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนไปด าเนินการ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
คณะอนุกรรมการ หน่วยงานทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือให้การด าเนินการจัดท าแผน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป  
 
 

 
           (นายภูวนาท  มูลเขียน) 
         ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
   คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครำวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 
สิงหำคม 2562 และครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2562 ได้เห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนระดับที่ 2 และระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริบทของจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ และสถำนศึกษำได้จัดกำรศึกษำที่ตอบสนอง
ต่อกำรพัฒนำจังหวัดและประเทศ และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครำวประชุมครั้งที่ 
12/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2562 ได้เห็นชอบกรอบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยสำระส ำคัญดังนี้  
 

   1. วิสัยทัศน์ 
   “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21” 
   2.  พันธกิจ 
    2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    2.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจังหวัด 
    2.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  
    2.4 ส่งเสริมกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ                
เพ่ือกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      2.5 พัฒนำกำรบริหำรและกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทจังหวัด 
 

   3.  เป้าประสงค์รวม 
      3.1 หน่วยงำนและสถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    3.2 หน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรศึกษำและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด 
    3.3 ผู้เรียนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
    3.4 หน่วยงำนและสถำนศึกษำ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและ
พระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    3.5 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำในลักษะกำรบูรณำกำร               
ตำมบริบทของจังหวัด 
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   4. ตัวช้ีวัดรวม  
    4.1 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    4.2 ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรศึกษำและกิจกรรมที่ส่งเสริม              
ขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด    4.3 ผู้เรียนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น  
    4.4 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนอำชีวศึกษำ และ
กำรศึกษำนอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
    4.5 ร้อยละหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน ำศำสตร์
พระรำชำพระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    4.6 มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและบูรณำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของจังหวัด 
   5. จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    5.1 สืบสำนศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ 
    5.2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำจังหวัด 
    5.3 พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    5.4 ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ น าไสสู่การสังเคราะห์ วิาาร์์ได ้ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใาใาความส าคัญของสิ่งที่อ่าน) 
    5.5 ส่งเสริมคุ์ลักษ์ะผู้เรียนตามอัตลักษ์์ของาังหวัดเพชรบูร์์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
    5.6 กำรเพ่ิมคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
    5.7 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับบริบทของจังหวัด  
    5.8 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพ 
    5.9 พัฒนำระบบกำรรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
   6. ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง แนวทำงกำรพัฒนำ 1) เสริมสร้ำงควำม
มั่นคงและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) พัฒนำและส่งเสริม
ด้ำนควำมปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตทุกรูปแบบ และ 3) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรเกษตร
ปลอดภัย  2) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด   3) กำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถกำรพัฒนำจังหวัด  และ 4) กำรจัดกำรศึกษำที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ
จังหวัดด้วยดิจิทัล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้   แนวทำงกำรพัฒนำ              
1) กำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนและคิดวิเครำะห์ 2) . กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน ยกระดับคุณภำพทำงกำร
ศึกษำ ทุกระดับ 3) กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 4) เสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์   
5) กำรส่งเสริมภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ภำษำที่สำม ตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด และ 6) กำรส่งเสริม
กำรศึกษำให้มีคุณภำพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  แนวทำงกำรพัฒนำ              
1) ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ และ 2) กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ และ
3) กำรส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล     
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
แนวทำงกำรพัฒนำ 1) สืบสำนศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ                
2) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
แนวทำงกำรพัฒนำ 1) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ                      
2) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำทันสมัยตำมหลักกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 
 

   7. แผนงานโครงการที่ส าคัญ 
    แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 -2565) จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีแผนงำน/โครงกำร                   
ที่มีควำมส ำคัญที่ส่งผลต่อเป้ำหมำยของแผนพัฒนำกำรศึกษำ  และภำพรวมด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้  
    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ รวมเงินงบประมาณ หมายเหตุ 
1 5 1,497,335  
2 4 4,076,250  
3 8 5,344,100  
4 2 1,553,440  
5 5 2,812,400  
6 1 190,000  

รวม 25 15,473,525  
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ส่วนที่ ๑  

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัเพชรบูรณ์ 

  กำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดต้องมี
กำรศึกษำข้อมูลทั่วไปของจังหวัด เพ่ือให้ทรำบถึงบริบทของพ้ืนที่และข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด                
เพ่ือก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เพชรบูรณ์ โดยมี
ข้อมูลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1.1 ที่ตั้ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่ำงภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภำคกลำง ประมำณเส้นรุ้งที่ 16 องศำเหนือ กับเส้นแวงที่ 101 องศำตะวันออก มีพ้ืนที่ประมำณ 
12,668,416ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  7,617,760  ไร่ ส่วนที่กว้ำงที่สุดของจังหวัดจำก                      
ด้ำนตะวันออกถึงตะวันตก กว้ำง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยำวที่สุดวัดจำกเหนือสุดถึงใต้สุดยำว 296 กิโลเมตร 
และสูงจำกระดับน้ ำทะเลประมำณ  114 เมตร โดยอยู่ห่ ำงจำกกรุงเทพมหำนคร  349 กิโลเมตร                     
ตำมทำงหลวงหมำยเลข 21  
 

 1.2 อาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

 
        
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเลย  

           ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ 
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์  

         และพิจิตร 
 

 
 
 

 1.3 ภูมิประเทศ  
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขำรูปเกือกม้ำรอบพ้ืนที่ด้ำนเหนือของจังหวัด 
และมีแนวขนำนกันไปทั้ งสองข้ำงทั้ งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ รำบส่วนใหญ่ เป็น พ้ืนที่                       
ที่อยู่ตอนกลำง และอ ำเภอด้ำนใต้ของจังหวัดเป็น พ้ืนที่ ลำดชัน โดยจำกเหนือถึงใต้มี พ้ืนที่ป่ ำไม้                 
รวม 3,953,455 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.78 มีแม่น้ ำป่ำสักเป็นแม่น้ ำสำยส ำคัญที่สุดของจังหวัด ที่ไหล
ผ่ำนตลอดกลำงของจังหวัดจำกทิศเหนือไปทิศใต้ยำวประมำณ 350 กิโลเมตร ซึ่งต้นน้ ำเกิดจำกภูเขำผำลำ                   
ในจังหวัดเลย มีห้วยล ำธำรหลำยสำยเกิดจำกภูเขำเพชรบูรณ์ แม่น้ ำป่ำสักไหลผ่ำนอ ำเภอหล่มเก่ำ หล่มสัก 
เมืองเพชรบูรณ์  หนองไผ่ บึงสำมพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ 
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1.4 ภูมิอากาศ  
 เนื่องจำกพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขำล้อมรอบจึงท ำให้อำกำศร้อนจัดในฤดูร้อน  หนำวจัด                    

ในฤดูหนำว โดยเฉพำะพ้ืนที่อ ำเภอน้ ำหนำว อ ำเภอเขำค้อ และอ ำเภอหล่มเก่ำ จะมีอำกำศหนำวที่สุด พ้ืนที่
ภูเขำจะมีอำกำศเย็นตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุด 36.8 องศำเซลเซียส และต่ ำสุด 18.1 
องศำเซลเซียส  

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน  
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม  
 - ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์  

1.5 การปกครองและประชากร 

  1) เขตการปกครอง 
    จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งกำรปกครองออกเป็น 11 อ ำเภอ 117 ต ำบล 1,430 หมู่บ้ำน 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบำล
เมือง  3 แห่ง เทศบำลต ำบล 22 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 102 แห่ง โดยอ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์                 
มีพ้ืนที่มำกที่สุดอยู่ที่ 2,281 ตร.กม. ในขณะที่อ ำเภอหล่มสักเป็นอ ำเภอที่มีจ ำนวนต ำบล จ ำนวนหมู่บ้ำน 
และจ ำนวน อบต. มำกท่ีสุดของจังหวัด โดยมีจ ำนวน 23 ต ำบล 251 หมู่บ้ำน และ 19 อบต. ตำมล ำดับ 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายอ าเภอ) 
 

ที ่ อ ำเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ ำนวน
ต ำบล 

จ ำนวน
หมู่บ้ำน 

จ ำนวน 
เทศบำลเมือง 

จ ำนวน
เทศบำล
ต ำบล 

จ ำนวน 
อบต. 

1 เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.00 17 216 1 3 15 
2 หล่มสัก 1,535.35 23 251 1 1 19 
3 หล่มเก่ำ 927.07 9 98 - 1 9 
4 น้ ำหนำว 620.00 4 30 - - 4 
5 เขำค้อ 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 บึงสำมพัน 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 
ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
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  2) ประชากร 
         จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ ำนวนประชำกร ณ ธันวำคม 2561  รวมทั้งสิ้น  994,540 คน   

จ ำนวนครัวเรือน 353,585 ครัวเรือน รำยละเอียดแยกรำยอ ำเภอ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรจ าแนกรายอ าเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 104,204 105,246 209,450 82,010 

อ ำเภอชนแดน 39,654 39,672 79,326 30,716 

อ ำเภอหล่มสัก 77,036 80,351 157,387 53,606 

อ ำเภอหล่มเก่ำ 32,814 34,103 66,917 20,487 

อ ำเภอวิเชียรบุรี 64,810 67,121 131,931 44,092 

อ ำเภอศรีเทพ 34,968 35,506 70,474 23,819 

อ ำเภอหนองไผ่ 55,572 56,341 111,913 36,960 

อ ำเภอบึงสำมพัน 35,732 36,403 72,135 29,626 

อ ำเภอน้ ำหนำว 9,538 8,986 18,524 6,738 

อ ำเภอวังโป่ง 18,139 18,623 36,762 11,616 

อ ำเภอเขำค้อ 20,799 21,029 41,828 13,713 

รวม 492,253 502,287 994,540 353,585 
 

ที่มำ : รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกรและบ้ำน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย       
        stat.dopa.go.th  (ข้อมูล ณ ธันวำคม 2561)  

 1.6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product :GPP) 

  จำกข้อมูลส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ในปี 
2559 จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product : GGP)  
จ ำนวน 78,916 ล้ำนบำท รำยได้ต่อหัวประชำกร (GPP per capita) 86,017 บำทต่อคนต่อปี 
เมื่อพิจำรณำด้ำนสำขำกำรผลิตที่ท ำรำยได้ให้แก่จังหวัดมำกที่สุดคือ สำขำเกษตรกรรม ซึ่งมีมูลค่ำ 
25,702 ล้ำนบำท (ร้อยละ 32.56 ของมูลค่ำทั้งหมด) รองลงมำคือสำขำอุตสำหกรรม 9,701 
ล้ำนบำท  (ร้อยละ 12.3) และสำขำกำรขำยส่ง กำรขำยปลีก กำรซ่อมแซมยำนยนต์ จักรยำนยนต์ 
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 9,287 ล้ำนบำท (ร้อยละ 11.8) 
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ตารางท่ี 2  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
  

 1.7 ศักยภาพด้านการเกษตร 
  เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
  จ ำนวนเกษตรกรที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ ณ ปี 2561 มีจ ำนวน 22 รำย 
พ้ืนที่เพำะปลูกรวม 798.642 ไร่ และมีประเภทพืชรวม 63 ชนิด โดยพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมำกที่สุด คือ               
ใบหม่อน มะพร้ำว มะขำมเปรี้ยวยักษ์ ตำมล ำดับ ส่วนจ ำนวนเกษตรกรที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเกษตร
ปลอดภัย (GAP) ณ ปี 2561 มี 892 รำย พ้ืนที่เพำะปลูกรวม 6,636.6 ไร่ และมีประเภทพืชรวม 106 
ชนิด โดยพืชที่มี พ้ืนที่ปลูกมำกที่สุด  คือ มะขำม มะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง ตำมล ำดับโดยพืชที่ ได้รับรอง                
มีทั้งหมด 55 ชนิด คือ สลัดฟิเลย์ไฮซ์เบริส์ สลัดคอส สลัดกรีนโอ๊ค สลัดเรดโอ๊ค สลัดเรดคอรัล สลัดบัตเตอร์
เฮด ผักกำดแก้ว ผักกำดหอม วอเตอร์เครส ชะอม มะนำว เลม่อน บวบเหลี่ยม เบบี้แครอท ชำโยเต้ ถั่วพู      
ถั่วแขก ถั่วฝักยำว ผักบุ้ง ดอกชมจันทร์ ต้นหอม ผักชี ผักชีใบเลื่อย ข่ำ ขึ้นฉ่ำย สำระแหน่ บล้อคฉ่อย                   
ไดโตเกียว จิงจูฉ่ำย มะพร้ำว กล้วย ผักกำด กวำงตุ้ง คะน้ำ กระเจี๊ยบเขียว พริก ฝรั่ง มะม่วง ตะไคร้ โหระพำ 
ใบหม่อน มะขำมเปรี้ยว มะเขือเปรำะ แฟง แตงกวำ ผักกำดฮ่องเต้ ผักโขม หน่อไม้ฝรั่ง ข้ำวโพดหวำน 
หน่อไม้ ข้ำวโพด มะละกอ มะเขือเทศรำชินี ฟักทอง กะเพรำ 
(ที่มำ : ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเพชรบูรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2561 ) 
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  ปศุสัตว์  
  ไก่ มีสัตว์ส่วนกำรผลิตมำกที่สุด แต่โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภำพสูงที่สุดเมื่อเทียบ
รำคำ ต่อหน่วย ทั้งนี้ ในภำพรวมปริมำณกำรผลิตด้ำนปศุสัตว์มีแนวโน้มขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง สัตว์เศรษฐกิจ
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วย ไก่ สุกร โคนม โคเนื้อ กระบือ โดยในปี 2561 จ ำนวนไก่มีมำกที่สุด 
จ ำนวน 19,336,391 ตัว ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 ที่มีจ ำนวน 12,163,908 ตัว หรือมีอัตรำ กำรเพ่ิมขึ้น 
169.59 % แต่โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภำพสูงที่สุดเมื่อเทียบรำคำต่อหน่วย ทั้งนี้  สุกร โคเนื้อ          
โคนม กระบือ มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นในปี 2561 แต่ในภำพรวมปริมำณกำรผลิตด้ำนปศุสัตว์มีแนวโน้มขยำยตัว         
อย่ำงต่อเนื่อง 
      ประมง 
  ในปี 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ ำนวนเกษตรกรที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด จ ำนวน 8,849 
ครัวเรือน มีปริมำณเพ่ิมขึ้นจำกปี จ ำนวน 2560 จ ำนวน 357 ครัวเรือน  คิดเป็น 4.2 % และมีเนื้อที่
ส ำหรับเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดรวม 14,973.93 ไร่ ซึ่งมีปริมำณลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 19,362.02 
ไร่  คิดเป็น 43.6 % ส่วนผลผลิตสัตว์น้ ำจืดจำกกำรเพำะเลี้ยง (ตัน)  มูลค่ำสัตว์น้ ำจืดจำกกำรเพำะเลี้ยง 
(ตัน) มูลค่ำสัตว์น้ ำจืดกำรกำรเพำะเลี้ยง (บำท) ปริมำณกำรจับสัตว์น้ ำจำกธรรมชำติ (ตัน) มูลค่ำกำรจับสัตว์
น้ ำจืดจำกธรรมชำติ (บำท) และ ผลผลิตสัตว์น้ ำจืดจำกกำรเพำะเลี้ยงแยกตำมชนิดหลัก (ตัน) อยู่ระหว่ำงกำร
จัดท ำข้อมูล 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลการเกษตรกรรมด้านการประมง 

 
ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
 

1.8 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
              ในปี 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมที่จดทะเบียนและได้รับอนุญำต ให้
ประกอบกิจกรรมสิ้นปี จ ำนวน 1,177 โรงงำน มีจ ำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 40,022.05 ล้ำนบำท  จ ำนวน
แรงงำน 17,649 คน ส ำหรบัประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรลงทุนมำกท่ีสุด คือ อำหำร  กำรผลิตอื่น 
และเกษตร ตำมล ำดับ ส่วนผลิตภำพแรงงำนของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังต่ ำกว่ำค่ำกลำงของประเทศ มำก 
ยังคงต้องมีกำรยกระดับผลิตภำพแรงงำน 
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ตารางท่ี 5 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบูรณ์                             
ปี พ.ศ. 2558 – 2561 
 

 
ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
 

1.9 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย กำรท่องเที่ยว                

เชิงธรรมชำติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เชิงโบรำณสถำน/โบรำณวัตถุ/ เชิงประเพณี และเชิง                
ผจญภัย ถือได้ว่ำกำรท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ส ำคัญ จำกข้อมูลกรมกำรท่องเที่ยวพบว่ำมีจ ำนวน
ผู้เยี่ยม เยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนำจร เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยในปี 2561 มีจ ำนวนผู้มำเยี่ยมเยือน 2,362,288 
คน  รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้งสิ้น 7 ,533.70 ล้ำนบำท ทั้งนี้ จ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวต่ำงประเทศในปี 
2561 เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.6 ซึ่งมีจ ำนวนเล็กน้อย และสถำนประกอบกำรที่พักแรม              
มีอัตรำกำรเข้ำ พักท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
ตารางท่ี 6 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2561 

 
ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
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1.10 การสาธารณสุข 
จังหวัดเพชรบูรณ์มี โรงพยำบำลรัฐบำล จ ำนวน ๑๒ แห่ง โรงพยำบำลเอกชน จ ำนวน ๓ แห่ง 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ๑๕๓ แห่ง สถำนพยำบำล ๔๒๐ แห่ง และคลินิก ๒๕๒ แห่ง  
 

ตารางท่ี 7 จ านวนโรงพยาบาลและสถานีอนามัยของจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประเภทของสถานพยาบาล ปี๒๕๕๘ ปี๒๕๕๙ ปี๒๕60 ปี๒๕61 

โรงพยำบำลรัฐบำล (แห่ง) ๑๒ ๑๒ 12 12 
โรงพยำบำลเอกชน (แห่ง) ๓ ๓ 3 3 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (แห่ง) ๑๕๓ ๑๕4 154 154 
คลินิก (แห่ง) ๒๕๒ ๒๕๒ 400 414 

รวม 420 420 569 583 
ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
 

เมื่อพิจำรณำอัตรำก ำลังบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขในภำครัฐและเอกชน ปี 2561              
ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ำ จังหวัด
เพชรบูรณ์มีจ ำนวนแพทย์ทั้งสิ้น 184 คน ทันตแพทย์ 63 คน เภสัชกร 115 คน และพยำบำล 1,229 คน                 
เมื่อเปรียบเทียบกับจ ำนวนประชำกรในจังหวัด พบว่ำ มีอัตรำสัดส่วนแพทย์ต่อประชำกร 1 : 6,800 สัดส่วน                 
ทันตแพทย์ต่อประชำกร 1 : 16,114 สัดส่วนเภสัชกรต่อประชำกร 1 : 9,291 และสัดส่วนพยำบำล ต่อประชำกร 
1 : 1,082 ซึ่งมีสัดส่วนของประชำกรต่อเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์สูงกว่ำระดับประเทศ หำกจะพิจำรณำตั้งแต่ปี 
2556-2559 พบว่ำ อัตรำส่วนประชำกรต่อแพทย์ยังสูงกว่ำค่ำกลำงของประเทศมำก ต้องปรับปรุงแก้ไข
โดยเร่งด่วน 

1.12 แรงงาน 
  ปี 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ ำนวนผู้ที่อยู่ในก ำลังแรงงำนทั้งสิ้น 483,715 คน และมีผู้มี            

งำนท ำ จ ำนวนทั้งสิ้น 479,363 คน มีจ ำนวนผู้ว่ำงงำนเพ่ิมขึ้นจำก 2,969 คน ในปี 2560 เป็น 3,490 
คน  ในปี 2561 โดยอัตรำกำรว่ำงงำนคิดเป็นร้อยละ 0.7 

 
ตารางท่ี 8 จ านวนโรงพยาบาลและสถานีอนามัยของจังหวัดเพชรบูรณ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
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 1.12 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1) เส้นทางคมนาคมหลัก 
 เส้นทางถนน 
 มีเส้นทำงคมนำคมทำงรถยนต์หลำยเส้นทำง แต่ยังไม่มีเส้นทำงคมนำคมรถไฟ ส ำหรับเส้นทำง

คมนำคมทำงรถยนต์หลักคือ ทำงหลวงหมำยเลข ๒๑ สำยสระบุรี-หล่มสัก ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงจุดผ่ำนแดน
ถำวรสะพำนมิตรภำพแม่น้ ำเหืองไทย - ลำว หรือด่ำนพรมแดนบ้ำนนำกระเซ็ง ที่ตั้งอยู่ในอ ำเภอท่ำลี่ จังหวัด
เลย โดยสำมำรถเชื่อมต่อกับเส้นทำงกับทำงหลวงหมำยเลข 4 Route 4 (Laos)    ของ สปป.
ลำว  ในแขวงไชยบุรี และสำมำรถเดินทำงไปยังเมืองเมืองแก่นท้ำวและเมืองหลวงพระบำง อีกท้ังยังเป็นประตู
ไปสู่เมืองต่ำง ๆ เพ่ือกำรค้ำและท่องเที่ยวทั้งในลำว เวียดนำมและจีน  

 ส่วนเส้นทำงคมนำคมทำงรถยนต์หลักอีกเส้นทำงหนึ่ง คือ ทำงหลวงหมำยเลข ๑๒ ซึ่งเป็น
ทำงหลวงและเป็นเส้นทำงคมนำคมแนวพ้ืนที่ เศรษฐกิจตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) เชื่อมโยงประเทศพม่ำ-ไทย-ลำว-เวียดนำม ตำมโครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงหรือ GMS (Greater Mekong Sub region: GMS) ซึ่งสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำและได้รับ
ประโยชน์จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยเชื่อมต่อกับเมืองศูนย์กลำงในกลุ่มจังหวัด (พิษณุโลก) ทั้งด้ำนกำรค้ำ 
กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว ในลักษณะ Supply และ/หรือ Value Chain  โดยเชื่อมต่อกับแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor)  ไปยังประเทศจีน-พม่ำ/ลำว-ไทย ระยะทำง
ประมำณ ๑,๒๘๐ กิโลเมตร  ซึ่งผ่ำนสี่แยกอินโดจีนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

 อย่ำงไรก็ตำม เส้นทำงหลักหมำยเลข ๑๒ ดังกล่ำว  ยังไม่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเส้นทำง   
๔  ช่องทำงจรำจรตลอดทั้งสำย  โดยเฉพำะช่วงหล่มสัก (เพชรบูรณ์) - ชุมแพ (ขอนแก่น)   

 ส ำหรับเส้นทำงเดินรถโดยสำรประจ ำทำงและรถขนำดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์มีเส้นทำงเดินรถโดยสำรและรถขนำดเล็กจ ำนวน๘๗เส้นทำงดังนี้ 

เส้นทำงเดินรถหมวด ๑  จ ำนวน ๒ เส้นทำง 
เส้นทำงเดินรถหมวด ๒  จ ำนวน ๒ เส้นทำง 
เส้นทำงเดินรถหมวด ๓  จ ำนวน ๒๘ เส้นทำง 
เส้นทำงเดินรถหมวด ๔  จ ำนวน ๒๘ เส้นทำง 
เส้นทำงเดินรถขนำดเล็ก  จ ำนวน ๒๗ เส้นทำง 

 สนามบิน 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีสนำมบินอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทำงเหนือ ประมำณ ๓๐ 

กิโลเมตร  ซึ่งมีศักยภำพในกำรควบคุมกำรขนส่งทำงอำกำศในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปตำมตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ กำรให้บริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภัยแก่อำกำศยำน ผู้โดยสำร และบุคคล
อ่ืนที่ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำน รวมทั้งกำรขนส่งสินค้ำ สัมภำระ และไปรษณียภัณฑ์ทำงอำกำศ  แต่ปัจจุบัน
สนำมบินดังกล่ำวยังไม่เปิดใช้เชิงพำณิชย์ ท ำให้ไม่มีเที่ยวบินพำณิชย์ให้บริกำรในพ้ืนที ่

 

 

 

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

  จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 11 อ ำเภอ 117 ต ำบล 1,430 หมู่บ้ำน          
มีประชำกร 995,331 คน 348,520 ครัวเรือน  มีสถำนศึกษำของรัฐและเอกชน กระจำยอยู่ในทุกอ ำเภอ 
รวม 912 แห่ง ในจ ำนวนนี้มีสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนเฉพำะระดับปฐมวัยในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
และยังมี ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 271 แห่ง กระจำยในทุกต ำบลของ
จังหวัด มีสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สำยสำมัญ/อำชีวะ) จ ำนวน 637 
แห่ง ศูนย์ กศน.อ ำเภอ จ ำนวน 11 ศูนย์ และสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน              
5 แห่ง ซึ่งมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำก ำลังคนในจังหวัดระดับหนึ่ง ด้ำนประชำกรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ประชำกรวัยเรียน จ ำแนกตำมระดับ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีแนวโน้มดังนี้  
 
ตารางท่ี 9 ข้อมูลประชากร ประชากรวัยเรียน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 
 

รายการ/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 
ประชำกรทั้งหมด 995,807 996,986 995,223 995,331 994,540 
วัยเรียนก่อนประถมศึกษำ (อำยุ 3-5 ปี) 34,081 34,387 34,097 32,946 31,102 
วัยเรียนระดับประถมศึกษำ (อำยุ  6-11 ปี) 71,835 71,088 69,691 69,223 68,729 
วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อำยุ 12-14 ปี) 35,953 35,112 35,566 35,916 35,845 
วัยเรียนระดับ ม.ปลำยหรือเทียบเท่ำ  
(อำยุ 15-17 ปี) 

40,687 38,858 37,045 35,884 34,961 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 
  จำกสถำนกำรณ์ประชำกรของจังหวัดเพชรบูรณ์  ในภำพรวมมีแนวโน้มลดลง และ                   
เมื่อพิจำรณำรำยกลุ่มอำยุ ทั้งวัยก่อนประถมศึกษำ (อำยุ 3 – 5 ปี) วัยเรียนระดับประถมศึกษำ (อำยุ 6 – 
11 ปี) วัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (อำยุ 12 – 14 ปี) และวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ
เทียบเท่ำ (อำยุ 15 – 17) ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 ก็มีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มอำยุ  
 
 2.2 สภาพการจัดการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   จังหวัดเพชรบูรณ์  มีข้ำรำชกำรครู อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกทุกสังกัด  
จ ำนวนทั้งสิ้น 11,839 คน ในจ ำนวนนี้มีครูที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรสอน จ ำนวน 8,947 คน มีผู้เรียนใน
จังหวัด จ ำนวน 170,226 คน คิดเป็นอัตรำส่วนครูต่อผู้เรียน 1 : 19 คน หำกจ ำแนกตำมหน่วยงำนที่จัด
กำรศึกษำ สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 
   1. อัตรำส่วนครูต่อผู้เรียนของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร  
คือ 1 : 15  
   2. อัตรำส่วนครูต่อผู้เรียนของสถำนศึกษำเอกชน คือ 1 : 17  
   3. อัตรำส่วนครูต่อผู้เรียนของสถำนศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 : 31 
   4. อัตรำส่วนอำจำรย์ต่อผู้เรียนของสถำนศึกษำอุดมศึกษำ คือ 1 : 19 
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   จำกกำรศึกษำข้อมูลของกระทรวงศึกษำธิกำรในภำพรวมระดับประเทศ ด้ำนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพนักงำน
รำชกำรและครูอัตรำจ้ำง มีครูเกินเกณฑ์มำกกว่ำ ร้อยละ 10 
 
 2.3 สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชำกรวัยเรียน (อำยุ 3 - 24 ปี) จ ำนวน 264,488 คน 
ในจ ำนวนนี้มีประชำกรวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ (3 - 5ปี) และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (6 -17 ปี)   
จ ำนวน 170,638 คน จ ำแนกได้ดังนี้  
   1) ระดับก่อนประถมศึกษำ (อำยุ 3-5 ปี)   จ ำนวน 31,102 คน  
       2) ระดับประถมศึกษำ (อำยุ  6-11 ปี)     จ ำนวน 68,724 คน 
       3) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (อำยุ 12-14 ปี)  จ ำนวน 35,845 คน  
        4) ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (อำยุ 15-17 ปี)  จ ำนวน 34,961 คน 
                  5) ระดับอุดมศึกษำ                                      จ ำนวน 93,856 คน 
 
   จำกจ ำนวนประชำกรวัยเรียนดังกล่ำว เปรียบเทียบกับประชำกรวัยเรียนที่อยู่ในระบบ
กำรศึกษำ พบว่ำ ประชำกรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนกำรเข้ำศึกษำในระดับต่ำง ๆ ระดับก่อน
ประถมศึกษำ จ ำนวนประชำกร 31,102 คน เข้ำเรียน 22,930 คน คิดเป็นร้อยละ 73.72 ระดับ
ประถมศึกษำ จ ำนวนประชำกร 68,724 คน เข้ำเรียน 63,761 คน คิดเป็นร้อยละ 92.77 ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวนประชำกร 35,845 คน เข้ำเรียน 32,114 คน คิดเป็นร้อยละ 89.59 และ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวนประชำกร 34,961 คน เข้ำเรียน 23,971 คน คิดเป็นร้อยละ 68.56  
รำยละเอียดดังและแผนภูมิ 
 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนและประชากรที่เข้าเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

กลุ่มประชากร 
ระดับการศึกษา 

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย/เทียบเท่า 
ประชำกรวัยเรียน 31,102 68,724 35,845 34,961 
ประชำกรที่เข้ำเรียน 22,930 63,761 32,114 23,971 

ร้อยละ 73.72 92.77 89.59 68.56 
 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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 จำกตำรำงข้อมูล ได้น ำมำจัดแสดงแผนภูมิประชำกรวัยเรียนและประชำกรที่เข้ำเรียนระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงจ ำนวนประชำกรวัยเรียนและประชำกรที่เข้ำเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 

ตารางที่ 11 แสดงสัดส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออาชีวศึกษา  

              จ านวนผู้เรียนระดับ ป.
ปลาย/เทียบเท่า 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

ม.ปลำย 15,950 67 
ปวช. 8,021 33 
รวม 23,971 100 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 

 สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 23,971 คน จ ำแนกเป็น 
มัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 15,950 คน และ ปวช. จ ำนวน 8,021 คน คิดเป็นสัดส่วน 67:33 แสดง
ในรูปแบบแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนกำรเรียนต่อสำยสำมัญต่อสำยอำชีวศึกษำ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

    จั งห วั ด เพชรบู รณ์  มี หน่ วยงำนที่ จั ด กำรศึ กษ ำ จ ำน วน  6  สั งกั ด  1 4   หน่ วยงำน   
620 แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 735 ศูนย์ เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง
ระดับอุดมศึกษำ ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 อ ำเภอทั่วจังหวัด ข้อมูลที่ด ำเนินกำรจัดท ำประกอบไปด้วย ข้อมูล
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ข้อมูลครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 10,794 คน  และมีนักเรียนนักศึกษำ 
จ ำนวน 170,139 คน ดังนี้ 

ตารางที ่12  ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายกระทรวง ปีการศึกษา 2562 
 

หน่วยงำน ระดับกำรศึกษำ 
1. กระทรวงศึกษำธิกำร  

1.1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
1.1.1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  อ.1 - ม.3 
1.1.2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2  อ.1 - ม.6 
1.1.3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต  3  อ.1 - ม.6 
1.1.4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 40  ม.1 - ม.6 
1.1.5. ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  

1.1.5.1. โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.1 - ม.6 
1.1.5.2. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ป.1 - ม.6 
1.1.5.3. ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมควำมพร้อม 

1.2. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
จังหวัดเพชรบูรณ์  (กศน.) 

 

1.2.1. กศน.อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ป.1 – ม.6  
1.2.2. กศน.อ ำเภอหล่มสัก ป.1 – ม.6  
1.2.3. กศน.อ ำเภอหล่มเก่ำ ป.1 – ม.6 
1.2.4. กศน.อ ำเภอเขำค้อ ป.1 – ม.6 
1.2.5. กศน.อ ำเภอวิเชียรบุรี ป.1 – ม.6 
1.2.6. กศน.อ ำเภอชนแดน ป.1 – ม.6 
1.2.7. กศน.อ ำเภอศรีเทพ ป.1 – ม.6 
1.2.8. กศน.อ ำเภอหนองไผ่ ป.1 – ม.6 
1.2.9. กศน.อ ำเภอวังโป่ง ป.1 – ม.6 

1.2.10. กศน.อ ำเภอน้ ำหนำว ป.1 – ม.6 
1.2.11. กศน.อ ำเภอบึงสำมพัน 

 
ป.1 – ม.6 
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หน่วยงำน ระดับกำรศึกษำ 
1.3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.)   

1.3.1 ในระบบ 55 แห่ง อ.1 - ม.6 
 1.3.2 นอกระบบ  17 แห่ง  กวดวิชำ,อำชีพ 

1.4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)  
1.4.1. สถำนศึกษำของรัฐบำล  

1.4.1.1. วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ปวช. – ป.ตร ี
1.4.1.2. วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.1.3. วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.1.4. วิทยำลัยกำรอำชีพวิเชียรบุรี ปวช. – ปวส. 
1.4.1.5. วิทยำลัยกำรอำชีพชนแดน ปวช. – ปวส. 

1.4.2.  สถำนศึกษำของเอกชน  
1.4.2.1. วิทยำลัยเทคโนโลยีบริหำรธุรกิจเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.2. วิทยำลัยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.3. โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภำคเหนือ ปวช. 
1.4.2.4. วิทยำลัยเทคโนโลยีป่ำสักธำรำ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.5. วิทยำลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี ปวช. – ปวส. 
1.4.2.6. วิทยำลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยกำร ปวช. – ปวส. 
1.4.2.7. วิทยำลัยเทคโนโลยีไฮเทค เพชรบูรณ์ ปวช. – ปวส. 
1.4.2.8.  วิทยำลัยเซนต์นีโอศรีชนแดน ปวช. 

2. กระทรวงมหำดไทย   

2.1. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

2.1.1. โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยำคม) ม.1 – ม.6 
2.2. เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์  

2.2.1. โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนในเมือง) ป.1 – ป.6 
2.2.2. โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดภูเขำดิน) อนุบำล 
2.2.3. โรงเรียนเทศบำล 3 (ชำญวิทยำ) ม.1 – ม.6 
2.2.4. โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนไทรงำม) อ.1 – ป.6 

2.3. เทศบำลเมืองหล่มสัก  
2.3.1. โรงเรียนเทศบำลบ้ำนศรีมงคล ป.1 – ม.3 
2.3.2. โรงเรียนเทศบำลบ้ำนสักงอย อ.1 – ป.6 
2.3.3. โรงเรียนเทศบำลวัดปทุมคงคำรำม อ.1- ป.6 
2.3.4. โรงเรียนอนุบำลบ้ำนศรีมงคล อนุบำล 
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หน่วยงำน ระดับกำรศึกษำ 
2.3.5. วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลหล่มสัก ปวช. – ปวส. 

2.4. เทศบำลเมืองวิเชียรบุรี  
2.4.1. รร.อนุบำลเทศบำลเมืองวิเชียรบุรี ปฐมวัย 

2.5. เทศบำลต ำบลนำงั่ว  
2.5.1. โรงเรียนเทศบำลต ำบลนำงั่ว ปฐมวัย 

2.6. เทศบำลต ำบลชนแดน  
2.6.1. โรงเรียนอนุบำลเทศบำลชนแดน ปฐมวัย 

2.7. เทศบำลต ำบลดงขุย  
2.7.1. โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบลดงขุย ปฐมวัย 

2.8 เทศบำลต ำบลพุเตย  
     2.8.1 โรงเรียนเทศบำลต ำบลพุเตย ปฐมวัย 
2.9 เทศบำลต ำบลซัยสมอทอด  
     2.9.1 โรงเรียนเทศบำลต ำบลซับสมอทอด ปฐมวัย 
2.10 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่  
     2.10.1 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไร่ ปฐมวัย 
2.11 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสักหลง  
     2.11.1 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสักหลง ปฐมวัย 

3. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  
3.1. โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน (บ้ำนโป่งตะแบก) อ.1 – ป.6 

4. ส ำนักงำนมหำเถรสมำคม โดยส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.)  
4.1. ปริยัติสำมัญวัดไพรสณฑ์ศักดำรำม (หล่มสัก) ม.1 – ม.6 
4.2. ปริยัติสำมัญวัดสระเกศ (หล่มเก่ำ) ม.1 – ม.6 
4.3. ปริยัติสำมัญวัดมหำธำตุ (เมืองฯ) ม.1 – ม.6 
4.4. พระปริยัติธรรมแผนกสำมัญศึกษำวัดประชำนิมิต (วิเชียรบุรี) ม.1 – ม.6 

5. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
5.1. มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเพชรบูรณ์ ปริญญำตรี 

 6. กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   
   6.1 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริญญำตรี-เอก  
   6.2 มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ ปริญญำตรี-เอก 
   6.3 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์พ่อขุนผำเมือง ปริญญำตรี 
   6.4 มหำวิทยำลัยเฉลิมกำญจนำเพชรบูรณ์ ปริญญำตรี-โท 

 

ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ตารางที ่13 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา จ าแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2562 
 

หน่วยงาน/สังกัด จ านวน (แห่ง) 
1. กระทรวงศึกษำธิกำร   
   สังกัด สพฐ. 515 

 - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  141 
- สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 142 

 - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 190 
 - สพม. เขต 40  39 
   สังกัด กศ. พิเศษ 3 
   สังกัด สป. (กศน.) 11 
   สังกัด อำชีวศึกษำ รัฐบำล 5 
   สังกัด อำชีวศึกษำ เอกชน 8 
   สังกัด สช. ในระบบ 55 
   สังกัด สช. นอกระบบ  17 

2. กระทรวงมหำดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 16 
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (สังกัดท้องถิ่น)  195 
4. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 4 
5. ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 1 
6. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 1 
7. กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 4 

รวม 832 
ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 14 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายหน่วยงานและสังกัด 

 

 

ท่ี 

 

สังกัด 

ต ำแหน่ง  
 

พนักงำน
จ้ำงทั่วไป 

 
 

พนักงำน
ตำม

ภำรกิจ 

 
 

รวม 
ผู้บริหำร รองผู้บริหำร

สถำนศึกษำ 
ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ครูต่ำงประเทศ 

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

1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                      
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 103 28 131 6 2 8 334 964 1,298 1 22 23 10 8 18 0 0 0 16 0 1,498 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 115 17 132 7 6 13 351 982 1,333 8 25 33 8 22 30 0 0 0 0 0 1,541 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 130 45 175 6 1 7 464 1,233 1,679 24 69 93 18 42 60 1 1 2 0 0 2,034 
 สพม. เขต 40  34 5 39 16 13 29 499 1,023 1,522 26 20 46 0 0 0 0 0 0 62 291 1,989 
 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57 1 0 1 0 0 0 14 24 38 3 12 15 6 7 13 0 0 0 5 0 72 
 โรงเรียนโสตศึกษำ 1 0 1 1 1 2 8 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  1 0 1 0 0 0 4 15 19 5 3 8 2 3 5 0 0 0 0 0 33 

2 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ร.ร.ตชด.) 0 0 0 0 0 0 7 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
3 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
0 0 0 0 0 0 273 1,141 1,414 0 0 0 106 396 502 29 43 72 0 0 1,988 

4 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร 
อำชีวศึกษำ 

14 8 22 14 9 23 174 162 336 27 12 39 79 29 108 4 4 8 145 15 696 

5 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบฯ  8 4 12 0 0 0 7 14 21 46 112 158 1 1 2 0 0 0 5 91 289 
6 องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 0 0 41 0 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 92 557 
7 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 58 
 รวม 407 107 555 50 32 82 2,135 5,579 8,111 140 275 430 230 508 738 34 48 82 295 489 10,794 

 

ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 15 ข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามหน่วยงานและสังกัด 

ที ่ สังกัด/กระทรวง 
ระดับกำรศึกษำ 

รวม ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษำ ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อื่น ๆ 

เตรียมควำมพร้อม ระยะสั้น 

1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 
 

          
 

 
1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3,567 13,080 2,895         19,542 

 
1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3,918 11,676 3,201 718 

       
19,513 

 
1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 5,683 17,866 4,343 28 

       
27,920 

 
1.4 สพม.40   

14,582 12,809 
       

27,391 

 
1.5 กำรศึกษำพิเศษ             

 1.5.1 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 57  282 367 192        841 

 1.5.2 โรงเรียนโสตศึกษำ 19 113 70 45        247 

 1.5.3 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ           261  261 

2 ส ำนักงำนคณะกรรมส่งเสริมกำรกำรศึกษำเอกชน 8,333 18,683 5,070 1,586        33,672 

3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศกึษำ     
7,754 4,139 113 

   
3096 15,102 

4 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบฯ  
1,062 4,605 6,739 

       
12,406 

5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,386 1,761 1,024 461 267 72 
     

4,971 

6 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 11 39 
         

50 

7 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ   
281 142 

       
423 

8 กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วจิัย ฯ       7,070 17 3   7,090 

9 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ       
710 

    
710 

 
รวม 22,917 64,562 36,438 22,720 8,021 4,211 7,893 17 3 261 3,096 170,139 

ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562

20
 



21 
 

 

ตารางที่ 16  ข้อมูล จ านวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและ 
             มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
 

ล าดับ สังกัด จ านวน (คน) 
1. สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 7196 
2. สังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.)  1988 
3. สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ตชด.) 10 
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  557 

 รวม 9751 

            หมำยเหตุ : ข้อมูลไม่รวมสังกัดอำชีวศึกษำ และ กศน. 
 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 
ตารางที่ 17 ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (คน) 
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพป.) เขต 1 - 3,สพม 40  94,365 
2. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.)  33672 
3. สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ตชด) 50 
4. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4971 

 รวม 133,058 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 
 

ตารางที่ 18 ข้อมูล จ านวนห้องเรียน ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (ห้อง) 
1 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สพป1,2,3 ,สพม. 40 6,682 
2 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.)  1,015 
3 สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ตชด) 7 
4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 142 

 รวม 7,846 

ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 19 แสดงจ านวนโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต ่120 คนลงมา 

 

ที ่
 

สังกัด 
 

อ าเภอ 
จ านวน

โรงเรียน (แห่ง) 
จ านวนโรงเรียน  
ขนาดเล็ก (แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์เขต 1  
  

เมือง 73 39 53.42 
ชนแดน 48 34 70.83 
วังโป่ง 20 11 55.00 

รวม   141 84 59.57 
2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเพชรบูรณ์เขต 2 
   
  

หล่มสัก 76 49 60.52 
หล่มเก่ำ 41 31 75.61 
น้ ำหนำว 14 5 35.71 
เขำค้อ 11 1 9.1 

รวม   142 86 46.12 
3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำเพชรบูรณ์เขต 3 
   
  

หนองไผ่ 58 33 56.89 
บึงสำมพัน 31 19 61.29 
วิเชียรบุร ี 63 34 53.96 
ศรีเทพ 38 23 60.52 

รวม   190 109 57.36 
4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำเขต 40  
 39 1 2.56 

รวม  39 1 2.56 
 รวมทั้งหมด   512 280 54.69 

 

 
           หมายเหตุ  จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก หมำยถึงโรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน ตั้ง 120 คนลงมำ 

          ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 20 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ าเภอ จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) จ านวนเด็กเล็ก (อายุ  2 - 5 ปี) (คน)  
เมือง 31 1,967 

ชนแดน 34 676 
วังโป่ง 13 445 
หล่มสัก 33 1,061 
หล่มเก่ำ 18 830 
น้ ำหนำว 7 207 
เขำค้อ 17 636 

หนองไผ่ 26 1,012 
วิเชียรบุร ี 42 1,121 
ศรีเทพ 34 929 

บึงสำมพัน 15 630 
รวม 270 9,514 

 ที่มำ : ส ำนักส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) 

4) ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรศึกษำของ
จังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย ข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน (O-NET)                 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)                
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนกำรศึกษำนอกระบบ (N-NET) ดังนี้ 

ตารางที่ 21  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
               ปีการศึกษา 2561 จ าแนกรายรายวิชาและสังกัด 

วิชา 
สังกัด/หน่วยงานทางการศึกษา 

ประเทศ ศธภ. 17 จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. ตชด. 

ภำษำไทย 55.90 54.27 51.99 51.95 52.72 42.73 47.21 31.00 
ภำษำอังกฤษ 39.24 36.21 34.22 32.77 37.45 27.92 32.63 28.33 
คณิตศำสตร์ 37.50 35.46 32.03 32.14 32.30 22.08 28.87 15.83 
วิทยำศำสตร์ 39.93 38.83 37.31 37.01 38.47 26.82 33.57 31.58 

ค่าเฉลี่ย 43.14 41.19 38.81 38.47 40.42 29.89 35.57 26.69 
          ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 22 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 
 

วิชา 
ระดับ/หน่วยงานทางการศึกษา 

ประเทศ ศธภ. จังหวัด สพฐ. สช. กศ.พิเศษ อปท. ส านักพุทธ 

ภาษาไทย 54.42 53.51 51.47 52.03 50.64 45.45 47.04 42.86 
ภาษาอังกฤษ 29.45 28.19 27.45 27.51 26.61 26.50 26.14 25.13 
คณิตศาสตร ์ 30.04 28.97 27.36 27.63 27.19 22.67 24.40 24.45 
วิทยาศาสตร์ 36.01 35.45 34.45 34.78 34.21 32.42 32.66 30.14 
ค่าเฉลี่ย 37.48 36.53 35.21 35.49 34.91 31.86 32.56 30.65 
ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 23 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 
 

วิชา 
ระดับ/หน่วยงานทางการศึกษา 

ประเทศ ศธ. 
ภาค 17 

จังหวัด สพฐ. 
 

สช. กศ.พิเศษ อปท. ส านักพุทธ 

ภำษำไทย 47.31 46.06 43.33 43.56 44.28 38.24 37.73 36.52 

สังคมศึกษำ 35.16 34.43 33.44 33.49 33.74 31.00 32.44 31.00 

ภำษำอังกฤษ 31.41 28.84 26.82 26.74 29.28 21.61 24.02 21.88 

คณิตศำสตร์ 30.72 29.07 28.53 26.16 26.11 19.03 20.14 18.44 

วิทยำศำสตร์ 30.51 29.98 28.49 28.58 29.30 24.51 25.61 24.65 

ค่าเฉลี่ย 35.02 33.68 32.12 31.71 32.54 26.88 27.99 26.50 
ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 24 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด 
          

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
ภำษำไทย 55.90 54.27 51.99 
ภำษำอังกฤษ 39.24 36.21 34.22 
คณิตศำสตร์ 37.50 35.46 32.03 
วิทยำศำสตร์ 39.93 38.83 37.31 
ค่าเฉลี่ย 43.41 41.19 38.89 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 

 ตารางที่ 25 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
                เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561   
          

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธภ. 17 จังหวัด 
ภำษำไทย 54.42 53.51 51.47 
ภำษำอังกฤษ 29.45 28.19 27.45 
คณิตศำสตร์ 30.04 28.97 27.36 
วิทยำศำสตร์ 36.01 35.45 34.45 
ค่ำเฉลี่ย 37.48 36.28 35.18 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 26 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด 
          

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
ภำษำไทย 47.31 46.06 43.33 
สังคมศึกษำ 35.16 34.43 33.44 
ภำษำอังกฤษ 31.41 28.84 26.82 
คณิตศำสตร์ 30.72 29.07 28.53 
วิทยำศำสตร์ 30.51 29.98 28.49 
ค่ำเฉลี่ย 35.02 33.68 32.12 
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ตารางที่ 27 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภำษำไทย 46.58 55.90 +9.32 45.33 54.27 +8.94 43.79 51.99 +8.02 
ภำษำอังกฤษ 36.34 39.24 +2.90 33.44 36.21 +2.77 31.89 34.22 +2.33 
คณิตศำสตร์ 37.12 37.50 +0.38 35.69 35.46 -0.23 33.34 32.03 -1.31 
วิทยำศำสตร์ 39.12 39.93 +0.81 38.02 38.83 +0.81 35.71 37.31 +0.60 
ค่าเฉลี่ย 39.79 43.14 +3.35 38.12 41.19 +3.07 36.18 38.89 +2.46 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 
 
  ตารางที่ 28  ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชำ 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภำษำไทย 48.29 54.42 +6.13 47.53 53.51 +5.98 45.76 51.47 +5.89 
ภำษำอังกฤษ 30.45 29.45 -1.00 29.18 28.19 -0.99 28.32 27.45 -0.87 
คณิตศำสตร์ 26.30 30.04 +3.74 25.31 28.97 +3.66 23.50 27.36 +3.86 
วิทยำศำสตร์ 32.28 36.01 +3.73 31.83 35.45 +3.62 30.79 34.45 +3.66 
ค่าเฉลี่ย 34.33 37.48 +3.15 33.46 36.53 +3.07 32.09 35.21 +3.12 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 29 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชำ 
ระดับ 

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภำษำไทย 49.25 47.31 -1.94 48.06 46.06 -2.00 45.46 43.33 -2.13 
สังคมศึกษำ 34.70 35.16 +0.46 33.65 34.43 +0.78 32.56 33.44 +0.88 
ภำษำอังกฤษ 28.31 31.41 +3.10 26.17 28.84 +2.67 24.52 26.82 +2.30 
คณิตศำสตร์ 24.53 30.72 +6.19 22.96 29.07 +6.11 20.40 28.53 +8.13 
วิทยำศำสตร์ 29.37 30.51 +1.14 28.54 29.98 +1.44 26.78 28.49 +1.71 
ค่าเฉลี่ย 33.23 35.02 +1.79 31.88 33.68 +1.80 29.94 32.12 +2.18 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 30 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด  
 
 

 

ด้าน 
ผลการทดสอบ NT 

ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ด้ำนภำษำ 53.18 52.16 53.15 
ด้ำนค ำนวณ 47.19 47.17 47.09 
ด้ำนเหตุผล 48.07 47.29 48.20 

ค่าเฉลี่ย 49.48 48.87 49.48 
 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 31 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2561  
 

ด้าน 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   

ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 
2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 2560 2561 เพ่ิม/ลด 

ภำษำ  52.67 53.18 +0.51 51.45 52.16 +0.71 51.96 53.15 +1.19 
ค ำนวณ 37.75 47.19 +9.94 37.38 47.16 +9.78 37.90 47.09 +9.19 
เหตุผล 45.31 48.07 +2.76 44.07 47.29 +3.22 45.05 48.20 +3.15 

ค่ำเฉลี่ย 45.42 49.48 +4.06 44.30 48.87 +4.57 44.97 49.48 +4.51 
 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ตารางที่ 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561  
                 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ปวช. 41.63 40.9 39.51 
ปวส. 40.04 40.41 39.02 

  ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 
 
ตารางที่ 33 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
                ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปวช. 24.57 46.61 36.52 39.93 39.51 
ปวส. 22.82 46.94 35.57 36.36 39.02 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 
แผนภูมิที่ 3 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างปีการศึกษา 
2557 – 2561 
 

 
 
 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
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ปวช. ปวส.

ผลกำรทดสอบ V-NET ปี 57 ผลกำรทดสอบ V-NET ปี 58 ผลกำรทดสอบ V-NET ปี 59

ผลกำรทดสอบ V-NET ปี 60 ผลกำรทดสอบ V-NET ปี 61
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ตารางที่ 34  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
                ปีการศึกษา 2561  จังหวัดเพชรบูรณ์  
                 

ระดับการศึกษา ประเทศ ศธ. ภาค 17 จังหวัด 
ประถมศึกษำ 35.00 33.00 42.00 
มัธยมศึกษำตอนต้น 39.20 40.40 38.00 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 36.00 37.00 33.00 

  ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 

ตารางที่ 33 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์  
   

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ประถมศึกษำ 18.04 18.14 40 46.48 42 
มัธยมศึกษำตอนต้น 17.6 16.79 39 39.96 38 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 17.8 18.64 32 32.88 33 

 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562 
 

 ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4 
 

แผนภูมิที่ 4 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (N-NET)  ระหว่างปีการศึกษา 
2557 – 2561 

 

 
 
 ที่มำ: ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ ำปี พ.ศ.2562
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ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย



30 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
บริบทที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษา 

 

  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ศึกษำยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (แผนระดับที่ 2 และ ถึงแผนระดับที่ 3) ในควำม
สอดคล้องและเชื่อมโยง ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ดังนี้  

  แผนระดับท่ี 1 
   1. ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561-2580 
  แผนระดับท่ี 2 
   2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-25680) 
    ประเด็น (1) ควำมมั่นคง 
    ประเด็น (10) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็น (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
    ประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
    ประเด็น (14) ศักยภำพกำรกีฬำ 
    ประเด็น (23) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
  3. แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ  
  4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.2560-2564) 
  5. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  6. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
  7.  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)  
  แผนระดับท่ี 3 
   8. ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร (พ.ศ.2561-2565) 
   9. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   10. แผนพัฒนำภำคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) ฉบับทบทวน   
   11. แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
     

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
 1.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  ๑.1.1 เป้าหมาย  
   ๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
   ๒) สังคมไทยมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 
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  1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ๑) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถำบันทำงสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่ำนิยมวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ โดยบูรณำกำรร่วมระหว่ำง “ครอบครัว ชุมชน ศำสนำ กำรศึกษำ และสื่อ” 
ในกำรหล่อหลอมคนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถ”ี กำรด ำเนินชีวิต โดยมีประเด็นย่อย 
ที่สอดคล้อง ดังนี้   (2) กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในกำรจัดกำรเรียน                
กำรสอนในสถำนศึกษำ (3) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันทำงศำสนำ (4) กำรปลูกฝังค่ำนิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน และ (7) กำรส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  
   2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพ               
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วง กำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ 
เพ่ือสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย                  
มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน  มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม                
ในแต่ละช่วงวัย และควำมสำมำรถ ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ รวมถึงกำรพัฒนำและปรับทัศนคติให้คน   
ทุกช่วงวัยที่เคยกระท ำผิดได้กลับมำ ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงสงบสุขและเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ  
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (๑) ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (3) ช่วงวัยแรงงำน  
   3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่          
กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต กำรสร้ำงควำมตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบำท ควำมรับผิดชอบ และกำรวำงต ำแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ และประชำคมโลก กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และกำรสร้ำงระบบ กำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ  โดยมีประเด็นย่อย                
ที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑               
(2) กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ              
ในทุกระดับ ทุกประเภท (4) กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  (6) กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับ                
กำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (7) กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ  
   4) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ ภำษำ ตรรกะและ
คณิตศำสตร์  ด้ำนทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬำและกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำรตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มี  ควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่ งหรือหลำยด้ำน โดยกำรพัฒนำและรักษำกลุ่ม                      
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ของพหุปัญญำแต่ละประเภท กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชำกร
ไทยมีอำชีพบนฐำน พหุปัญญำ กำรสร้ำงเสริมศักยภำพผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้สำมำรถต่อยอดกำรประกอบ
อำชีพได้อย่ำงมั่นคง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (๑) กำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ            
ผ่ำนครอบครัว ระบบสถำนศึกษำ สภำพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ (2) กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อม               
กำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสม ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษผ่ำนกลไกต่ำง ๆ (3) กำรดึงดูด
กลุ่มผู้เชี่ยวชำญต่ำงชำติและคนไทยที่มีควำมสำมำรถในต่ำงประเทศ ให้มำสร้ำงและพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ  
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   6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ มุ่งเน้น กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย กำรส่งเสริมบทบำทในกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ 
ภำคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน 
และกำรพัฒนำ ระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์   โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้                 
(2) กำรส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครอบครัวและ
ชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (3) กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน (4) กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
   7) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 
โดยมุ่ง ส่งเสริมกำรใช้กิจกรรมนันทนำกำรและกีฬำเป็นเครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะของประชำชน
อย่ำงครบวงจร และมีคุณภำพมำตรฐำน กำรสร้ำงนิสัยรักกีฬำและมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ และกำรใช้กีฬำและ
นันทนำกำรในกำร พัฒนำจิตใจ สร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชำติ หล่อหลอมกำรเป็นพลเมืองดี พัฒนำ
คุณภำพชีวิต รวมทั้งกำร พัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและกีฬำเพ่ือกำรอำชีพในระดับนำนำชำติ              
ในกำรสร้ำงชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ของประเทศชำติเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมกีฬำ   โดยมีประเด็นย่อย                  
ที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) กำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย และกีฬำขั้นพื้นฐำนให้กลำยเป็นวิถีชีวิต (2) กำรส่งเสริม
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก ำลังกำย กีฬำและนันทนำกำร (3) กำรส่งเสริมกำรกีฬำเพ่ือพัฒนำ              
สู่ระดับอำชีพ  (4) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรเพ่ือรองรับกำรเติบโตของ อุตสำหกรรม
กีฬำ 
  1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน โดยเฉพำะกลุ่มประชำกรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงกำรศึกษำ
ตลอดชีวิต ส่งผลโดยตรงต่อกำรศึกษำของจังหวัดให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2.1 เป้าหมาย  
   1) สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ    
  1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำสร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ  โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้ (๗) สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข และกำรศึกษำ โดยเฉพำะ ส ำหรับผู้
มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส “ด้ำนกำรศึกษำเน้นกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง กำรศึกษำที่มีคุณภำพที่
เป็นมำตรฐำนเสมอกัน โดยเฉพำะในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำรและยำกจนและกลุ่มเป้ำหมำย ที่ต้องกำรกำรดูแล
เป็นพิเศษ กำรจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ กำรสนับสนุนกลไก ควำมร่วมมือของ
ภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำในระดับจังหวัด กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ และกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบกำรติดตำมสนับสนุนและ ประเมินผลเพ่ือ
สร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพของประชำชน” 
   ๒) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี   โดยมี
ประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (5) สนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่บนฐำนข้อมูลควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(6) กำรพัฒนำก ำลังแรงงำนในพื้นที ่ 
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   3) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) สร้ำง
สังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  (4) ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงเพศและบทบำทของ
สตรีในกำรสร้ำงสรรค์สังคม (5) สนับสนุนกำรพัฒนำบนฐำนทุนทำงสังคมและวัฒนธรรม 
   ๔) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและกำร
จัดกำรตนเอง โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (4) สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงปัญญำให้กับชุมชน 
 

  1.2.3  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ                  
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน เพ่ิมควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ของคุณภำพกำรศึกษำในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด 
 
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
  1.3.1 เป้าหมาย  
   1) บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เพื่อสร้ำงเสริมควำมสงบเรียบร้อยและสันติ
สุขให้เกิดขึ้นกับ ประเทศชำติบ้ำนเมือง ให้สถำบันหลักมีควำมมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่ำงยั่งยืน 
ประชำชนอยู่ดีมีสุข มีควำม มั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีควำมเข้มแข็ง สำมัคคีปรองดอง 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะ ร่วมแก้ไขปัญหำของชำติ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้   
(1) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคนในทุกภำคส่วนให้มีควำมเข้มแข็ง มีควำมพร้อมตระหนัก ในเรื่องควำมมั่นคง 
และมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ (2) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ             
(3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ ส่วนตน  
   2) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหำเดิมที่
มีอยู่อย่ำง ตรงประเด็นจนหมดไปอย่ำงรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหำใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้กำรบริหำร
จัดกำรและกำร พัฒนำประเทศในทุก ๆ ด้ำน ด ำเนินกำรไปได้อย่ำงต่อเนื่องและรำบรื่นตำมหลักปรัชญำ            
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  โดยมีประเด็น
ย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้   (1) กำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบัน และ (2) กำรติดตำม เฝ้ำระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำที่อำจอุบัติข้ึนใหม่ 
  1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ            
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ปลูกฝั่ง สร้ำงควำมตระหนักในสถำบันหลักของชำติ สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ มีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในบริบทของไทย กำรสืบสำรศำสตร์พระรำชำ แนวทำงตำมพระรำชด ำริ และภัยคุกควำมรูปแบบใหม่               
สู่ผู้เรียนผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1.4.1 เป้าหมาย  
   1) ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
  1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส ำคัญด้ำนกำรผลิตและ
กำรค้ำสินค้ำ เกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐำนทำงพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ ที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดโครงสร้ำงธุรกิจกำรเกษตรด้วยกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภำพสูง
และขับเคลื่อน กำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตทั้ง             
เชิงปริมำณและมูลค่ำ และควำมหลำกหลำยของสินค้ำเกษตร เพ่ือรักษำฐำนรำยได้เดิมและสร้ำงฐำนอนำคต
ใหม่ที่สร้ำงรำยได้สูง ทั้งเกษตร อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภำพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกร มีรำยได้สูงข้ึน  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) เกษตรปลอดภัย 
   3) สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยรักษำกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำง
ที่ส ำคัญของ กำรท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยว               
ที่มีคุณภำพสูง มุ่งพัฒนำ ธุรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทย และใช้ประโยชน์จำกข้อมูล และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือสร้ำงสรรค์คุณค่ำทำงเศรษฐกิจและควำม
หลำกหลำยของกำรท่องเที่ยวให้สอดรับกับ ทิศทำงและแนวโน้มของตลำดยุคใหม่ โดยกำรสร้ำงและ                 
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในกำรส่งเสริมกำรตล ำด กำรดูแล               
ควำมปลอดภัยและอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิกำรและผู้สูงอำยุ กำรใช้
ประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
สร้ำงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพำะโดยค ำนึงถึงศักยภำพของแต่ละ พื้นที่ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
พ ำนักระยะยำว ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบนิเวศ และ ทรัพยำกรที่เอ้ือต่อกำรเติบโต
ของกำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ เพื่อกระจำยโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ไปสู่ชุมชนและ เมืองอย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน 
และพัฒนำกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภำค เพ่ือกำรเป็น แม่เหล็กดึงดูด
นักท่องเที่ยวอย่ำงประทับใจตลอดกำรท่องเที่ยวจนเกิดกำรท่องเที่ยวซ้ ำและแนะน ำต่อ  โดยมีประเด็นย่อย           
ที่สอดคล้อง ดังนี้   (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม (5) ท่องเทีย่วเชื่อมโยงภูมิภำค  
   4) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับ
ประเทศไทย ในกำรก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงเศรษฐกิจอำเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส ำคัญของภูมิภำคเอเชีย 
ในยุคของ กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้ ำงพ้ืนฐำนจะครอบคลุมถึง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ทำงกำยภำพในด้ำนโครงข่ำยคมนำคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง เศรษฐกิจ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ บริกำร 
เงินทุน บุคลำกร และเชื่อมโยง ประเทศไทยกับประชำคมโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้             
(3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   5) พัฒนำเศรษฐกิจบน พ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุค ใหม่  สร้ำงและพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรยุคใหม่  ไม่ว่ำจะเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ กลำง เล็ก วิสำหกิจเริ่มต้น วิสำหกิจชุมชน หรือ
วิสำหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้ง เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญำณของกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรที่มีควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้ำน              
คือ นวัตกรรมในกำรสร้ำงโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้ำและบริกำร และนวัตกรรมในเชิงกระบวนกำร
ผลิตและบริกำร พร้อมทั้งเป็นนักกำรค้ำ ที่ เข้มแข็งที่จะน ำไปสู่กำรสนับสนุนกำรเป็นชำติกำรค้ำ มี
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นผู้ประกอบกำรที่ “ผลิตเก่ง ขำยเก่ง” หรือ 
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 “ซื้อเป็น ขำยเป็น” บริกำรเป็นเลิศ สำมำรถขยำยกำรค้ำ และกำรลงทุนไปต่ำงประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้ประกอบกำรมีธรรมำภิบำล โลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ           
(5) ปรับบทบำทและโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ 
  1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 -2565) จั งหวัดเพชรบูรณ์  เป็นแผน                    
ในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัด
กำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน สร้ำงและพัฒนำผู้เรียนในศักยภำพเพ่ือรองรับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ที่มียุทธศำสตร์ด้ำนกำรเกษตร
ปลอดภัย กำรท่องเที่ยว และกำรสร้ำงพ้ืนฐำนกำรมีอำชีพและกำรท ำงำน ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ  
 
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1.5.1 เป้าหมาย 
   4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม บนหลักของกำรมีส่วนร่วม และธรรมำภิบำล   
  1.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นกำรพัฒนำสังคม
เศรษฐกิจ ให้เติบโตและมีควำมเป็นธรรมบนควำมสมดุลของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี  ด้วยเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ น ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพชีวิต เพ่ิมควำมเป็นธรรมทำงสังคม สำมำรถ            
ลดควำมเสี่ยง ของผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมและลดปัญหำควำมขำดแคลนของทรัพยำกรลงได้ โดยมี
เป้ำหมำยสู่สังคม ที่มีระดับคุณภำพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ ำลง ผ่ำนแนวทำงและ
มำตรกำรต่ำง ๆ เช่น  กำรบริโภคและกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่ำไม้ รักษำฐำน
ทรัพยำกรสัตว์ป่ำและ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ือ อำทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชำติ  โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้  (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในและนอกถิ่นก ำเนิด  (4) รักษำและเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน 
   6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนำเครื่องมือและกลไกเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ รองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพในอนำคต รวมทั้งจัดตั้ง
และพัฒนำกระบวนกำร ยุติธรรมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำระบบประชำธิปไตย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหำ และลดควำมขัดแย้ง พัฒนำ และด ำเนินโครงกำรยกระดับกระบวนทัศน์                  
เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม              
ที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี ของคนไทย 
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  1.5.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ปลูกฝั่งกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำช ำสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน                   
โดยยึดหลัก 3 ประกำรคือ “มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
กำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่สีเขียว สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียน 
 
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.6.1 เป้าหมาย  
   1) ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองควำมต้องกำร ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
   ๒)  ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
   ๓) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  1.6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำร
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงำนของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีระบบกำร
บริหำรจัดกำร ที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส ให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค ส่วน ท้องถิ่น และงำนของรัฐอย่ำงอ่ืนให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี                
สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) กำรให้บริกำรสำธำรณะของภำครัฐ
ได้มำตรฐำนสำกลและเป็นระดับแนวหน้ำ ของภูมิภำค (2) ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
ต่ำง ๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้  
   2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและ
เชื่อมโยงกำรพัฒนำ ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีควำม
สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็น กลไกส ำคัญในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในทุกระดับ มีกำรจัดสรร
งบประมำณที่มีลักษณะยึดโยงกับ ยุทธศำสตร์ในทุกระดับ มี เป้ ำหมำยร่วมกันทั้ งในเชิงประเด็น                           
เชิงภำรกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอำศัยข้อมูลขนำดใหญ่ รวมทั้งมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ทั้งในระดับยุทธศำสตร์ ภำรกิจและพ้ืนที่ เพ่ือน ำไปสู่ กำรก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ กำรจัดท ำนโยบำย และ
กำรติดตำมประเมินผลที่เป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ให้ยุทธศำสตร์ชำติ
เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
   4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย ทันกำรเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำง มีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล สำมำรถรองรับกับสภำพแวดล้อม
ในกำรปฏิบัติงำนที่มี ควำมหลำกหลำยซับซ้อนมำกขึ้น และทันกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต   โดยมีประเด็น
ย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย  
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   5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก             
มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และขับเคลื่อนภำรกิจยุทธศำสตร์ชำติ                
โดยภำครัฐมีก ำลังคน ที่เหมำะสมทั้งปริมำณและคุณภำพ มีระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำบุคลำกรให้
สำมำรถสนองควำมต้องกำร ในกำรปฏิบัติงำน มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ สำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่งท ำงำน         
ในภำครัฐ มีระบบกำรพัฒนำ ขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สำมำรถรองรับ                 
กำรเปลี่ยนแปลงบริบทกำรพัฒนำ  มีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กำร
ปฏิบัติรำชกำรเป็นมืออำชีพ มีจิตบริกำร ท ำงำนในเชิงรุกและมองไปข้ำงหน้ำ สำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกับภำคส่วนอ่ืนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ภำครัฐมีกำรบริหำร
ก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม (2) บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน               
มีคุณธรรม และมีกำรพัฒนำ ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  
  1.6.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ด้วยกำรพัฒนำระบบกำรบิหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำโดยเน้น
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับทุกภำคส่วน และท ำงำนเชิงรุก โดยมุ่นเน้นที่คุณภำพกำรศึกษำโดยยึดผู้เรียน
เป็นส ำคัญ  

 

2. แผนระดับที่ ๒  

 ๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  2.1.1  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   1)  เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล               
ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) แผนย่อยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
  แนวทำงกำรพัฒนำ (๒) ส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (3) พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
เพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ 
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  เป้ำหมำยของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีควำมเข้มแข็ง และมีจิตส ำนึกควำมเป็นไทย 
ด ำรงชีวิตแบบพอเพียงมำกขึ้น 
  กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ                 
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน  สลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของสระชากรให้สอดคล้องกับ
ความเสลี่ยนแสลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วน
ร่วมในการแก้สัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำ 
        3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  (2) จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีสุขภำวะที่ดีและสมวัย 
(3) าัดให้มีการพัฒนาเด็กสฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุ์ลักษ์ะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 
   กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : แผนพัฒนำกำรศึกษำ                
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน  ส่งเสริม
กำรพัฒนำศักยภำพเด็กระดับปฐมวัยให้มีควำมพร้อมทุกด้ำน 
       4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วยัรุ่น 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  (1) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑  (2) าัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลสะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใา (๓)  าัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดานทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน (๔) จัดให้มีพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ (5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธาร์สุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
   เป้ำหมำยของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถใน
กำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : แผนพัฒนำกำรศึกษำ               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน  ส่งเสริม
กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนช่วงวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีควำมพร้อมทุกด้ำน และตำมศักยภำพตำมควำมถนัด 
  5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน 
   แนวทำงกำรพัฒนำ  (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ท างานให้มีคุ์ภาพมาตรฐาน  (2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงสระสงค์ (๓)  ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เส็นผู้สระกอบการใหม่  (๔) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย             
ที่มีความสามารถพิเศษในต่างสระเทศ (5) ส่งเสริมการพัฒนา การสรับเสลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้
ที่เคยกระท าผิดสามารถสระกอบอาชีพ 
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   เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอำชีพ
สูง ตระหนักในควำมส ำคัญที่จะพัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัต
ของโครงสร้ำงอำชีพและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ิมขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.
2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำค
ส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้เรียนประชำกรวัยเรียน ทั้งด้ำนสำยอำชีพและสำยสำมัญที่จะเข้ำสู่ตลำดแรงงำน ให้มีมีสมรรถนะ
และควำมพร้อม 
 

  ๒.1.2 ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1)  เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้ำหมำยที ่1  คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ
ที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้ำหมำยที่  2  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุสัญญาดีขึ้น  

   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ เต็มตามศักยภาพตามความถนัด ตามความสามารถของพหุสัญญา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
  แนวทำงกำรพัฒนำ (1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่  ๒๑             
(2) เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ 
ทุกประเภท (4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) สร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุ์ภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่า าเส็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ                
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน โดยกำร
พัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำและปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ ๒๑  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
   แนวทำงกำรพัฒนำ (1) พัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ (2) สร้ำงเส้นทำงอำชีพ 
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน และระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  
  เป้ำหมำยของแผนย่อย : สระเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุสัญญา เพ่ือสระโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 



40 
 

 
 

  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน  โดยกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ตระหนักถึงพหุปัญญำของผู้เรียน 
 

 ๒.1.3 ประเด็น (1) ความม่ันคง 
  1)  เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้ำหมำยที ่1  สระเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

   เป้ำหมำยที ่2  สระชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก
ในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้ความเข้าใา มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการสกครองระบอบสระชาธิสไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเส็นสระมุขในบริบทของไทย  การสืบสารศาสตร์พระราชา แนวทางตาม
พระราชด าริ และภัยคุกความรูสแบบใหม่ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการาัดการศึกษา   
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
  แนวทำงกำรพัฒนำ (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้         
การสกครองระบอบสระชาธิสไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเส็นสระมุข โดยสลูกฝังและสร้างความตระหนัก  
รู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ ร์รงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใาในความเส็นคนไทยและ
ชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาสระวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่                
ศาสตร์พระราชา หลักสรัชญาของเศรษฐกิาพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่ าง ๆ ให้เกิดความเข้าใา
อย่างถ่องแท้ และน าไสสระยุกต์สฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง าัดกิากรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกร์ียกิา
อย่างสม่ าเสมอ 

  เป้ำหมำยของแผนย่อย : (2) คนไทยมีความางรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษา            
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเส็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวาิตใาของคนไทยสูงขึ้น   
  กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ                
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ให้ผู้เรียน     
มีตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักสรัชญาของ
เศรษฐกิาพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ สู่การสฏิบัติในการด ารงชีวิต 
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 ๒.1.4 ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  1)  เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้ำหมำยที ่1  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี                
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของสระเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ หรือนวัตกรรม               
ที่ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งในสถำนศึกษำ หน่วยงำนงำนทำง
กำรศึกษำ หรือสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัด 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ 
  แนวทำงกำรพัฒนำ (1) พัฒ นาเกษตรสร้างมูลค่ า (2 ) พัฒ นาอุตสาหกรรม              
แห่งอนาคต (3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต  
  เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำร สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
สูงขึ้นจำกกำรวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวเพิ่มข้ึนจำกปัจจุบัน และ (2) วิสำหกิจใน
กลุ่มเป้ำหมำยด้ำนเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มข้ึน 

  กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ             
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน โดยเฉพำะ
สถำบันอุดมศึกษำในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรืองำนวิจัยที่ส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศ  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนสังคม 
   แนวทำงกำรพัฒนำ (1) พั ฒ น ำและ เส ริ ม ส ร้ ำ งศั กยภ ำพท รัพ ยำกรมนุ ษ ย์                 
(2) สร้ำงควำมเสมอภำคทำงสังคม (3) สรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาราัดการภาครัฐ 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย : คุ์ภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น าากผลการวิาัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
   กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน  ส่งเสริม            
ให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ทั้งในสถำนศึกษำ หน่วยงำนงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัด 
  4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) ด้ำนปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
   แนวทำงกำรพัฒนำ (1) พัฒนาระบบบริหาราัดการงานวิาัย เพ่ือบูร์าการระบบ
วิาัยและ นวัตกรรมของประเทศ (2) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (3) พัฒนำมำตรฐำน ระบบคุณภำพ และกำรวิเครำะห์ทดสอบที่ เป็นที่ยอมรับ                
(4) ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรวิจัยพัฒนำ กำรออกแบบและวิศวกรรม (5) กำรเพ่ิมจ ำนวนและ
คุณภำพบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (6) กำรพัฒนำมำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัย 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) จ ำนวนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น (2) สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน             
ต่อภำครัฐเพิ่มข้ึน 
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   กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน  ส่งเสริม             
ให้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ทั้งในสถำนศึกษำ หน่วยงำนงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัด 
 

 ๒.1.5 ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1)  เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้ำหมำยที่ 1  คนไทยมีคุ์ธรรม าริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใาในความเส็นไทยมากขึ้น น าหลักสรัชญาของเศรษฐกิาพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเส็นที่ยอมรับของนานาสระเทศมากข้ึน 
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ส่งเสริมให้มีคุ์ธรรม าริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
และภูมิใาในความเส็นไทยมากขึ้น น าหลักสรัชญาของเศรษฐกิาพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต ผู้เรียนมี
คุ์ธรรม าริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใาในความเส็นไทยมากขึ้น น าหลักสรัชญาของ
เศรษฐกิาพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
  แนวทำงกำรพัฒนำ (2) บูร์าการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุ์ธรรม าริยธรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อม ในการาัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา (5) การส่งเสริมให้คนไทย             
มีาิตสาธาร์ะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) คนไทยเส็นมนุษย์ที่สมบูร์์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติสัญญา คุ์ธรรมาริยธรรม มีาิตวิญญา์ท่ีดี เข้าใาในการสฏิบัติตนสรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

  กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ             
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน  ให้มี              
ความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติสัญญา คุ์ธรรมาริยธรรม มีาิตวิญญา์ที่ดี เข้าใา            
ในการสฏิบัติตนสรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
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 ๒.1.6 ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  1)  เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้ำหมำยที ่1  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเส็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น 
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาวะทางกายและทางใา เส็นพ้ืนฐานความ
พร้อมในการเรียนรู้ 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) กำรใช้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม             
ที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
  แนวทำงกำรพัฒนำ (1) าัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เส็นมิตรต่อสุขภาพและ
เอ้ือต่อการมีกิากรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธาร์ะในชุมชน โครงข่ายเส้นทาง
สัญารทางเท้าและทางาักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการ
ของชุมชน การาัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน  
  เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) า านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 
  กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน  ให้มี              
การาัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เส็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

 ๒.1.7 ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
  1)  เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้ำหมำยที ่1  คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใานักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา
มากขึ้น ด้วยกีฬา 
   กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำร             
บูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาพที่ดีน้ าใานักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) กำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย และกีฬำขั้นพ้ืนฐำน           
ให้กลำยเป็นวิถีชีวิต และกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก ำลังกำย กีฬำและนันทนำกำร 
  แนวทำงกำรพัฒนำ (1) ส่งเสริมให้สระชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถสฐมพยาบาล
เบื้องต้นได ้ 
  เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ        
อย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 
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  กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน ให้ผู้เรียน  
มีการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
  แนวทำงกำรพัฒนำ (1) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรกีฬำ อำทิ ผู้ฝึกสอน
กีฬำ ผู้ตัดสินกีฬำ ผู้บริหำรกำรกีฬำ อำสำสมัครกีฬำ (2) ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนนันทนำกำรตำม
ควำมถนัดหรือควำมสนใจเฉพำะบุคคล  
  เป้ำหมำยของแผนย่อย : (1) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุ์ภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  กำรบรรลุ เป้ำหมำยตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนำกำรศึกษำ             
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
ทุกภำคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้ำที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ตำมเป้ำหมำยของกำรพัฒนำศักยภำพคน  ให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้ำนกีฬำ เพ่ือถ่อยทอดควำมรู้แก่ผู้เรียน 

 

 ๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

  2.2.1 ประเด็นการปฏิรูป (2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน                
เปำหมำยรวม เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุมทั่วไปและกลุมที่มีควำมตองกำรจ ำเปนพิเศษ สำมำรถเขำถึงและไดรับ
กำรดูแลและกำรศึกษำระดับปฐมวัยอยำงเหมำะสม มีคุณภำพ ทั่วถึง และเทำเทียมกัน รวมถึงมีระบบ 
คัดเลือกเด็กเขำเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปที่ ๑ และกำรจัดกำรเรียนรูที่เหมำะสมกับชวงวัย มีระบบ               
ฐำนขอมูลที่เอ้ือตอกำรดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวำงหนวยงำน และมีกำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวของ มีกลไก 
ขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรท ำงำนระหวำงกระทรวงและหนวยงำนที่เกี่ยวของใหสอดคลองเปนเอกภำพ 
  1) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ กำรพัฒนำระบบกำรดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู เพ่ือ       
ให้เด็กปฐมวัยไดรับกำรพัฒนำรำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์สังคม และสติปญญำให้สมกับวัย  กิจกรรมที่ (7) 
กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมที่สองคล้องกับหลักกำรดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรูของ              
เด็กปฐมวัย  เป้าหมายกิจกรรม กำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมอยำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับหลักกำรดูแลพัฒนำ 
และจัดกำรเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
  2) ประเด็นปฏิรูปท่ี 2.2 กำรสื่อสำรสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ (1) กำรสรำงควำมรูควำมเขำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  เป้าหมายกิจกรรม กำรพัฒนำบทบำท
ควำมพรอมในกำรเปนพอแมในกำรดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยอยำงมีคุณภำพทั่วถึงและเป็นธรรม 

  2.2.2 ประเด็นการปฏิรูป (3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา     
เป้ำหมำยรวม เด็ก เยำวชน และประชำชน ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำสทุกคนมีควำมเสมอภำคใน 
โอกำสพัฒนำตนเองตำมศักยภำพและเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ รวมถึงเสริมสร้ำงพัฒนำครูและสถำนศึกษำ 
ให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ตลอดจนวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้ที่น ำไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถ
ของ คนไทยได้อย่ำงยั่งยืน 
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   1) ประเด็นปฏิรูปที่  3 .๑  กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ               
กิจกรรมที่ (2) เสริมสร้ำงรำกฐำนเพ่ือกำร เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเด็กเล็กก่อนเข้ำสู่ ระบบ
กำรศึกษำ  เป้าหมายกิจกรรม เด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกำสหรือเด็กปฐมวัย
ที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำ หรือมีควำมเสี่ยง (แรกเกิด- ๓๖ เดือน) ได้รับกำรช่วยเหลือสนับสนุนให้ได้รับกำรพัฒนำ 
ที่สมวัยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
  กิจกรรมที่ (4) สนับสนุนให้เด็ก เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำกลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
และพัฒนำทักษะอำชีพ วิธีการ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ค้นหำ
และช่วยเหลือเด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำให้กลับเข้ำศึกษำต่อหรือได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
เป้าหมายวิธีการ สนับสนุนให้เด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำให้กลับเข้ำศึกษำต่อหรือได้รับกำรพัฒนำ 
ทักษะอำชีพ  
  กิจกรรมที่ (5) ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพ และประสิทธิภำพครู  วิธีการ พัฒนำครู              
ทั้งในระบบและนอก ระบบกำรศึกษำเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนและ           
มีพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนำตนเองผ่ำนกระบวนกำรจัดกำร เป้าหมายวิธีการ ครูในสถำนศึกษำที่มีนักเรียน       
ด้อยโอกำสหนำแน่น และครูนอกระบบ ได้รับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพ และประสิทธิภำพ 
  กิจกรรม (๖) พัฒนำองค์ควำมรู้ เพ่ือกำรจัดกำรเชิงระบบเพ่ือ ควำมเสมอภำค              
ทำงกำรศึกษำ ที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เป้าหมายกิจกรรม นวัตกรรมด้ำนองค์ ควำมรู้ต่อเนื่องที่ มุ่งสนับสนุน
กำรส ำรวจและฐำนข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์แบบต่อเนื่องที่ส ำคัญต่อกำรประเมินและพัฒนำมำตรกำรส่งเสริม
คุณภำพและลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรพัฒนำคนไทย 
  กิจกรรม (๗) ส่งเสริมกำรมีส่วน ร่วมของทุกภำคส่วนเพ่ือสร้ำงสังคมแห่งโอกำสและ  
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ทั้งในและต่ำงประเทศ เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือปฏิรูป 
กระบวนกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ด้วยหลักกำรเสมอภำค 
(Equitybased Budgeting) และกำรผลิตพัฒนำ ครูต้นแบบ 
 

  2) ประเด็นปฏิรูปที่ 3.๑ กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษและบุคคลที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เป้ำหมำยรวม  บุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และ
บุคคลทีต่้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงเต็มศักยภำพและสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสุขและมีศักดิ์ศรี  
   กิจกรรม (๑) พัฒนำระบบ คดกรองบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และ
บุคคลที่มีควำมต้องกำรกำรดูแลเปนพิเศษ  เป้าหมายกิจกรรม มีระบบคัดกรองเพ่ือจัดกำรเรียนรู                   
ที่เหมำะสมและ ลดควำมเหลื่อมล้ ำระหวำงผูเรียน 
 กิจกรรม (๕) ส่งเสริมนวัตกรรมในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับบุคคล
พิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลที่มีควำมต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เป้าหมายกิจกรรม                
มีนวัตกรรมในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับบุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และ
บุคคลที่มีควำมต้องงกำรกำรดูแลเป็นเศษ เพ่ิมข้ึน  
 กิจกรรม (๖) พัฒนำกำรเรียนกำร สอนบคุคลพิกำรบุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และ  
ผู้ที่มีควำมต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษอย่ำงมีระบบและมำตรฐำน เป้าหมายกิจกรรม  กำรเรียนกำรสอน 
บุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และผู้ที่มีควำมต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เหมำะสมกับแต่ละ
บุคคลและมำตรฐำน  
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  3) ประเด็นปฏิรูปที่ 3.3 กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล หรือ            
ในสถำนศึกษำ ที่ต้องมีกำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน เป้ำหมำยรวม  ๑) โรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่
ห่ำงไกลและโรงเรียนขนำดกลำงที่ต้องกำรกำรยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วน ได้รับกำร
แก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ๒) ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และสิทธิ
ประโยชน์ เกื้อกูลอ่ืนที่เหมำะสม โดยให้ค ำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมยำกล ำบำก หรือกำรปฏิบัติงำน              
ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยหรือห่ำงไกล ๓) ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ห่ำงไกลและโรงเรียนขนำดกลำง
ที่ต้องกำร กำรยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วนสำมำรถเข้ำถึงกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรได้
อย่ำงเพียงพอ 
   กิจกรรมที่ (1) จัดท ำ ข้อเสนอเพ่ือแก้ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่ ห่ำงไกล และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ปัญหำโรงเรียนขนำดกลำงที่ต้องกำรกำรยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
เร่งด่วน อย่ำงเป็นระบบ เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอแนะต่อรัฐบำลว่ำ ด้วยยุทธศำสตร์เพ่ือ แก้ปัญหำ
โรงเรียนขนำดเล็ก ในพ้ืนที่ห่ำงไกล และ ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ป้ญหำ โรงเรียนขนำดกลำงที่ ต้องกำรกำร
ยกระดบั คุณภำพของกำรจัด กำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วนอย่ำงเป็นระบบ  
   กิจกรรมที่ (2) น ำข้อเสนอไปสู่กำรปฏิบัติ  เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอได้รบักำรน ำไปปฏิบัติ 
   กิจกรรมที่ (5) สนับสนุนครูและผูเรียนใน โรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่หำงไกลและ 
โรงเรียนขนำดกลำงใหสำมำรถเขำถึงกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร เป้าหมายกิจกรรม ครูและผูเรียนในโรงเรียน 
ขนำดเล็กในพ้ืนที่หำงไกลและโรงเรียนขนำดกลำงสำมำรถเขำถึงกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร 
 

   2.2.3 ประเด็นการปฏิรูป (4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา               
ผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  

  1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๑  กำรผลิตครูและกำรคัดกรองครูเพ่ือใหไดครูที่มีคุณภำพ             
ตรงกับควำมตองกำรของประเทศ และมีจิตวิญญำณของควำมเปนคร ูเป้ำหมำย ๑) มีแผนกำรผลิตและพัฒนำ
ครูตำมควำมตองกำรของประเทศ (demand-side financing) โดย มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดกรองผูที ่            
มีคุณสมบัติเหมำะสม สนับสนุนทุนกำรศึกษำ คัดเลือกสถำบันกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ในกำรผลิตครู เพื่อใหได
ครูที่มีสมรรถนะตรงกับควำมตองกำรของประเทศ ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ กำรศึกษำ                   
ในระยะเวลำอยำงนอย ๑๐ ป รวมถึงใหมีกำรจัดอัตรำก ำลังเพ่ิมเติมเพ่ือบรรจุในพ้ืนที่ที่ขำดแคลนครู ๒) ไดครู
สมรรถนะสูงและตรงตำมควำมตองกำรของประเทศ ที่จบกำรศึกษำจำกสถำบันที่ใช หลักสูตรฐำนสมรรถนะ        
ที่ท ำใหนิสิต นักศึกษำครู มีควำมศรัทธำตอวิชำชีพครู มีจิตวิญญำณของควำมเปนครู มีควำมรูควำมสำมำรถ
อยำงแทจริง ไดรับประสบกำรณดำนวิชำชีพครูและกำรนิเทศที่มีประสิทธิภำพอยำงตอเนื่องตลอดหลักสูตร 
๓) ไดครูอำชีวศึกษำที่มีจิตวิญญำณควำมเปนครู มีสมรรถนะสูง มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัด กำรเรียนกำรสอน 
ทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ 
   (1) มีแผนผลิตและพัฒนำครูทุกระดับ กิจกรรมประเมินโครงกำรผลิตครูเพ่ือพัฒนำ
ท้องถิ่น ระยะที่ ๑ เพ่ือจัดท ำข้อเสนอส ำหรับจัดท ำแผนผลิตและพัฒนำครูระยะต่อไป บูรณำกำรและจัดท ำ
แผนผลิตและพัฒนำครู ระยะ ๑๐ ปี โดยมีเป้ำหมำย มแีผนผลิตและพัฒนำครู 
   (2) ครูรุ่นใหม่ที่ได้รับกำรบรรจุไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจบกำรศึกษำโดยผ่ำนแผนกำรผลิตและ
พัฒนำครู กิจกรรมก ำหนดอัตรำบรรจุครูที่จบกำรศึกษำโดยผ่ำนแผนกำรผลิตและพัฒนำครู โดยมีเป้ำหมำย 
ครูไดร้ับกำรบรรจุไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจบกำรศึกษำโดยผ่ำนระบบกองทุนผลิตและพัฒนำครู 
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   (3) มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือรวบรวมข้อมูลกำรผลิต กำรใช้ และ
กำรคำดกำรณ์อัตรำก ำลังครูในสำขำที่ขำดแคลน กิจกรรม จัดท ำระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลกำรผลิต          
กำรใช้ และกำรคำดกำรณ์อัตรำก ำลังครูในสำขำที่ขำดแคลน เป้ำหมำย มีระบบข้อมูลครูที่สำมำรถสืบค้น 
ข้อมูลเกี่ยวกับ กำรผลิต กำรใช้ และกำรคำดกำรณ์ อัตรำก ำลังครูใน สำขำที่ขำดแคลน อย่ำงมี ประสิทธิภำพ 
   (4) ไดกรอบมำตรฐำนสมรรถนะของวิชำชีพครูและกรอบมำตรฐำนสมรรถนะวิชำชีพครู
อำชีวศึกษำ กิจกรรม จัดท ำกรอบมำตรฐำน สมรรถนะของวิชำชีพครู และกรอบมำตรฐำนสมรรถนะ วิชำชีพ
ครูอำชีวศึกษำ (Competency – based Curriculum)  เป้ำหมำย มีกรอบมำตรฐำน สมรรถนะของ วิชำชีพ
ครู และครอูำชีวศึกษำท่ีเนนกำรผลิตครูใหมีควำมพรอมดำนวิชำกำร และจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
   (5) มีกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรผลติครูเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของวิชำชีพครู ซึ่งใช้
ระยะเวลำในกำรศึกษำอย่ำงน้อยสี่ปีโดยเน้นกำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้ำย และ
นิสิตหรือนักศึกษำครูต้องได้รับกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกับครูประจ ำกำรที่มีประสบกำรณ์หรือ                  
ควำมเชี่ยวชำญ กิจกรรมจัดท ำหลักสูตรกำรผลิตครู โดยมีเป้ำหมำย มีหลักสูตรกำรผลิตครูที่เน้นให้ ครูมีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนกำรปฏิบัติมีกำรฝึกปฏิบัติงำนจริงและเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรม                 
มีหลักเกณฑกำรรับอำจำรยที่สอนในสถำบันผลิตครู โดยมีเป้ำหมำย มีหลักเกณฑ์กำรรับอำจำรยที่สอนใน 
สถำบันผลติครูที่ตรงตำมคณุสมบัติ 
   (6) นิสิตนักศึกษำครูในหลักสูตรปัจจุบันได้รบักำรเสริมสมรรถนะทำงวิชำชีพครู กิจกรรม 
ก ำหนดหลักสูตรกำรผลิตครู เน้นกำรเสริมสมรรถนะทำงวิชำชีพครู เป้ำหมำย หลักสูตรกำรผลิต ครูเน้นกำร
เสริมสมรรถนะทำงวิชำชีพครู  
   (7) กำรผลติครูเฉพำะทำงให้เป็นกำรร่วมผลิตกับคณะที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ 
กิจกรรม ร่วมมือกับคณะที่มีควำม เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำในกำรผลิตครูเฉพำะทำง เป้ำหมำย ครูเฉพำะทำงมี 
ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนเนื้อหำ 
   (8) มีผู้ เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรปฏิบัติมำเป็นครูฝึกอำชีวศึกษำใน
สถำนศึกษำหรือสถำนประกอบกิจกำร กิจกรรม ร่วมมือกับสถำนประกอบกิจกำร ในกำรจัดหำผู้เชี่ยวชำญ             
มำเป็น ครูฝึกอำชีวศึกษำ เป้ำหมำย ผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรปฏิบัติมำเป็นครูฝึกอำชีวศึกษำ
ในสถำนศึกษำหรือสถำนประกอบกิจกำร 
   

    2) ประเด็นการปฏิรูปที่  ๔.๒   กำรพัฒนำวิชำชีพครู เป้ำหมำยรวม ครู บุคลำกร                 
ทำงกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนอย่ำงต่อเนื่อง               
เพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพด้วยระบบและวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมใน กำรพัฒนำแต่ละกลุ่ม โดย
ค ำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ห่ำงไกล เสี่ยงภัย ยำกล ำบำก และทุรกันดำรให้ได้รับควำมสะดวกในกำรพัฒนำ 
  (1) มีหนวยงำนกลำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทำงวิชำชีพใหกับครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ กิจกรรม จัดตั้งหนวยงำนกลำงใน กำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทำงวิชำชีพใหกับครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เป้ำหมำย มีหนวยงำนกลำง ในกำรบริหำร จัดกำรกำรพัฒนำทำงวิชำชีพใหกับครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำอยำงเปนระบบ 
  (2 ) มี กำรพัฒ นำครูที่ มี ก ำรวิ เค รำะห สมรรถนะที่ เป นควำมตองกำรจ ำ เป น                 
(need analysis) กิจกรรม วิเครำะหสมรรถนะครูที่ มีควำมจ ำเปนส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำครู เป้ำหมำย 
มำตรฐำน สมรรถนะที่เปนควำมต้องกำรจ ำเปนของในกำร พัฒนำครู (need analysis)  
  (3) มีกำรนิเทศ ติดตำม ชวยเหลือ ครูที่สอนไมตรงสำขำวิชำที่จบ หรือครูที่ยังไมมั่นใจ    
ในกำรสอน กิจกรรม จัดกลไกดูแลและชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับครู 
เป้ำหมำยกลไกกำรนิเทศ ติดตำมชวยเหลือครูที่สอนไมตรงสำขำวิชำที่จบหรอืครูที่ยังไมมั่นใจในกำรสอน  
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  (4) มีกำรพัฒนำครูประจ ำกำรและผู้บริหำร ที่เน้นสมรรถนะที่จ ำเป็นของครูแต่ละคน
ผ่ ำน ระบ บ  National Professional Teacher  Platform (NPTP) กิ จกรรม  จั ดท ำ ระบ บ  National 
Professional Teacher Platform (NPTP) เพ่ือพัฒนำครูประจ ำกำรและผู้บริหำร เป้ำหมำย ครูประจ ำกำร
และผู้บริหำรได้รับกำรพัฒนำผ่ำนระบบ National Professional Teacher Platform (NPTP) 
  (๕) มีระบบและกลไกให้ครูมีกำรพัฒนำตนเองหรือวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง กิจกรรม จัดท ำ
ระบบและกลไกใหม่ เพ่ือให้ครูมีกำรพัฒนำตนเอง หรือวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง เป้ำหมำย ครูมีกำรพัฒนำ 
ตนเองหรือวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
  (6) ให้ครูแนะแนว ครูกำรศึกษำพิเศษ มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่สอน และให้ครู
ปฐมวัยมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ทุกวิชำ กิจกรรม ก ำหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครูแนะแนว                   
ครูกำรศึกษำพิเศษ มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่สอนและให้ครูปฐมวัยมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ได้ทุกวิชำ เป้ำหมำย ครูแนะแนว ครูกำรศึกษำพิเศษ มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำที่สอนและครูปฐมวัย           
มีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ทุกวิชำ  
  (7) ให้ครูอำชีวศึกษำได้เรียนรู้ในสถำนประกอบกำร เพื่อเพ่ิมพูนประสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญ ส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรม ก ำหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครู อำชีวศึกษำได้เรียนรู้
ในสถำนประกอบกำร เป้ำหมำย ครูอำชีวศึกษำได้เรียนรู้ในสถำนประกอบกำรเพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ และ
ควำมเชี่ยวชำญส ำหรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  (10) มีระบบในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุ เป็นครู
ช ำนำญกำร กิจกรรม จัดท ำระบบในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะหลักส ำหรับครูช ำนำญกำร 
เป้ำหมำย ครูช ำนำญกำรมีควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติหน้ำที่และเป็นไปตำมมำตรฐำน  
 
  3) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.4  กำรพัฒนำผูบริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพ        
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ เป้ำหมำยรวม ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู               
ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ และจัดหรือสนับสนุนใหผูบริหำรสถำนศึกษำไดรับกำรพัฒนำควำมรู สมรรถนะ 
และประสบกำรณที่จ ำเปนส ำหรับกำรปฏิบัติหนำที่ รวมไปถึงกำรพัฒนำผูที่มีโอกำสจะไดรับกำรคัดเลือกหรือ             
สรรหำเปนผูบริหำร สถำนศึกษำและผูที่ไมผำนกำรประเมิน  
   กิจกรรม ๑  กำรจัดท ำข้อก ำหนด สมรรถนะหลักและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำร เป้ำหมำยคือ ข้อก ำหนด สมรรถนะหลัก และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรเป็นเกณฑ์หนึ่ง 
ส ำหรับกำรประเมินผู้บริหำร 
   กิจกรรม ๓  กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง และกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร  เป้ำหมำย
คือกำรบริหำรอัตรำก ำลังและกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำรมีประสิทธิภำพ และผู้บริหำรมีสมรรถนะตำม 
ข้อก ำหนดสมรรถนะหลักและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   
   กิจกรรม ๔  ระบบคัดกรองและพัฒนำผู้บริหำรให้มีสมรรถนะหลักและได้มำตรฐำน               
กำร ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร เป้ำหมำยคือ ผู้บริหำร สถำนศึกษำมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดสมรรถนะหลัก
และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
   กิจกรรมที่ ๕ พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำรุ่นน ำร่อง ผ่ำน Digital Learning Platform 
เป้ำหมำยคือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรและจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพมำตรฐำนและประสิทธิภำพ 
ของกำรจัดกำรศึกษำ  
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 2.2.4 ประเด็นการปฏิรูปที่  ๕  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ              
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    1) ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๕.๑ กำรปรับหลักสูตรพรอมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรูเปนหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  
   เจตนำรมณของรัฐธรรมนูญแหงรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และนโยบำย
ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบำล ตองกำรน ำเสนอแนวทำงกำรปรับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน               
ใหเป็น หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ใหเนนทักษะที่จ ำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตนแบบของระบบกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พรอมดวยกำรใหมีสถำบันหลักสูตรและกำรเรียนรูแหงชำติที่เปนองคกร 
สมรรถนะสูงมีควำมคลองตัวในกำรวิจัยพัฒนำ ผลิต และขับเคลื่อนหลักสูตรสูกำรปฏิบัติในหองเรียน 
หลักสูตรเปนกรอบในกำรก ำหนดเปำหมำยและจุดประสงคกำรเรียนรู กำรพัฒนำผูเรียนจะไป ในทิศทำงใด                    
ยอมขึ้นอยูกับหลักสูตร หำกหลักสูตรมีสมรรถนะเปนเปำหมำยกำรจัดกำรเรียนรู ก็จะตองพัฒนำ                 
ไปสูสมรรถนะอันเปนเปำหมำย ดังนั้น จึงเปนควำมจ ำเปนที่จะตองมีหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หำกตองกำร             
ใหเด็กและเยำวชนไทยมีสมรรถนะหลักที่จ ำเปนส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีเป้ำหมำยคือ 
กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐำนสมรรถนะ และแนวทำงกำร จัดกำรเรียนรูเชิงรุกและ
กำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผูเรียน 
  กิจกรรม ๒ พัฒนำครู ในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน
รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะด้ำนเนื้อหำสำระที่สอนด้ำนศำสตร์กำรสอนด้ำนกำรใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และกำรสอน ด้ำนกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และด้ำนบทบำทของครู             
ในยุคใหม่ โดยมีเป้ำหมำยคือ ๑) ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกได้ ๒) ครูมีควำมรู้              
ควำม เข้ำใจสำมำรถออกแบบรำยวิชำเพ่ิมเติมและ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้ ๓) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ              
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถก ำกับดูแล และอ ำนวยกำรให้ครู ออกแบบรำยวิชำเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนและ สำมำรถน ำไปจัดกำร สอนหรือจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียน ๔) ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
สำมำรถให้ค ำแนะน ำ หรือช่วยเหลือครูออกแบบรำยวิชำ เพ่ิมเติมหรือกิจกรรม พัฒนำผู เรียนและ               
กำรน ำไปจัดกำรสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
   กิจกรรม ๓ สนับสนุน ชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
รำยวิชำเพ่ิมเติม  เป้ำหมำยคือ ๑) จัดตั้งคลังชุดกำร สอนส ำเร็จรูป รำยวิชำเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนำ
ผู้ เรียนที่ผ่ำนกำร คัดกรองจำกผู้ เชี่ยวชำญให้ครูเข้ำถึงเพ่ือน ำไปใช้และเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำขึ้น เองได้                     
๒) สถำนศึกษำมีรำยวิชำ เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่พัฒนำขึ้นเองสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของ            
หลักสูตรควำมพร้อมจุดเน้นของสถำนศึกษำและเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
  กิจกรรม ๔ จัดให้มี ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เป้ำหมำยคือ ศูนย์รวบรวมสื่อ
และเทคโนโลยีกำรศึกษำ เพ่ือให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้ 
  กิจกรรม ๖ กำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะเปนระยะ 
เป้ำหมำยคือ ข้อเสนอกำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร ฐำนสมรรถนะใหม่ ประสิทธิภำพมีควำม ยืดหยุ่น 
ตอบสนองควำมต้องกำรและสอดรับกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน 
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  2) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๒ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้ำหมำยคือ ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชำติ 
   กิจกรรม ๑ จัดท ำข้อเสนอแนวทำงกำร จัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ ผู้เรียน
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน เป้ำหมำยคือ ข้อเสนอแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำและ         
กำรจดักิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
   กิจกรรม ๒ ปรับปรุง และพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และ จริยธรรมให้แก่ผู้ เรียน เป้ำหมำยคือ รูปแบบ กิจกรรม และสำระกำรเรียนกำรสอนมีกำรปรับปรุง             
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนใน ทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
   กิจกรรม 3 จัดท ำจรรยำบรรณ (Code of conduct) ที่มุงสงเสริมกำรประพฤติ ปฏิบัติ
อยำงมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำในระดับสถำนศึกษำ เป้ำหมำยคือ 
จรรยำบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ  
   กิจกรรม ๔ จัดท ำข้อก ำหนดคุณภำพกำรศึกษำที่บูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งในกำรประกัน คุณภำพและกำรประเมินคุณภำพตำมควำมเหมำะสม
ของประเภทระดับและบริบทเชิงพ้ืนที่ ของสถำนศึกษำ เป้ำหมำยคือ มีเกณฑ์กำรประกันคุณภำพและ              
กำรประเมินคุณภำพด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
 กิจกรรม ๕ จัดให้มี ระบบเพ่ือกำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับ National Digital 
Learning Platform เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศทั้งในระบบกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ 
ตำมระบบและกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมและขยำยผลน ำไปปฏิบัติ ในวงกว้ำง  
เป้ำหมำยคือ มีระบบกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และแนวปฏิบั ติที่ เป็นเลิศ ที่เชื่อมโยงกับ 
National Digital Learning Platform 

  3) ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓ : กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติและระบบ
คัดเลือกเขำศึกษำตอโดยมีเป้ำหมำยคือ มีระบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่ได้รับกำรปรับปรุง                 
ให้สำมำรถประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิผล และมีแนวทำงในกำรคัดเลือกผู้ เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยเพ่ือลดควำม               
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
   กิจกรรม ๑ จัดท ำข้อเสนอวำดวยกำรปรับระบบกำรทดสอบระดับชำติ โดยมีเป้ำหมำย
คือ ๑) กำรสอบ O-NET เปนเครื่องมือติดตำมคุณภำพเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใชวิธีกำรสุมผูสอบ                
๒) แบบทดสอบที่สำมำรถวัดสมรรถนะตำมหลักสูตรไดอยำงมีคุณภำพ โดยเนนควำมสอดคล้อง (alignment) 
ระหวำงสมรรถนะท่ีคำดหวังตำมหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อค ำถำมท่ีใชวัด 
   กิจกรรม ๒ จัดท ำข้อเสนอให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงวิธีกำรในกำรจัดสรรโอกำสและ
กำรคัดเลือกเขำศึกษำต่อและประกำศใช เป้ำหมำยคือ ผูเรียนไดรับกำรจัดสรรโอกำสและไดเขำศึกษำตอ                
ดวยวิธีกำรที่หลำกหลำยมีควำมเปนธรรมเปนกำรสรำงโอกำสทำงกำรศึกษำที่ทั่วถึงและเทำเทียม 
 

  4) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๔ กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ เป้ำหมำยคือ สถำนศึกษำ
สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำลโดยมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำ
คุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำรสนับสนุนที่เหมำะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ        
ทุกระดับตำมปรัชญำและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ และมีระบบควำมรับผิดชอบทำงกำรศึกษำ 
(Educational Accountability) บนพื้นฐำนสมรรถนะหลักของผู้เรียน  
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   กิจกรรม ๑ จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนกำร 
ประกันคณุภำพกำรประเมินคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพ  มี เป้ ำ ห ม ำ ย คื อ  ส ถ ำน ศึ ก ษ ำ ส ำ ม ำ ร ถ              
จัด กำรศึกษำได้อย่ำงมี คุณภำพ ประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล โดยมีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพ
อย่ำง ต่อเนื่องและได้รับกำรสนับสนุนที่เหมำะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ              
ตำมปรัชญำและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ และมีระบบควำมรับผิดชอบทำงกำรศึกษำ (Educational 
Accountability) บนพื้นฐำนสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
   กิจกรรม ๒ ประกำศ/ กฎกระทรวงว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ ข้อก ำหนด             
ด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ ส ำหรับกำรประกันคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ                 
ให้สถำนศึกษำ น ำไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ เป้ำหมำยคือ สถำนศึกษำมีแนวปฏิบัติกำร
ประกันคุณภำพ กำรประเมินคุณภำพและกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำเป็นระบบที่มีควำมเชื่อมโยง 
สอดคล้อง ไม่สร้ำงภำระ ต่อสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกำรเรียนของครู 
   กิจกรรม ๓ จัดสรร งบประมำณและมีระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำระบบ
คุณภำพกำรศึกษำ อยำงต่อเนื่อง เป้ำหมำยคือ สถำนศึกษำไดรับกำร พัฒนำคุณภำพอยำงตอเนื่อง สำมำรถ
สรำงควำมเชื่อมั่นใหผูมีสวนเกี่ยวของและสำธำรณชนไดและเกิดวัฒนธรรมคุณภำพใน กำรจัดกำรศึกษำของ 
ครู ผูบริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    
  5) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๕  ระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพของผู้เรียน 
เป้ำหมำยคือ สถำนศึกษำระดับต่ำง ๆ มีระบบคุ้มครองด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และสวัสดิภำพอย่ำง
เหมำะสม 
   กิจกรรม ๑ จัดท ำข้อเสนอวำดวยกำรคุมครองผูเรียนในสถำนศึกษำ ครอบคลุมอยำงนอย
ในเรื่องนิยำม ขอบเขต แนวทำงหรือมำตรกำรกำรติดตำ ประเมินผลและหรือผูรับผิดชอบด ำเนินกำร 
เป้ำหมำยคือ ข้อเสนอวำดวยมำตรกำร และแนวทำงสนับสนุนระบบควำมปลอดภัย และระบบสวัสดิภำพ 
ของผูเรียน 
  กิจกรรม ๒ พัฒนำระบบกำรคุมครองผูเรียนในสถำนศึกษำที่มีควำมทันสมัยและรวดเร็ว 
เพ่ือใหครู ผูเรียนและผูปกครองเขำถึงข้อมูลและแกไขปัญหำฉุกเฉินได รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เป้ำหมำย
คือ แอปพลิเคชั่นส ำหรับกำรติดตำม ดูแล คุมครองผูเรียนในสถำนศึกษำ 
  กิจกรรม ๓ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใหมีควำมรูควำมเขำใจในกำรใชระบบ
กำรคุมครองผูเรียนในสถำนศึกษำ 
  กิจกรรม ๔ จัดบริกำรกำรดูแลคุมครองผูเรียนทั้งในดำนควำมปลอดภัย สุขภำพ
และสวสัดิภำพครอบคลมุสถำนศึกษำทุกสังกัดทั่วประเทศ เป้ำหมำยคือ ผูเรียนไดรับกำรชวยเหลือดูแล และ     
คุมครองทั้งดำนควำมปลอดภัย สุขภำพและสวัสดิภำพ 
  กิจกรรม๕ สงเสริมสนับสนุนระบบกำรคุมครองผูเรียนใหมีประสิทธิภำพตอเนื่อง และ
ยั่งยืน เป้ำหมำยคือ สถำนศึกษำทุกแหงมีระบบคมุครองผูเรียนที่มีประสิทธิภำพ 
  

  6) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๖  กำรปฏิรูปอำชีวศึกษำ เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ  
   เป้ำหมำยคือ ๑) เพ่ิมจ ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำในสำขำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร   
ของภำคเอกชน และประเทศ และผู้จบอำชีวศึกษำมีงำนท ำ 
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   กิจกรรม ๑ จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยระบบค่ำตอบแทน ตำมสมรรถนะให้ผู้จบกำรศึกษำ     
สำยอำชีพ โดยมีกำรปรับฐำนเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลำกรภำครัฐ และเพ่ิมค่ำตอบแทนพิเศษให้ผู้จบ
กำรศึกษำสำยอำชีพที่เก่งปฏิบัติหรือมีควำมเชี่ยวชำญพิเศษเพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็นควำมส ำคัญ
ในกรณีที่ เรียนอำชีวศึกษำและมีควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ สำมำรถได้รับค่ำตอบแทนเทียบเท่ำผู้จบ                
ปริญญำตรี เป้ำหมำยคือ ๑) ค่ำตอนแทนแรกบรรจุของบุคลำกรภำครัฐ ระดับ ปวช.เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘.๕ ของ 
เงินแรกบรรจุ  ๒) ค่ำตอบแทน แรกบรรจุของบุคลำกรภำครัฐ ระดับ ปวส.เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐ ของเงินแรก
บรรจุ (ผู้จบกำรศึกษำระดับ ปวส. ที่เก่งปฏิบัติ มีควำมเชี่ยวชำญพิเศษ หรือจบกำรศึกษำจำกระบบทวิภำคี) 
 กิจกรรม ๒ มีระบบเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยส ำหรับอำชีวศึกษำในสำขำที่ก ำหนด  
สนับสนุนเด็กด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ กลุ่มที่มีผลกำรเรียนดี กลุ่มที่มีภูมิล ำเนำอยู่ในพ้ืนที่หำงไกล กันดำร 
และโรงเรียนขยำยโอกำส กลุมเด็กออกกลำงคัน กลุมเด็กผู้หญิง เพ่ือจูงใจใหเด็กสำยสำมัญมำเรียนสำยอำชีพ 
และใหผูเรียนกลับมำเปนครูอำชีวศึกษำ โดยมีกำรใหทุนกำรศึกษำส ำหรับผูเรียนอำชีวศึกษำในสำขำ             
ขำดแคลนและสำขำที่เปนควำมตองกำรของประเทศ เป้ำหมำยคือ ๑) เพ่ือจูงใจให้เด็กสำยสำมัญมำเรียน     
สำยอำชีพ ๒) เพ่ือให้ผู้เรียนกลับมำเป็นครูอำชีวศึกษำ 
 กิจกรรม ๓ จูงใจผู้เรียนโดยใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) และกองทุน
เพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เป้ำหมำยคือ จูงใจผู้เรียนสำยอำชีพโดยใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยืม                
เพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) และกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 กิจกรรม ๔  ปรับภำพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออำชีวศึกษำ เป้ำหมำยคือ ภำพลักษณ์
และทัศนคติที่ดีต่ออำชีวศึกษำ    
 กิ จกรรม  ๕  ป รับหลั กสู ต รและรูป แบบกำร เรี ยนกำรสอนอำชี วศึ กษ ำให้ มี                   
ควำมหลำกหลำย และยืดหยุ่น ภำครัฐสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำแก่ อำชีวศึกษำเอกชนและรัฐ                   
อย่ำงเท่ำเทียมในฐำนะหน่วยผลิตก ำลังคนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนของประเทศอย่ำง             
มีคุณภำพและเพียงพอ ต่อควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรเพื่อให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชนสำมำรถ
เปิดหลักสูตรในสำขำที่ผู้เรียนมีควำมสนใจและผู้ประกอบกำรมีควำมต้องกำร เป้ำหมำยคือ หลักสูตรและ
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำให้มีควำมหลำกหลำยและยืดหยุ่น 
 

   เป้ำมำยที่ ๒ ผู้เรียนอำชีวศึกษำมีควำมรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือ
ผ่ำนกำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี และกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร  
   กิจกรรม ๑  เพ่ิมกำรจัดอำชีวศึกษำระบบ ทวิภำคีหรือกำรฝกงำนและระบบอ่ืนๆ                  
ที่เน้นกำรฝกปฏิบัติ เป้ำหมำยคือ ผูประกอบกำรรวมจัดกำ อำชีวศึกษำ ในระบบทวิภำคี กำรรับเด็กเขำไป
ฝึกงำนหรอืกำรจัดตั้งสถำนประกอบกำรในโรงเรียน (เด็กฝกงำนที่โรงเรียน)  
   กิจกรรม ๒  จัดตั้ง Training Center และ Mobility Training Center ในลักษณะ PPP 
(Public Private Partnership) เพ่ือใชเปนศูนยฝกอบรมและพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำนส ำหรับนักเรียน 
นักศึกษำ พนักงำนในสถำนประกอบกำร  ครูอำชีวศึกษำในสำขำช่ำงพ้ืนฐำน สำขำเกษตรกรรมและ 
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร และระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐำนเพ่ือกำรปฏิบัติงำนในแต่ละภูมิภำคที่สำมำรถ                  
ใชประโยชน์รวมกันไดและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เป้ำหมำยคือ มีศูนยฝกอบรมและพัฒนำทักษะ 
ในกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำพนักงำนในสถำนประกอบกำร ครูอำชีวศึกษำในแตละภูมิภำค              
ทีส่ำมำรถใชประโยชนรวมกันได้ 
     กิจกรรม ๓  สงเสริมกำรจัดอำชีวศึกษำนอก ระบบส ำหรับกลุมแรงงำนและกลมุคนพิกำร 
เป้ำหมำยคือ เพ่ิมทักษะเดิมใหดียิ่งขึ้น (Up-skill) และกำรเสริมทักษะใหม (Reskill) ที่จ ำเปนตอกำร
เปลี่ยนแปลง ในอนำคตได้อยำงตอเนื่องใหกลุ่มแรงงำนและกลุมคนพิกำร  
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   เป้ำหมำยที่ ๓ ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมสำมำรถที่จะเป็นผู้ประกอบกำรได้เอง 
   กิจกรรม ๑  สนับสนุนให้สถำนศึกษำ/นักศึกษำหำรำยได้ดวยตนเอง เป้ำหมำยคือ                 
มีหน่วยธุรกิจในสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำและครู รวมทั้งใหผูเรียนไดเรียนรู และฝกกำรเปน                  
ผูประกอบกำร 
   กิจกรรม ๒  ปลูกฝงและสรำงทักษะพ้ืนฐำนในกำรเปนผูประกอบกำรใหแกผูเรียน
อำชีวศึกษำ เป้ำหมำยคือ ผู เรียนอำชีวศึกษำไดรับกำรปลูกฝงและสรำงทักษะพ้ืนฐำนในกำรเปน                           
ผูประกอบกำร 
   กิจกรรม ๓  จัดหำแหลงเงินทุนหรือแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ ำเพ่ือสงเสริมกำรลงทุนใหแก ่                 
ผูเรียนอำชีวศึกษำ เป้ำหมำยคือ ผูเรียนที่มีควำมสำมำรถที่จะเปนผูประกอบกำรไดรับเงินทุน หรือเงินกู
ดอกเบี้ยต่ ำเพ่ือสงเสริมกำรลงทุน 
 

  7) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๗  กำรปฏิรูปอุดมศึกษำเพ่ือยกระดับคุณภำพ เพ่ิมขีดควำม            
สำมำรถในกำรแข่งขันประสิทธิภำพ และธรรมำภิบำลของระบบอุดมศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยคือ ๑) บัณฑิต             
ในระดับอุดมศึกษำมีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เพ่ือเพ่ิมกำรผลิตสำขำท่ีประเทศ
ต้องกำรและลดกำรผลิตบัณฑิตในสำขำที่ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด ๒) สถำบันอุดมศึกษำของไทย
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศไปในอนำคตทั้งในด้ำนกำรพัฒนำคนกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม ตลอดจนท ำให้สถำบันอุดมศึกษำไทยสำมำรถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลก หรือเป็นสถำบัน                
ที่สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชนและสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิผล ๓) ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ                   
ทำงกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีศักยภำพในกำรเรียนในระดับอุดมศึกษำสำมำรถ              
เข้ำเรียนในสำขำที่ตนถนัดได้อย่ำงเต็มศักยภำพ ๔) เพ่ิมประสิทธิภำพของกำรใช้งบประมำณของรัฐ                 
ในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมำภิบำลในกำรจัดกำร
ระบบอุดมศึกษำและธรรมำภิบำลภำยในสถำบันอุดมศึกษำให้กำรจัดกำรมีควำมรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเหมำะสม 
   กิจกรรม ๑ จัดท ำข้อเสนอวำดวยกำรปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เป้ำหมำย
คือ มข้ีอเสนอวำดวยกำรปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
   กิจกรรม ๒ พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลสถำบันอุดมศึกษำที่สงเสริมควำมเปนอิสระ             
ทำงวิชำกำร ภำยใตควำมรับผิดรับชอบด้ำนกำรงบประมำณและหลักธรรมำภิบำล เป้ำหมำยคือ ระบบใหม่ 
ในกำรก ำกับดูแลสถำบันอดุมศึกษำ และระบบอุดมศึกษำของประเทศที่สงเสริมควำมเปนอิสระทำงวิชำกำร
ภำยใตควำมรับผิดรับชอบดำนกำรงบประมำณ และกำรจัดกำรที่ ชัดเจนตลอดจนสอดคล้องกับ                
หลักธรรมำภิบำล 
   กิจกรรม ๓ พัฒนำยุทธศำสตร์กำรผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
ประเทศ และ กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เป้ำหมำยคือ มียุทธศำสตร์กำรผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
   กิจกรรม ๔ ส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์ นวัตกรรมให้แก่ 
สถำบันอุดมศึกษำ โดยเชื่อมโยงกับระบบและกลไกของประเทศในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิจัยและนวัตกรรม 
เป้ำหมำยคือ สถำบันอุดมศึกษำมีศักยภำพในกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ที่เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ              
ใน กำรแข่งขันให้แก่ประเทศ 
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   กิจกรรม ๕ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือกับภำคเอกชนและ
สถำนประกอบกำรในกำรจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิตกำรพัฒนำบุคลำกร กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรใช้ 
ทรัพยำกรร่วมกัน กำรแลกเปลี่ยนและจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงกัน ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
ในกำรวิจัยให้แก่ องค์กรภำคเอกชน เป้ำหมำยคือ กำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร 
ระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และสถำนประกอบกำร ทั้งในด้ำนหลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อและ 
เทคโนโลยีและกำรวิจัยนวัตกรรม 
 
 2.2.5 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ                                         
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๑ สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในก ำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำยคือ สถำนศึกษำของรัฐมีควำมเป็นอิสระและมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
ครอบคลุมด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร ด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป และมีควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
   กิจกรรม ๑ กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร จัดกำร              
ทั้ง ๔ ด้ำน (วิชำกำร งบประมำณ บุคคล และบริหำร ทั่วไป จ ำนวน ๒ ฉบับ) เป้ำหมำยคือ สถำนศึกษำได้รับ 
กำรกระจำย อ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำร สถำนศึกษำใน  ๔ ด้ำนตำมควำมเหมำะสมและบริบทของพ้ืนที่ 
และท ำให้กำรบริหำรจัดกำรมปีระสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนสถำนศึกษำที่มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำยคือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับส่วนกลำงและสถำนศึกษำน ำแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติได้  

 2) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๒  พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  เป้ำหมำยคือ  ๑) ผู้เรียนในพ้ืนที่
นวัตกรรมกำรศึกษำได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพเหมำะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่                  
๒) มีกำรเรียนรู้และขยำยผลของนวัตกรรมที่ได้จำกพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำสู่กำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  กิจกรรม ๑  ปรับปรุงนโยบำยและกฎระเบียบใหมีควำมคล่องตัวและเอ้ือตอกำรพัฒนำ
นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรงำนของโรงเรียน  เป้ำหมำยคือ นโยบำยและกฎระเบียบที่มี 
ควำมคล่องตัว และเอ้ือต่อกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรของโรงเรียน 
  กิจกรรม ๒  ยกระดับคุณภำพผูเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรม เป้ำหมำยคือ ผูเรียนในพ้ืนที่ 
นวัตกรรมกำรศึกษำ (ไดรับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เหมำะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์และควำมต้องกำรของ 
ชุมชนและพ้ืนที่) 
 3) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๓  กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร เป้ำหมำย
คือ กระทรวงศึกษำธิกำรมี โครงสร้ำงที่ แบ่ งแยกหน้ำที่ และอ ำนำจเพ่ือรองรับรูปแบบใหม่ที่ แยก                      
ควำมรับผิดชอบในด้ำนนโยบำย (Policy) ด้ำนก ำกับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้ำนกำรสนับสนุนต่ำง ๆ 
(Supporter) และด้ำนกำรด ำเนินกำรหรือกำรปฏิบัติกำร (Operator) มุ่ งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ                        
ธรรมำภิบำล รับผิดชอบต่อกำรสนับสนุนสถำนศึกษำ และมีบทบำท หน้ำที่และอ ำนำจสอดคล้องกับ
บทบัญญัตใินกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ 
  กิจกรรม จัดท ำข้อเสนอกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำที่  และอ ำนำจที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่ เป้ำหมำยคือ กระทรวงศึกษำธิกำร มีกำรแบ่งหน้ำที่และ 
อ ำนำจที่ชัดเจน ระหว่ำงหน่วยงำนนโยบำย หน่วยงำนกำรก ำกับ หน่วยงำนกำรสนับสนุน และหน่วยงำน              
กำรปฏิบัติกำร 
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 2.2.6 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 

  1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๑ : กำรปฏิรูปกำรเรียนรูดวยดิจิทัลผำนแพลตฟอรมกำรเรียนรู
ดวยดิจิทัลแหงชำติ (Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) แพลต
ฟอรมกำรเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชำติ (National Digital Learning Platform) หมำยถึง ระบบ กำรคัดสรร 
พัฒนำ เผยแพร ใชและประเมินคุณภำพสื่อและเทคโนโลยีทั้งในแบบออนไลนและออฟไลน เพ่ือตอบสนอง             
เปำหมำยกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนและกำรสอน และเปนศูนยรวมผูรู ผูเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่สำมำรถ   
เขำถึงไดในทุกที่ ทุกเวลำ ดวยกลไกชุมชนกำรเรียนรูออนไลน์ โดยมีเป้ำหมำย 1) เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัล
แพลตฟอรมเพ่ือกำรเรียนรูแหงชำติ (National Digital Learning Platform) ในกำรปรับเปลี่ยนระบบ
กำรศึกษำ สรำงคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสรำงควำมสำมำรถในกำรแขงขัน เพ่ือใหกำวกระโดดทันกับ
พัฒนำกำรในโลกตำมแผนยุทธศำสตรชำติในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย โดยมีเปำหมำยจ ำเพำะ ดังนี้ (๑) 
เพ่ือใชประโยชนจำกแหลงขอมูลควำมรูตำง ๆ ที่มีอยูและจะมีกำรสรำงขึ้นตอไป ทั้งในประเทศและ                   
ตำงประเทศใหสำมำรถใชประโยชนไดอยำงกวำงขวำงและทั่วถึง ทั้งเปนที่รวบรวมขอมูลสื่อกำรเรียนรูเดิม                  
ที่มีอยูแลว (๒) เปนกลไกในกำรรวบรวมคัดกรอง พัฒนำสื่อกำรเรียนรูที่มีคุณภำพใหอยูในรูปแบบที่สำมำรถ
ใชประโยชนไดอยำงกวำงขวำงและทั่วถึง ตลอดจนมีกลไกในกำรเขำถึงและคัดเลือกสิ่งที่ตองกำร ไดโดยงำย 
(๓) เปนเวทีที่มีกำรเขำมำแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน น ำไปสูกำรเปดโอกำสให ทุกคนเขำมำเรียน               
ซึ่งจะลดควำมเหลื่อมล้ ำ และน ำแหลงขอมูลสื่อกำรเรียนรูใหมเขำมำได และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
ตลอดจนเปนเวทีที่มีกำรใหบริกำรเพ่ือกำรเรียนรู (service) ตำง ๆ (๔) เพ่ือเรงรัดแกปญหำควำมเหลื่อมล้ ำ
และสรำงเสริมคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งระบบกำรศึกษำโดยเฉพำะอยำงยิ่งส ำหรับผูที่อยูในทองถิ่นหำงไกล หรือ             
ผูดอยโอกำส หรือผูที่มีควำมจ ำเปนพิเศษ อันเปนกำรสรำงพลังใหกับผูเรียน ครู และโรงเรียน  (๕) เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใหสำมำรถปรับบทบำทใหเปนผูอ ำนวยกำรเรียนรู (facilitator)             
โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหำควำมรูในโลกแหงควำมรูอันมำกมำยมหำศำล ใหเทำทันกับควำมเปลี่ยนแปลงของ  
ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ 
   กิจกรรม ๑  จัดท ำข้อเสนอให้ กระทรวงศึกษำธิกำรมี มำตรกำรให้ทุกหน่วยงำน                 
น ำสื่อดิจิทัลและนวตักรรมที่มีอยู่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ รำยงำนผลต่อ กอปศ.เป้ำหมำยคือ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องน ำสื่อดิจิทัลและนวตักรรมที่มีอยู่มำใช้ประโยชน์ในกำรสนับสนุนกำรปฏิรูปกำรเรี ยนรู้ด้วยดิจิทัล : 
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ   
 กิจกรรม ๒ น ำผลกำรใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมำประมวลและด ำเนินกำร                
ผูกรวมและน ำมำพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล เป้ำหมำยคือ สื่อดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่มีอยู่ทั่วไปได้รับกำรประมวลและน ำมำผูกรวม 
 กิจกรรม ๓ ขยำยเครือข่ำย แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลโดยกำรสร้ำงควำม ร่วมมือ
ของภำคส่วนที่ เกี่ยวข้อง (PPP) เป้ำหมำยคือ ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้ำถึงทรัพยำกร กำรเรียนรู้ และ
สื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบต่ำง ๆ ที่มีคุณภำพสูงผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ            
ได้อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม รวมทั้งได้รับกำรชี้แนะ (Coaching) และแนะแนว (Consulting) ให้สำมำรถพัฒนำได้ 
อย่ำงเต็มศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสนใจ จนสำมำรถประกอบอำชีพ และด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงยั่งยืน 
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  2) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Big Data for 
Education) มีเป้ำหมำยคือ มีระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำ ครอบคลุม
กำรจัดท ำข้อมูลรำยบุคคลของผู้ เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่ วยงำน และ
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับกำรศึกษำและทุกระบบกำรศึกษำ 
   กิจกรรม ๑ จัดท ำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Big Data In Education) 
เป้ำหมำยคือ ระบบข้อมลูและสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ  
   กิจกรรม 2 จัดท ำกฎหมำยกำรบริหำรขอมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ประกำศ 
กฏหมำยกำรบริหำรขอมลูและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
  3) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๓ กำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)  
ในด้ำนควำมฉลำดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ควำมฉลำดรู้สำรสนเทศ (information literacy) ควำมฉลำด            
รู้สื่อ (media literacy) เพ่ือกำรรู้วิธีกำรเรียนรู้ (learning how to learn) ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
กำรมีพฤติกรรมที่สะท้อนกำรรู้ กติกำ มำรยำท จริยธรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อและกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต 
โดยเป้ำหมำยคือ คนไทยมีควำมฉลำดรู้ มีควำมเข้ำใจ สำมำรถตัดสินใจและตอบสนองต่อกำรใช้สื่อและระบบ
ดิจิทัลไดอ้ย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย  
   กิจกรรม ๑  กำรจัดท ำขอเสนอวำดวยกำรเสริมสรำงสมรรถนะดำน ดิจิทัลและกำรรูเท่ำ
ทันสื่อของประชำชน  เป้ำหมำยคือ มีขอเสนอวำดวยกำรเสริมสรำงทักษะกำรรูดิจิทัลและกำรรูเทำทันสื่อของ
ประชำชน 
   กิจกรรม ๒ มีกำรเสริมสรำงสมรรถนะดำนดิจิทัลและกำรรูเทำทันสื่อ เป้ำหมำยคือ                 
มีกำรบูรณำกำรหนวยงำนที่เกี่ยวของในกำรเสริมสรำงสมรรถนะดำนดิจิทัลและกำรรเูทำทันสื่อ 
   กิจกรรม ๓ มีกำรประเมินสมรรถนะดำนดิจิทัลและกำรรเูทำทันสื่อของคนไทย เป้ำหมำย
คือ ประชำชนในวัยเรียนและผูสูงอำยุมรีะดับสมรรถนะดำนดิจิทัลและกำรรูเทำทันสื่ออยูในระดับดีมำก 
 

 ๒.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.2560-2564) 
   ๑) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม                 
มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ๒) เป้ำหมำยรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้                    
อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำม
เจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
   ๓) ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
   3.1  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น และเป้ำหมำยที่  ๓ คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลและมี
ควำมสำมำรถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
   3.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
    3.3 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถใน
กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ 
   3.4 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   ๔) ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
   4.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที ่2  เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ 
   4.2 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1  เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ ๔๐               
ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ ประเด็นที่ 1 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ำกัดศักยภำพ
จำกสภำพครอบครัว พ้ืนที่ และสภำพร่ำงกำย    
   4.3 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2 กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข 
และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำร               
ด้ำนกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมกัน มำกขึ้นระหว่ำงพ้ืนที่ โดย (๑) สร้ำงแรงจูงใจให้บุคลำกรครู    
มีกำรกระจำยตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นทั้ง มำตรกำรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ สวัสดิกำร
บ้ำนพักครู เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกำสในกำรพัฒนำครู (๒) สร้ำงระบบควำม
รับผิดชอบ (Accountability) ของกำรจัดกำรศึกษำ โดยน ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำมำประกอบกำร
ประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลโดยใช้ โครงข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกลและขำดแคลนครูผู้สอน 
 

  5) ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมม่ังคั่ง
และยั่งยืน 
    5.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้
เป็นสถำบันหลักของประเทศ 
    5.2  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพ่ือให้เกิดควำมสงบใน
สังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ ประเด็นที่ 1  สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน และ
ธ ำรงรักษำสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ มีกำรน ำ
แนวทำงพระรำชด ำริไปเผยแพร่และพัฒนำ พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำรเพ่ือปกปักรักษำและป้องกันกำรกระท ำ
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถำบันหลักของชำติ   
 

  6) ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
    6.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่  1 ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและ กำรให้บริกำรของภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 
    6.2  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และ
คุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำม โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ ประเด็นที่ 
4  พัฒนำบุคลำกรและปฎิรูประบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ 
    6.3  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะ
ให้ได้มำตรฐำนสำกล   
    6.4  แนวทำงกำรพัฒนำที่ 5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 



58 
 

 
 

  7) ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    5.1 เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ที่  1 เพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 
    5.2  แนวทำงกำรพัฒนำที่  2  พัฒนำผู้ประกอบกำรให้ เป็นผู้ ประกอบกำร              
ทำงเทคโนโลยี  
    5.3 แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
 2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) 
  2.4.1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รองรับวัตถุประสงค์ ๑               
เพ่ือส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วัตถุประสงค์ ๒ เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมจงรักภักดี และธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
  ๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 1 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์
รองรับนโยบำยที่ 1-16 
  ๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิต
มีส่วนร่วมและมีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง 
  ๔) ตัวชี้วัด  ๑) ระดับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชำติ  ๒) ระดับกำรมีส่วนร่วม
ของหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภำคประชำสังคม และ ประชำชนทั่วไป 
ในกิจกรรมสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคง 
  ๕) กลยุทธ์  
   (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีควำมสำมัคคี สังคมมีควำมสงบสุข และประเทศมีกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก ำลังทุกภำคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน 
ต ำบล หมู่บ้ำน จังหวัดภำค และ ประเทศชำติ ให้เป็นเครือข่ำยสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคงและ                 
ให้ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ 
   (3) พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ คน ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและ               
มีขีดควำมสำมำรถในกำรเฝ้ำระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงโดยเฉพำะภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่ตลอดจนมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ ๆ                
ในอนำคต รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถำนกำรณ์ต่ำง  ๆ อันเกิดจำกภัยคุกคำม       
ทุกรูปแบบ  
   (๔) พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยเฉพำะเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนควำมม่ันคง ให้แก่
ผู้บริหำรและผู้ที่ปฏิบัติงำนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ให้รับรู้ถึงควำมส ำคัญของมิติควำมมั่นคง               
ที่ต้องประสำนและบูรณำกำรกำรวำงแผนและกำรปฏิบัติงำนที่เก้ือกูลกันอย่ำงเป็นเอกภำพ 
   (๕) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ค่ำนิยมที่ดีงำม ควำมภูมิใจในชำติ กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยกำรเรียนกำรสอนทั้งในระบบ
และนอกระบบสถำนศึกษำเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้ำนควำมมั่นคง 
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   (๖) ส่งเสริมให้หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน นักวิชำกำร องค์กรภำคประชำสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนำเอกชน และ ประชำชนทั่วไป ได้เข้ำมำมีบทบำทและส่วนร่วม            
ในกำรสนับสนุนโครงกำรควำมร่วมมือต่ำง ๆ และกิจกรรมด้ำนควำมมั่นคงในกำรขจัดหรือลดปัญหำ             
ด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องกำรมีเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ                
ควำมสงบสุขของสั งคม และกำรกระจำยรำยได้ที่ทั่ วถึง เพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำก                     
ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ( Inclusive and Sustainable 
Growth) 
  2.4.2 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รองรับวัตถุประสงค์ ๑                
เพ่ือส่งเสริมและรักษำไว้ซึ่งกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วัตถุประสงค์ ๒ เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมจงรักภักดี และธ ำรงรักษำไว้ซึ่งสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
  ๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ 3. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบัน
หลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขรองรับนโยบำย            
ที่  1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  สถำบันพระมหำกษัตริย์ภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับกำรธ ำรงรักษำด้วยกำรปกป้อง เชิดชูเทิดทูน                
อย่ำงสมพระเกียรติ 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ระดับควำมส ำเร็จในกำรถวำยควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์และพระ
บรมวงศำนุวงศ์ (๒) ระดับควำมส ำเร็จในกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เป็นไปอย่ำงรอบคอบและ               
ไม่ส่งผลกระทบต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ (๓) ระดับควำมส ำเร็จของประชำชน/ทุกภำคส่วนที่มีควำมรักและ
เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
  ๕) กลยุทธ์  
   (๑) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกลไก/มำตรกำรภำครัฐ ควำมร่วมมือในกำรถวำย 
ควำมปลอดภัยพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
   (๒) ส่งเสริมทุกภำคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่ำงประเทศให้ตระหนักรู้และ
เข้ำใจถึงบทบำทและคุณค่ำของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของชำติ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐและประชำชนทั่วไปเรียนรู้และเข้ำใจหลักกำรทรงงำนตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจผ่ำนช่องทำงและสื่อต่ำง ๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ 
   (๓) น ำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้              
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยำยผลตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและแบบอย่ำงที่              
ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์ 
   (๔) สร้ำงควำมเข้ำใจถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กำรหมิ่นสถำบันฯ ควบคู่ไปกับกำรติดตำมเฝ้ำระวังกำรเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อควำมมั่นคงเกี่ยวกับ
สถำบันพระมหำกษัตริย์ เพ่ือให้กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย ทั้ งมิ ติกำรป้องกัน ปรำบปรำม และ              
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม 
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  2.4.3 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ๑) นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติที่ 5 สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ภัยคุกคำมข้ำมชำติ และนโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ ๘ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคง
ภำยใน 
  ๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 10 กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
รองรับนโยบำยที่ ๕ : สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติและนโยบำยที่ ๘ : 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมม่ันคงภำยใน 
  ๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (๒) กลไก
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด 
  ๕) กลยุทธ์ (๒) รณรงค์ให้เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้
ถึงโทษของยำเสพติดเพ่ือป้องกันกำรเสพยำ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน (๓) ส่งเสริมให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่โดยใช้กลไกประชำรัฐ 
 

  2.4.4 การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
  ๑) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 9  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 
  ๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 11 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ
จำกภัยทุจริต รองรับนโยบำยที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต 
  ๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริต 
และประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ค่ำดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย  (๒) ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  ๕) กลยุทธ์ ๑) น ำหลักธรรมำภิบำลไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม  (๒) ผลักดันกำรแก้ไขกฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต และ               
ให้บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด  (๓) ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำรของภำครัฐ 
(๔) รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำน และปฏิเสธกำรทุจริต 
 

  2.4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
  ๑) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 10  เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  ๒) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ  15 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ              
ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ รองรับนโยบำยที่ ๑๐ : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  ๓) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  ระเทศไทยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมพร้อม           
ในกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ระดับควำมพร้อมของไทยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรโจมตีด้ำน              
ไซเบอร์ที่สอดคล้องกับหลักสำกล  (๒) ระบบป้องกันทำงไซเบอร์ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบำล ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญด้ำนไซเบอร์ 
  ๕) กลยุทธ์  
   (๑) พัฒนำขีดควำมสำมำรถท้ังองค์กรภำครัฐ ทั้งฝ่ำยทหำร พลเรือน และต ำรวจ และ
ภำคส่วนต่ำง ๆภำยในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ตลอดจนรองรับสังคม
ดิจิทัล 
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   (๒) พัฒนำกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และอำเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหำควำมม่ันคงทำงไซเบอร์ 
   (๓) พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ และควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของ 
ภัยคุกคำมควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 
    (๔) ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคำมด้ำนไซเบอร์ สงครำมไซเบอร์ และเสริมสร้ำง                
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ โดยบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และ
เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
    (๕) พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ เพ่ือควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
รวมถึงพัฒนำเทคโนโลยีส ำหรับงำนสืบสวนและป้องกันอำชญำกรรมไซเบอร์ 
    (๖) ส่งเสริมกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กรทุกภำคส่วน/บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
ให้มคีวำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนไซเบอร์อย่ำงต่อเนื่อง 

 2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

  แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ (Conceptual Design) แนวคิดของกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติยึดหลักกำร เป้ำหมำยและ แนวคิดต่อไปนี้  คือ หลักกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย                 
๑) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All)  2)  หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education)  ๓) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ๔) หลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนของสังคม                 
(All for Education) และยึ ดเป้ ำหมำยกำรพั ฒนำที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals :  SDGs 2030)                  
ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) ยุทธศำสตร์ชำติ (National Strategy) ระยะ ๒๐ ปี 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  พันธกิจ 
    ๑) พัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่คนไทยทุกคนเข้ำถึงโอกำสในกำรศึกษำ 
และเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้ำงควำมเสมอภำคด้ำนกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ยกระดับคุณภำพและ
ประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ และจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องและรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
   ๒) พัฒนำคุณภำพของคนไทยให้ เป็นผู้มีควำมรู้  คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้                    
ในศตวรรษท่ี ๒๑ สำมำรถพัฒนำศักยภำพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ๓) สร้ำงควำมมั่นคงแก่ประเทศชำติโดยสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และ 
สังคมคุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่ำงปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง  
   ๔) พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยเพ่ือกำรก้ำวข้ำมกับดัก
ประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่กำรเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่งและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมด้วยกำรเพ่ิมผลิตภำพ
ของก ำลังแรงงำน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของตลำดงำนและ
กำรพัฒนำประเทศพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภำยใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม ๔.๐  
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  วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
   2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
   3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี 
และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 

 
 

  ยุทธศาสตร์  ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่ พิ เศษ                  
(พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
     4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำม            
ในรูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
      1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
งำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
เป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
      3. กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและ
มูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ   
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    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
      3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิต
และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
      3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
      5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
      6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
      7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มี
คุณภำพมำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
     3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
     5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน   
     6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
     2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคน        
ทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
     2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำท่ีมีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่ งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
     3. กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
น ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู ้ และสื ่อ               
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว 
ชัดเจนและสำมำรถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ     
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
     5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำม       
เป็นธรรม สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
     3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
     4. ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพและ
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
     5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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 2.6  นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม            
(พ.ศ.2561-2580) 
 

  วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”  
   ดิจทิัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)  หมำยถึง ยุคประเทศไทยสำมำรถสร้ำงสรรค์และใช้
ประโยชน์ จำกเทคโนโลยี ดิจิทัลอย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน นวัตกรรม ข้อมูล              
ทุนมนุษย์และทรัพยำกรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ควำมมั่นคง           
มัง่คัง่และยั่งยืน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
   1. เป้ำหมำยที่ ๒ สร้ำงโอกำสทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียมด้วยข้อมูลข่ำวสำรและบริกำรผ่ำนสื่อ
ดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
    1.1 ประชำชนทุกกลุ่ม โดยเฉพำะกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมสำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอย่ำงเท่ำเทียม 
    1.2 คุณภำพชีวิตของประชำชนดีขึ้นจำกกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร
สำธำรณะ  โดยเฉพำะบริกำรพื้นฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ตัวชี้วัด ๑) ประชำชนทุกคนต้องสำมำรถเข้ำถึงอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเสมือนเป็น
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน ประเภทหนึ่ง  ๒) อันดับกำรพัฒนำตำมดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ใน
ประเทศท่ีมีกำรพัฒนำสูงสุด ๔๐ อันดับแรก 
   2. เป้ำหมำยที่ ๓ พัฒนำทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยกำรเตรียมควำมพร้อมให้บุคลำกรทุกกลุ่ม
มีควำมรู้และทักษะที่เหมำะสมต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบอำชีพในยุคดิจิทัล 
    2.1 ประชำชนมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและใช้สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ              
มีควำมตระหนักควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้ำงสรรค์                
(Digital Literacy)  
    2.2 ประเทศไทยมีก ำลังคนด้ำนดิจิทัลทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญระดับ
มำตรฐำนสำกล และก ำลังคนในประเทศให้มีควำมรอบรู้และสำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำร
ปฏิบัติ และสร้ำงสรรค์ผลงำน  
    ตัวชี้วัด  ประชำชนทุกคนมีควำมตระหนัก มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิด ประโยชน์และสร้ำงสรรค์  
   3. เป้ำหมำยที่  ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์กำรท ำงำนและกำรให้บริกำรของภำครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนโปร่งใสมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
    กระบวนทัศน์กำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของทำงภำครัฐ
เปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริกำรประชำชน ธุรกิจ และทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ               
มีควำมมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมำภิบำล  
    ตัวชี้วัด อันดับกำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลดิจิทัล ในกำรจัดล ำดับของ UN e-Government 
Rankings  อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีกำรพัฒนำสูงสุด ๕๐ อันดับแรก 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ ๑. โครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน  
      ๑.๓ ร้อยละ ๙๕ ของโรงเรียน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลองค์กำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่น และศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริกำรอินเทอร์ูเน็ตเข้ำถึง ด้วยควำมเร็ว 
ไมต่่ ำกว่ำ ๓๐ Mbps 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ ๑. ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรไทยเพ่ิมขึ้นจำกกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     ข้อที่ 2  สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภำคเกษตรภำคอุตสำหกรรมและ              
ภำคบริกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สำมำรถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภำคและเวทีโลกโดยเพ่ิมสัดส่วนของธุรกิจ
SMEs และวิสำหกจิชุมชนในกำรขำยสินคำ้ ออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ ๒ ประชำชนทุกคนมีควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทักษะในกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และสร้ำงสรรค์ (Digital Literacy)  
     ข้อที่ ๓ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำ สำธำรณสุข และบริกำรสำธำรณะ            
ผ่ำนระบบดิจิทัล  
      ๓.๑ ประชำชนทุกวัยทัว่ประเทศ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้ระบบเปิด                
ส ำหรับมหำชน (MOOC) ได้ตำมควำมต้องกำร 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บริกำรภำครัฐตอบสนองประชำชน ผู้ประกอบกำรทุกภำคส่วนได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว และแม่นย ำ 
      1.1 ลดกำรใช้ส ำเนำเอกสำรในบริกำรของภำครัฐ (Smart Service)  
     ข้อที่ 2 ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลภำครัฐได้สะดวก และเหมำะสม เพ่ื อส่ ง เสริมควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
     ข้อที่ 3 มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลภำครัฐกำรจัดเก็บและบริหำรฐำนข้อมูลที่บูรณำ
กำรไม่ซ้ ำซ้อน สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนและให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บุคลำกรในวิชำชีพด้ำนดิจิทัลมีคุณภำพและปริมำณเพียงพอโดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่งในสำขำ ที่ขำดแคลนหรือมีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมดิจิทัล    
     ข้อที่ 3 บุคลำกรผู้ท ำงำนทุกสำขำมีควำมรู้และทักษะด้ำนดิจิทัล  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 3 มีมำตรฐำนข้อมูลที่เป็นสำกล เพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในกำร
ท ำธุรกรรม  
         

3. แผนระดับที่ 3  

 3.1 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561 -2564) 

 จำกสำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 -
2564) มีรำยละเอียดยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้            
  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมสุขในสังคม 
 

  พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท สู่สำกล 
   2. เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม 
   3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
  2. ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 

กำรพัฒนำประเทศ 
  4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  6. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำ 
 

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำร 
เปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต 

  2. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกำสในเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วม 
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 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำ  

  2. ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนจำกกำรทดสอบระดับชำติ 

  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ  
  6. ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ 

และระดับอุดมศึกษำที่ท ำงำนให้ (4) 
  7. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำได้งำนท ำ หรือ 
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  

  8. ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับกำรเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  9. ร้อยละขององค์ควำมรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น  
  10. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15 - 59 ปี  
  11. ร้อยละของก ำลังแรงงำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป  
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 15–17 ปี  
  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  14. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ  
 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น สำมำรถท่องจ ำและน ำสิ่งที่จ ำไปฝึกคิดวิเครำะห์ 
คิดสังเครำะห์ คิดในเชิงสร้ำงสรรค์ และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทได้รับกำรศึกษำที่มี 
คุณภำพมำตรฐำน มีจิตส ำนึกประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสำมำรถอยู่ในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสำมัคคีปรองดอง 
     ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่ำนตำมเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรคิด วิเครำะห์ 
คิดสังเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ 
   2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ ได้รับกำรพัฒนำกิ จกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์        
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
   3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
   4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำ 
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลำกหลำย สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท 
กำรศึกษำให้ทันสมัย สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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   3. ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพ่ือกำรผลิต 
สื่อกำรเรียนกำรสอน ต ำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งต ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   4. ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน 
   5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท มีครู
ครบตำมเกณฑ์ มีครูประจ ำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตำมสำขำวิชำที่สอน ผู้มีใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพครูมีจรรยำบรรณของวิชำชีพ รวมทั้งมีคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่และขวัญก ำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของครูตำมแผนกำรผลิต มีคุณภำพตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
   2. ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมแผนกำรพัฒนำ ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
   3. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพใน
หลักสูตรที่คุรุสภำให้กำรรับรอง และผ่ำนกำรประเมินเพื่อต่ออำยุใบประกอบวิชำชีพ 
   4. จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 
   5. ร้อยละควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีต่อกำรบริหำร 
งำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ 
   1. วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ /ประเภทกำรศึกษำ 
   2. ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
   3. เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจ ำกำรที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน 
คละชั้นและครูในสำขำวิชำที่ขำดแคลน 
   4. สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ และด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภำพ 
เพ่ิมจ ำนวนบัณฑิตในสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลน มีสมรรถนะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ และสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล ประชำชนได้รับกำรฝึกอำชีพตำมควำมถนัดและ      
ควำมสนใจ รวมทั้งมีผลงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพำณิชย์ กำรให้กำร
รักษำพยำบำล และกำรพัฒนำควำมเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรศึกษำของภูมิภำค 
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  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ประเภทอำชีวศึกษำต่อสำยสำมัญ  
   2. ร้อยละควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงผู้ประกอบกำรที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ 
อำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ  
   3. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำได้งำนท ำ หรือ 
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  
   4. ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับกำรเผยแพร่/ตีพิมพ์  
   5. ร้อยละขององค์ควำมรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหำชุมชนท้องถิ่น  
   6. จ ำนวนเครือข่ำยกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนกับองค์กร /หน่วยงำนทั้ งในและ
ต่ำงประเทศ 
   7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภำคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
   8. ร้อยละของผู้เรียนสำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี ในสถำบันอุดมศึกษำระดับอนุปริญญำ 
ถึงปริญญำตร ี
   9. ร้อยละของผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และด้ำนอื่นๆ ที่ได้รับ 
กำรพัฒนำเพิ่มข้ึน 
 

  กลยุทธ์ 
   1. เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำขำที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยำบำล 
   2. เร่งผลิตและพัฒนำสมรรถนะก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   3. ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำ เร่งปรับค่ำนิยม และวำงรำกฐำนทักษะอำชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ 
   5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำย     
ควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐ ทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ 
   6. ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ตลอดชีวิต 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกระดับและประเภท
กำรศึกษำ ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสำมำรถเรียนรู้
จำกแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สถำนศึกษำในภูมิภำค/ชนบท ได้รับกำรยกระดับคุณภำพในกำร
ให้บริกำร เด็กพิกำรและด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้งสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียนและทักษะประสบกำรณ์เพ่ือขอรับวุฒิกำรศึกษำเพ่ิมข้ึนได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทยอำยุ 15 - 59 ปี (8) 
   2. ร้อยละของก ำลังแรงงำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นขึ้นไป (9) 
   3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย อำยุ 15- 17 ปี  
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   4. ร้อยละของผู้เรียนพิกำรที่ขึ้นทะเบียนคนพิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือ 
บริกำรทำงกำรศึกษำ 
   5. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ 
ในกำรประกอบอำชีพหรือพัฒนำงำนได้ 
   6. จ ำนวนผู้รับบริกำรจำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ 
   1. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 
ในทกุพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ 
   2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ และกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ              
ควำมสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
   3. เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรเทียบโอนควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้เกิดผล               
เป็นรูปธรรมอย่ำงกว้ำงขวำง 
   4. จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
   5. เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
มีควำมหลำกหลำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียน สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำเข้ำถึง
ทรัพยำกร และระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ มีองค์ควำมรู้เทคโนโลยี
เพ่ือกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมสื่อกำรเรียน
กำรสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของผู้เรียนในสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลด้วยระบบ 
DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
   2. ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีได้รับบริกำรอินเทอร์เน็ตควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำ 30 Mbps 
   3. จ ำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย
และไม่ซ้ ำซ้อน ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
   2. พัฒนำกระบวนกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ ระบบกำร
รำยงำนผลของฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ให้เป็นอกภำพเป็น
ปัจจุบัน และมีมำตรฐำนเดียวกัน 
   3. ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ 
และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ น ำมำใช้เพิ่มคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
   4. จัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ระบบบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น มีควำมโปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริกำร โครงสร้ำงของกระทรวงได้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพโดยกำร
กระจำยอ ำนำจลงไปสู่ส่วนภูมิภำคและสถำนศึกษำ และมีกลไกกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภำพเพ่ือไปประกอบอำชีพในท้องถิ่นได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เรียนในสถำนศึกษำทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
   2. ร้อยละของผู้เรียน เยำวชนและประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับกำร 
พัฒนำศักยภำพหรือทักษะด้ำนอำชีพ สำมำรถมีงำนทำ หรือนำไปประกอบอำชีพในท้องถิ่นได้ 
   3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำหลักระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้จำกกำรทดสอบระดับชำติเพ่ิมขึ้น 
   4. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ  
   5. ร้อยละของคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน 
   6. จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กที่ได้รับกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือเข้ำสู่ระบบโรงเรียนเครือข่ำย 
  กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้น              
ด้ำนคุณธรรม ควำมโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลำง และในพื้นที่ระดับภำค/จังหวัด 
   2. พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
   3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตอบสนองกำรสร้ำงอำชีพและเพ่ิมคุณภำพชีวิต ลดควำม    
เหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
   5. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
   6. ส่งเสริมและขยำยผลให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมพร้อม พัฒนำเป็น
สถำนศึกษำนิติบคุคลในก ำกับ 
 

 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 
 

  หลักการ 
   1. ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติทั้งผู้เรียนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทและ              
เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต 
   2. บูรณำกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในก ำกับของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมสอดคล้อง รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
ภูมิภำคให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพ่ือด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ  ภำคเอกชนและภำค
ประชำชนตำมนโยบำยประชำรัฐระดับก่อนอนุบำล 
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   3. เน้นประสำนงำนกับส่วนรำชกำร และชุมชน ในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำน
สุขภำพและโภชนำกำรและจัดประสบกำรณ์เรียนรู้คิดเชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
  ระดับอนุบาล 
   เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนเพ่ือออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำ
ทักษะที่ส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ เส้นพัฒนำกำรทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจ ำ กระแสกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะ
กำรรู้จักประมำณตนเอง 
  ระดับประถมศึกษา 
   มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
   2. เรียนภำษำไทย เน็ตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 
   3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพ้ืนถิ่น ภำษำแม่ เน้นเพื่อกำรสื่อสำร 
   4. เรียนรู้ด้ วยวิธีกำร  Active Learning  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้                     
จำกประสบกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครู ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นมำกข้ึน 
   5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
   6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน coding 
   7. พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำคอมพิวเตอร์ coding 
   8. จัดให้มีโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม  จิตสำธำรณะ 

  ระดับมัธยมศึกษา 
   มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเด่น ดังนี้ 
   1.  จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ (STEM)  
และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำท่ี 3) 
   2.  จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและมี
งำนท ำ เช่น ทักษะด้ำนกีฬำที่สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำมืออำชีพ ทักษะภำษำเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
  ระดับอาชีวศึกษา 
   มุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่
ชุมชนภูมิภำคหรือประเทศ รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเอง ด้วยจุดเด่น ดังนี้ 
   1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
   2. จัดกำรให้ภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิมทักษะในกำรประกอบอำชีพ 
   3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิตอลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรสร้ำงอำชีพ 
   4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มุ่งสร้ำงโอกำสให้ประชำชนผู้เรียนที่ส ำเร็จหลักสูตร สำมำรถมีงำนท ำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ 
   2. จัดท ำหลักสูตรพัฒนำอำชีพที่เหมำะสมกับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 
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  การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
   1. หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล และวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำสรวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ   
   2. จัดท ำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย 
   3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำงำนทำงระบบ เน้นกำรเรียนรู้และกำร
บริหำรจัดกำร 
   4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้เกิดควำมคล่องตัว หำกติดขัดในเรื่องข้อ
กฎหมำย ให้ผู้บริหำรระดับสูงหำแนวทำงร่วมแก้ไขร่วมกัน 
   5. ให้หน่วยงำนระดับกรมก ำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ อัตรำก ำลังตำม
ควำมจ ำเป็นให้แก่หน่วยงำนในพื้นท่ีภูมิภำค 
   6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับ
หน่วยจัดกำรศึกษำ 
   7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ…… โดยปรับปรุงสำระส ำคัญ
ให้เอ้ือต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล 
   8. ระดับพ้ืนที่หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิบัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จ ำนวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรควบโรงเรียน ให้พัฒนำสื่อสำรอธิบำย
ท ำควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
   9. วำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังครู โดยเฉพำะครูระดับอนุบำล และครูระดับอำชีวศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ และจัดท ำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ ร ำคำญจัดท ำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้มี               
องคค์วำมรู้และทักษะในด้ำนปัญญำของผู้เรียน 
   10. ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละจังหวัด  น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปประธรรม 
   11. ให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ในกำร
ตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมิงผลในระดับนโยบำย แล้วจะท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 
  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีจุดประสงค์ให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วนเรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษที่  21 จึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  หลักการ 
   1. ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ข้ำรำชกำรพลเรือน ผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภท และเป็นกำรศึกษำตลอด
ชีวิต 
   2. บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในก ำกับของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในพื้นที่
ภูมิภำคให้สำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกันได้ เพ่ือด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชนและภำค
ประชำชนตำมนโยบำยประชำรัฐ 
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  ระดับก่อนอนุบาล 
                  เน้นประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและชุมชนในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน ทั้งด้ำนสุขภำพ
และโภชนำกำร และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
  ระดับอนุบาล 
                  เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะ             
ที่ส ำคัญด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจ ำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จัก
และประเมินตนเอง 
  ระดับประถมศึกษา 
                  มุ่งค ำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่แตกต่ำงกันตำมศักยภำพ ดังนี้ 
   1. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 
   2. เรียนภำษำไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอ่ืน 
   3. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพ้ืนถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร 
   4 . เรียนรู้ด้ วยวิ ธีก ำร Active Learning เพ่ื อ พัฒ นำกระบวนกำรคิ ด  กำรเรียนรู้                
จำกประสบกำรณ์จริงหรือสถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่ำง
ผู้เรียนกับครูด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นมำกขึ้น 
   5. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
   6. จัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
   7. พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษและภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) 
   8. จัดให้มีโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ เน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 
  ระดับมัธยมศึกษา 
                  มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศำสตร์ (STEM) 
และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำที่สำม) 
   2. จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยงสู่กำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
  ระดับอาชีวศึกษา 
                  มุ่งจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและสร้ำงนวัตกรรมตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่ชุมชน 
ภูมิภำค หรือประเทศ รวมทั้งกำรเป็นผู้ประกอบกำรเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
   1. จัดกำรศึกษำในระบบทวิภำคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
   2. เรียนภำษำอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส ำหรับใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
   3. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส ำหรับในกำรสร้ำงอำชีพ 
   4. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำในภูมิภำค 
  หำกทำงกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส ำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือ      
จำกนี้ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรในข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องเร่งรัด ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 
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 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีเนื้อหำดังนี ้
  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุเป้ำหมำย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่ง
พ ระรำชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ำรรำชกำรกระทรวงศึ กษ ำธิกำร พ .ศ .2 54 6  รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร จึงประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ                
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยึดเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผน
และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพในทุกมิติ โดยใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อมุ่งเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ดังนี้ หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่นด ำเนินกำรภำรกิจ
หลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐำนะหน่วยงำนเจ้ำภำพ
ขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ำน
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้  และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบำยเร่งด่วน                     
เรื่องกำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบำยและ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมี
ควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   ดังนั้น ในกำรเร่งรัดกำรท ำงำน
ภำพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำมี
คุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ                
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพ่ือหลอมรวม
ภำรกิจและบุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย ฯลฯ ที่
สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ำมำช่วยทั้งกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำรวำงแผนงำน/
โครงกำรแบบร่วมมือและบูรณำกำร ที่สำมำรถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ ส่งผลให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ  
ภำคเอกชน และนำนำชำติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกยิ่งข้ึน 
  3 . ป รับ รื้ อ แล ะ เป ลี่ ย น แป ล งระบ บ กำรบ ริห ำรจั ด กำรและ พั ฒ น ำก ำลั งคน ขอ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมุ่งบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร รวมทั้งพัฒนำ
สมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็น
รัฐบำลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
      - จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้งแนวทำง
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
      - ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมควำม
ต้องกำรจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพ้ืนที่  
      -  พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์
จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น  
      -  พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและ
สร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ   
   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      -  จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภำษำอังกฤษ (English for All)  
      -  ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพที่
เหมำะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือ
ส่งเสริมประชำสัมพันธ์สินค้ำออนไลน์ระดับต ำบล  
     -  ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ ในเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตำมแนวตะเข็บ ชำยแดน และพ้ืนที่
เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
     -  พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้  และควำมช ำนำญในกำรใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล 
ปัญญำประดิษฐ์ และภำษำอังกฤษ รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขัน้ตอน  
     -  พัฒนำครูอำชีวศึกษำที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร โดยร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำชั้นน ำของ
ประเทศจัดหลักสูตรกำรพัฒนำแบบเข้มข้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี  
      - พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มี
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
  2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   -  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์
พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร  
   -  เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพำะภัยจำกยำเสพ
ติด อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์  
   -  ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถิ่นร่วมกับภำษำไทย เป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภำษำอย่ำงหลำกหลำย เพื่อวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมทั้งมีทักษะกำรสื่อสำร
และใช้ภำษำท่ีสำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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   -  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำมพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอำสำ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
  3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   -  สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำผลิตก ำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ ตำมควำมเป็นเลิศของ
แต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนำคต  
   -  สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดกำรเรียนกำร
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
  4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   -  พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้  
   -  ศึกษำและปรับปรุงอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน            
ให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
   - ระดมสรรพก ำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ เพ่ือ             
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม  
   - ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถเป็น
อำชีพ และสร้ำงรำยได้ 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   -  ปฏิรูปองค์กำรเพ่ือลดควำมทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพของ
หน่วยงำนที่มีภำรกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย 
เป็นต้น  
     -  ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชำชน ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม  
   -  สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data)  
   -  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้สอดคล้อง
กับกำรปฏิรูปองค์กำร  
   -  สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพได้
อย่ำงอิสระและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร  
   -  จัดตั้งหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร  
   -  ส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 
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  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้น เป็น
กรอบแนวทำงมำใช้ในกำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดย
ค ำนึงถึงมำตรกำร 4 ข้อ ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณ
ไว้ ดังนี้ (1) งดดูงำนต่ำงประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษำธิกำร 
(2) ลดกำรจัดอบรมสัมมนำที่มีขนำดใหญ่และใช้งบประมำณมำก (3) ยกเลิกกำรจัดงำน Event และ (4) 
ทบทวนงบประมำณที่มีควำมซ้ ำซ้อน 
   2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่
กำรปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
ส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมล ำดับ โดยมี
บทบำทภำรกิจในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดท ำ รำยงำนเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ  
   3. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลและ
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรติดตำมฯ ข้ำงต้น ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ตำมล ำดับ 
   อนึ่ง ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำนในเชิงหน้ำที่ 
(Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนเมื่อรัฐบำล
หรือกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส ำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจำกที่ก ำหนด 
หำกมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดเน้นข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหลักและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ
อย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน    
    

 3.2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    

   วิสัยทัศน์ 
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้  

ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 

    1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำศักยภำพของ
ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
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   ค่านิยม TEAMWINS 
     T = Teamwork กำรท ำงำนเป็นทีม 
     E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรท ำงำน 
     A = Accountability ควำมรับผิดชอบ  
     M = Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ 
     W = Willful ควำมมุ่งม่ันตั้งใจท ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ  
     I   = Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
     N = Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
     S = Service Mind กำรมีจิตมุ่งบริกำร 
 

    เป้าประสงค์รวม 
     1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 
    2. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ และมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     3. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
     4. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ 
ทีจ่ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
    

    ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม ค่าเป้าหมาย 

1. จ ำนวนระบบงำนที่น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ไม่น้อยกว่ำ 4 ระบบ : 
(กพร. สช. กศน.  
ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 

2. ร้อยละคะแนนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) ไม่น้อยกว่ำปีที่ผ่ำนมำ 

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 86 : 
(ศปท.) 

3. จ ำนวนกฎหมำยและกฎหมำยระดับรอง (กฎกระทรวง ระเบียบ ประกำศ) 
ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำได้รับกำรจัดท ำและปรับปรุงแก้ไขรองรับ พ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. …. 

ไม่น้อยกว่ำ 3 ฉบับ : 
(สน. สช. กศน.  

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป จำกผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 50 : 
(สช.) 

5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติกำรศึกษำ
นอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/สำระกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์ 

ร้อยละ 45 ขึ้นไป : 
(กศน.) 

6. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมือง เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ  

ร้อยละ 3 : (สนย.) 

7. ประชำกรวัยแรงงำน (15-59 ปี) มีจ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึนเป็น 9.9 ปี : (กศน.) 
8. จ ำนวนผู้เรียนชั้นอนุบำล 1-3 ที่เข้ำถึงกำรศึกษำปฐมวัยต่อกลุ่มอำยุเด็กปฐมวัย  (สช.,ศทก.) 

9. ร้อยละของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้รับกำรพัฒนำและน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 80 : 
(สอ. กศน. สช. สคบศ. 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ   
5. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 

   เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้เรียนมีศักยภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในแต่ละบริบท 
2. ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะและควำมสำมำรถที่สนอง

ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ 
3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีทักษะที่จ ำเป็นสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
5. หน่วยงำนและสถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
6. หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำค มีกำรบริหำรจัดกำรที่มี ประสิทธิภำพ 

ตอบสนองผู้รับบริกำร สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

    กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
     กลยุทธ์ 
     1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
ปรองดอง ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติและควำมรู้ควำมเข้ำใจวัฒนธรรม กำรเมือง  
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     1.2 ยกระดับคุณภำพ ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและพัฒนำอำชีพในเขตพัฒนำ
พิเศษเฉพำะกิจ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่
เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
     1.3 เสริมสร้ำงกลไกกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด หรือภัยคุกคำม ในรูปแบบใหม่ที่
ส่งผลกระทบต่อควำมม่ันคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 เสริมสร้ำงทักษะก ำลังแรงงำนที่มีศักยภำพตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในพ้ืนที่
และภูมิภำค (อำทิ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ท่องเที่ยว โครงสร้ำงพื้นฐำน ผู้ประกอบกำรยุคใหม่) 
    2.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ 
    2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ 
    3.1 พัฒนำหลักสู ตร เนื้ อหำสำระ สื่ อและนวัตกรรม กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
กำรวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสังคมกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    3.2 ส่งเสริมและบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม                 
จิตสำธำรณะ และควำมเป็นพลเมือง 
    3.3 พัฒนำคนทุกช่วงวัยให้มีทั กษะกำรเรียนรู้  ทักษะอำชีพ ทักษะชีวิตสำมำรถ 
อยู่ร่วมและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 
    3.4 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ ส่ งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
    3.5 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสหวิทยำกำร (อำทิ สะเต็ม ทวิศึกษำ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
   กลยุทธ์ 
    4.1 เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้ำหมำย 
    4.2 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
    5.2 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัยด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 
    6.1 พัฒนำและส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรและ
ให้บริกำรประชำชน 
    6.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค  และฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำ 
ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อกำรใช้งำน 
    6.3 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ และบูรณำกำรเชื่อมโย ง            
ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ และพัฒนำภำคีเครือข่ำยด้ำนกำรศึกษำ 
    6.4 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมำะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
    6.5 ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้เหมำะสมเอ้ือต่อกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
    6.6 ส่งเสริมคุณธรรมควำมโปร่งใส และสร้ำงเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
    6.7 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ             
ให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
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 3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ   

   วิสัยทัศน์  
   “พัฒนำเป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่ม
แม่น้ ำโขง” 
   วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือยกระดับกำรผลิตและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่สินค้ำและบริกำร โดยใช้ควำมรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์  
    2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ำของระบบเศรษฐกิจภำคเข้ำกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอำยุ ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี พ่ึงพำตนเอง พ่ึงพำครอบครัว 
และพ่ึงพำกันในชุมชนได้  
    4. เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ     
ป่ำต้นน้ ำ และปัญหำหมอกควัน  
 

   เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    1. รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
    2. มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพ่ิมข้ึน  
    3. อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไม่ต่ ำกว่ำระดับประเทศ  
    4. สัดส่วนคนจนลดลง  
    5. สัดส่วนผู้สูงอำยุที่เข้ำถึงระบบสวัสดิกำรเพิ่มขึ้น  
    6. พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำเพิ่มขึ้น  
    7. จ ำนวนวันที่มีค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กเกินมำตรฐำนลดลง 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภำพตำมแนวทำงกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ ได้แก่ (1) 
กลุ่มท่องเที่ยวอำรยธรรมล้ำนนำและกลุ่มชำติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง แม่ฮ่องสอน 
เชียงรำย พะเยำ แพร่ น่ำน (2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทำงประวัติศำสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และ
ก ำแพงเพชร (3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน น่ำน เพชรบูรณ์ 
อุทัยธำนี (4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้ำหมำยเฉพำะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/ กีฬำ
เพ่ือกำรพักผ่อน/เชิงสุขภำพ และกำรพ ำนักระยะยำว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่ำน โดยมีแนวทำง
ด ำเนินกำรดังนี้  
              (1) พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวย              
ควำมสะดวกที่มีมำตรฐำนและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  
              (2) สนั บ สนุ น  Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ื อ กระจำย
ประโยชน์ จำกกำรท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรฟ้ืนฟูสืบสำนวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นและ น ำมำประยุกต์สร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม  
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              (3) สนับสนุนกำรเชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยวทั้งระหว่ำงแหล่งท่องเที่ยวในภำค 
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน อำทิ เส้นทำงสำยวัฒนธรรม เส้นทำงท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริม
กิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้ำงรำยได้ตลอดปี  
              (4) เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริกำรต่อเนื่อง
ทั้งระบบ ส่งเสริมกำรตลำดทั้งกำรรักษำฐำนเดิมและขยำยไปสู่ตลำดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภำพ รวมทั้ง กำรสร้ำง
ตลำดในรูปแบบ e-tourism  
              (5) รักษำอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรอนุรักษ์ สืบสำนประเพณี 
วัฒนธรรม สถำปัตยกรรมพ้ืนบ้ำน และเมืองเก่ำ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชน และกำรสร้ำง “แบรนด์” 
หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองศูนย์กลำงของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น
เมืองน่ำอยู่เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองให้มีคุณค่ำเอ้ือต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมีสมดุล  
         2) พัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเป้ำหมำยที่มีศักยภำพสูง ได้แก่ กลุ่มอำหำรและ
สินค้ำเพ่ือสุขภำพ กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลำงและขยำยสู่พ้ืนที่เครือข่ำยที่มีศักยภำพ โดยมีแนวทำงด ำเนินกำรดังนี้  
              (1) สนับสนุนสถำบันกำรศึกษำในกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริม
กำรน ำมำใช้เชิงพำณิชย์ตำมแนวคิดกำรสร้ำง  Food Valley เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำและบริกำรให้
ตอบสนองต่อตลำดเป้ำหมำยเฉพำะ อำทิ กลุ่มสินค้ำเพ่ือสุขภำพผู้สูงอำยุ กลุ่มอำหำรเสริมสุขภำพและ             
ควำมงำม  
              (2) ขยำยเครือข่ำยกำรพัฒนำธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์และสุขภำพให้มี                 
ควำมหลำกหลำยสอดคล้องกับตลำดเป้ำหมำย โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ               
มุ่งสู่กำรเป็น Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมภิำค  
             (3) สนับสนุนกำรพัฒนำเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนกำรวิจัย
และพัฒนำเพ่ือสร้ำงนวัตกรรมผนวกกับควำมโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น  เพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำมีควำมแตกต่ำงโดดเด่นสำมำรถตอบสนองต่อตลำดเป้ำหมำยเฉพำะ  อำทิ สินค้ำ                
Life Style สินค้ำหัตถกรรม และของที่ระลึกต่ำง ๆ ที่เน้นคุณภำพทั้งกำรออกแบบและกำรใช้งำน  
              (4) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ  ขยำยเครือข่ำยเพ่ือให้ เกิดพลั ง                
ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) เสริมศักยภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และวำงผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชำยแดน      
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ พัฒนำโครงข่ำยเส้นทำงและระบบ
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภำคตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ            
แนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับกำรเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส ำคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภำค  GMS BIMSTEC                
และ AEC  
          2) พัฒนำเมืองส ำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรค้ำ 
บริกำร ธุรกิจบริกำรสุขภำพ บริกำรกำรศึกษำ ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะและกำรขนส่ง
หลำยรูปแบบเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่ำงเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเฉพำะ
เร่งรัดกำรด ำเนินงำนตำมผลกำรศึกษำเกี่ยวกับระบบขนส่งสำธำรณะของ สนข. โดยพิจำรณำให้เหมำะสมกับ
รูปแบบของเมือง พัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพสูงเพ่ือรองรับสังคม
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ดิจิทัล พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือกำรพัฒนำเมืองอย่ำงยั่งยืนและ
พัฒนำเมืองสถำนีขนส่งระบบรำงที่นครสวรรค์ แพร่ (อ ำเภอเด่นชัย) เชียงรำย (อ ำเภอเชียงของ) โดยพัฒนำ
พ้ืนที่รอบสถำนีโดยใช้แนวทำงกำรจัดรูปที่ดินกำรวำงผังเมืองและส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมำะสม              
กับพ้ืนที ่ 
         3) พัฒนำผู้ประกอบกำรและบุคลำกรให้มีควำมรู้ มีทักษะฝีมือ เข้ำถึงข้อมูล กฏระเบียบ
กำรด ำเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภำค และสำกล รวมถึงเงื่อนไขทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูก
น ำมำเป็นข้อกีดกันทำงกำรค้ำ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภำคธุรกิจเอกชนที่มีควำมเข้มแข็งร่วมพัฒนำเครือข่ำย
กับธุรกิจท้องถิ่นท่ีมีศักยภำพ เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถให้เข้ำสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้  
         4) พัฒนำสินค้ำที่มีศักยภำพสำมำรถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้ำที่ตอบสนองตลำดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้ำน และ AEC โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ประโยชน์ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่ำง     
กำรเกื้อกูลกันบนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้ำน  ซึ่งจะสอดรับกับกำรเป็น           
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก และจังหวัดเชียงรำย  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง     
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
    แนวทางการพัฒนา  
         1) พัฒนำฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน  และเกษตร
ปลอดภัยในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนล่ำง โดยสนับสนุนกำรทำเกษตรยั่งยืนอย่ำงครบวงจร เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรเพ่ือพัฒนำทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้ควำมรู้กับเกษตรกรในกำรใช้สำรอินทรีย์แทนสำรเคมี เฝ้ำระวังผลกระทบจำกกำร            
ใช้สำรเคมีที่มีต่อดินและน้ ำ ส่งเสริมช่องทำงกำรกระจำยผลผลิต สร้ำงพฤติกรรมและค่ำนิยมกำรบริโภค
อำหำรเพ่ือสุขภำพ สนับสนุนกำรตรวจสอบคุณภำพผลผลิต และกำรตรวจสอบย้อนกลับอย่ำงเป็นระบบเพ่ือ
สร้ำงควำมม่ันใจให้ผู้บริโภค  
         2) สนับสนุนกำรเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภำพ ได้แก่ 
(1) กำรแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ล ำพูน (2) กำรแปรรูปข้ำว พืชไร่ 
พืชพลังงำน ในจังหวัดพิจิตร ก ำแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรตลอดห่วงโซ่
คุณค่ำ ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่  
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดเฉพำะ และสนับสนุนกำรน ำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร            
จำกพืชและสัตว์มำผลิตพลังงำนทดแทน  
         3) สนับสนุนกำรผลิตพลังงำนทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภำพ  ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ก ำแพงเพชร โดยสนับสนุนกำรน ำผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรจำกพืชและสัตว์ พัฒนำเป็นพลังงำน
ทดแทน สนับสนุนกำรพัฒนำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรน ำพืช/วัสดุชีวภำพ มำใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่ำ อำท ิใช้ประโยชน์ในกำรเป็นอำหำรสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้ำ น ำกำกมำใช้ในกำรผลิตพลังงำนชีวมวล 
เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตกำรเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหำสิ่งแวดล้อม  
         4) สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำทำงกำรเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต
และเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมรู้ กำรให้ข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจกำรผลิต     
แก่เกษตรกร เช่นกำรโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช กำรเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สอดคล้องกับศักยภำพและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต  
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         5) พัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตรอย่ำงเป็นระบบเครือข่ำยที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงเหมำะสมและเต็มประสิทธิภำพ รวมถึงกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้ ำนอกเขตพ้ืนที่ชลประทำน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำของเกษตรกร ในพ้ืนที่    
นอกเขตชลประทำน  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
    แนวทางการพัฒนา  
         1) ส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้และกำรมีงำนทำของผู้สูงอำยุและคนยำกจน  โดยด ำเนินกำร
ในรูปของกลุ่มอำชีพและกลุ่มวิสำหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรำยได้และได้พัฒนำศักยภำพของตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง 
สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้และมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น  
          2) พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง  โดยกำร           
มีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้  รวมทั้งแก้ปัญหำ                
กำรขำดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดบริกำรด้ำนสวัสดิกำร
ให้กับผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำสในชุมชน  
         3) พัฒนำแรงงำนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพตรงตำมควำมต้องกำร      
ของตลำดแรงงำน ควบคู่ไปกับกำรยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรผลิตและบริกำร        
บนฐำนควำมรู้และเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  
          4) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ำมำมีบทบำท   
ในกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน  และเป็นโครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคมให้กับผู้สูงอำยุและ
ผู้ด้อยโอกำสในชุมชน  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่ำไม้ในพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำในพ้ืนที่  8 จังหวัดภำคเหนือตอนบน 
โดยเฉพำะ จังหวัดน่ำน โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์  เพ่ือให้
เป็นแหล่งดูดซับน้ ำฝนและเพ่ิมปริมำณน้ำต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ ำ ควบคู่ไปกับกำรป้องกันแก้ไขปัญหำกำรบุกรุก
ท ำลำยพื้นที่ป่ำ ตลอดจนส่งเสริมกำรปลูกป่ำเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำ  
         2) พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบในลุ่มน้ำหลักของภำค  ได้แก่ ลุ่มน้ ำปิง     
วัง ยม และน่ำน และพัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำธรรมชำติขนำดใหญ่ที่ส ำคัญ  ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊ำนพะเยำ จังหวัดพะเยำ เพ่ือรักษำคุณภำพน้ ำและเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรกักเก็บน้ ำของแหล่งน้ ำต้นทุน  
         3) แก้ไขปัญหำหมอกควันในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบนและจังหวัดตำก  โดยส่งเสริม        
กำรปรับเปลี่ยนกำรท ำกำรเกษตรจำกกำรปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่กำรปลูกพืชในระบบวนเกษตร  สนับสนุนกำร
วิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและระบบจัดกำรพื้นที่เกษตรที่เหมำะสม กำรส่งเสริมให้น ำเศษวัสดุทำงกำรเกษตร
ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดกำรเผำวัสดุทำงกำรเกษตร และส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน 
ประชำชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำหมอกควัน  
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  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบทบทวน พ.ศ.2564)  

 วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัย พัฒนำและยกระดับกำรท่องเที่ยวที่

ป ระทับ ใจ  พร้อมกับยกระดับคุณ ภำพชี วิตอย่ ำงเท่ ำเที ยมและเสริมสร้ ำงมั่ นคง รวมทั้ งรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่กำรเป็นเมืองแห่งควำมสุขของคนอยู่และผู้มำ
เยือน” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  กำรส่งเสริมประสิทธิภำพเกษตรปลอดภัยอย่ำงครบวงจร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเพื่อสร้ำงสรรค์มูลค่ำเพ่ิม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภำพชีวิต และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงอย่ำงเท่ำเทียม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 
 

      ตารางสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดจังหวัดเพชรบูรณ์  
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เกษตรปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่ำและผลิต
ภำพภำคกำรเกษตร  
2. เพ่ือสร้ำงมำตรฐำน
ผลิตผลทำงกำรเกษตร
ปลอดภัย / ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
3. เพื่อส่งเสริมรำยได้ และ
ลดภำระหนี้เกษตรกร 

1. ส่งเสริม/พัฒนำ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรปลอดภัย เพื่อเพ่ิม
ผลิตภำพทำงกำรเกษตร 
2. พัฒนำแหล่งน้ ำ/
โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ
กำรเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตร
และกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร
ปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพ่ิมช่องทำง
กำรตลำดสินค้ำเกษตร
ปลอดภัย โดยเน้นตลำดน ำ
กำรผลิต 
5. ส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำ (R&D) กำรบริหำร
จัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงเป็น
ระบบ 
6. ส่งเสริมรำยได้ และลด
ภำระหนี้เกษตรกร 
 

1. อัตรำกำรขยำยตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค
เกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
5 ต่อปี 
2. จ ำนวนเกษตรกรที่เข้ำ
กระบวนกำรรับรอง
มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 
3. จ ำนวนเกษตรกรที่ผ่ำน
กำรรับรองมำตรฐำนเกษตร
ปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. มีกำรแนะน ำตลำด
จ ำหน่ำยสินค้ำแก่เกษตรกร
ก่อนกำรผลิต 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างสรรค์
มูลค่าเพิ่ม 

1. เพิ่มรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวและเพ่ิมจ ำนวน
นักท่องเที่ยว    
2. กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ทำงกำรท่องเที่ยว ผ่ำน
กิจกรรม และกำรจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และของฝำกของที่ระลึก  
3. กำรท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้รับกำรบริหำร
จัดกำรเป็นอย่ำงดี 

1. พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร กำรดูแลควำม
ปลอดภัย และปัจจัยพื้นฐำน
ด้ำนกำรท่องเที่ยว 
2. สร้ำง ฟื้นฟู พัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดขำย
ของกำรท่องเที่ยว 
3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมประชำสัมพันธ์
และกำรตลำดเชิงรุก สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรท่องเที่ยวจำกทุกภำค
ส่วนทั้งในและต่ำงประเทศ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำร
ท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ของฝำกของที่ระลึก ให้
เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
เพ่ิมมูลค่ำ 

1. จ ำนวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
2. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่ำจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของ
ฝำกของที่ระลึก เพ่ิมข้ึน 
 
 

3. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้าง
ความม่ันคง
อย่างเท่าเทียม 

1. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต
ที่ดีข้ึน และ มีควำมมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ระบบสวัสดิกำรทั้งด้ำน
กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข
ได้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม  
3. สังคมและชุมชนมีควำม
เข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำ
ตนเองได้ 

1. พัฒนำส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต กำรศึกษำ กำร
สำธำรณสุขและกำรบริกำร
ภำครัฐแก่ประชำชน 
2. พัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชนให้
สำมำรถพ่ึงตนเองได้ โดยกำร
สร้ำงอำชีพเพ่ือเพ่ิมรำยได้
และเสริมสร้ำงกระบวนกำรมี
ส่วนร่วม/จิตส ำนึกตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือลดรำยจ่ำย 
3. เสริมสร้ำงควำมม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน 

1. อัตรำกำรเข้ำเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยและอำชีวศึกษำ
เพ่ิมข้ึน (%) 
2. จ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ย
ของประชำกรอำยุ 15 ปี
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (ปี) 
3. สัดส่วนแรงงำนในระบบ
ประกันสังคมต่อจ ำนวน
แรงงำนทั้งหมดเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 1    ต่อปี 
4. คะแนนเฉลี่ยผลกำร
ทดสอบ O-NET ระดบั
ประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ
ตอนต้น/มัธยมศึกษำตอน
ปลำยเพิ่มขึ้น (%) 
5. สถำนพยำบำลที่ได้รับ
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รองมำตรฐำนคุณภำพ HA 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8 ต่อปี 
6.ร้อยละภำษีท่ีท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรำยได้รวม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
7. ประชำชนเข้ำถึงระบบ
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน
เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของหมู่บ้ำนที่
ถนนสำยหลักใช้กำรได้
ตลอดปีเพ่ิมข้ึน 

4. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. เพื่อเพ่ิมควำมอุดม
สมบูรณ์ของฐำนทรัพยำกร
ป่ำไม้ 
2. คุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำน 
3. สร้ำงควำมม่ันคงทำง
พลังงำนผ่ำนกำรใช้พลังงำน
ทดแทนหรือใช้ประโยชน์
จำกสิ่งเหลือใช้ และกำร
อนุรักษ์พลังงำน 
4. กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยธรรมชำติ 

1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัย
ธรรมชำติ 
3. กำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
4. ส่งเสริมกำรใช้พลังงำน
ทดแทนหรือกำรใช้ประโยชน์
จำกสิ่งเหลือใช้ เพ่ือกำรใช้
พลังงำนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำร
อนุรักษ์พลังงำน 
5. กำรจัดกำรขยะและของ
เสีย เพื่อรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม 

1. อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ป่ำเพ่ิมขึ้น 
2. ปริมำณขยะสะสมลดลง 
3. จ ำนวนของประชำกรที่
ประสบภัยพิบัติทำง
ธรรมชำติลดลง (ภัยแล้ง 
อุทกภัย )    
4. อัตรำกำรใช้พลังงำน
ทดแทนแต่ละประเภท
เพ่ิมข้ึน  
 

5. ยกระดับขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ 

1. ยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
2. มูลค่ำภำคอุตสำหกรรม 
และกำรค้ำเพ่ิมสูงขึ้น 
3. เป็นฐำนอุตสำหกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันโดยกำรพัฒนำ
บุคลำกร กำรผลิตแรงงำน
กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  
 

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
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4. ผลิตภำพแรงงำนเพ่ิม
สูงขึ้น 

2. ส่งเสริมกำรลงทุน และ
ยกระดับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
3. เพิ่มและพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรคมนำคม
ขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และ
โครงสร้ำงพื้นฐำน  
4. ยกระดับมำตรฐำนสินค้ำ 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ 

2. ผลิตภำพแรงงำน
เพ่ิมข้ึน 
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค
กำรขนส่ง สถำนที่เก็บ
สินค้ำและกำรคมนำคม 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
4. ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกลดลง 
ร้อยละ 5 ต่อปี 
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ส่วนที่ ๓ 

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

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ         
(พ.ศ. 2563 – 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบ ในครำวประชุม 8/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2562 และครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 
16 กันยำยน 2562 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 3.1 กำรประเมินสถำนกำรณ์ ปัญหำ และควำมจ ำเป็นของแผนพัฒนำกำรศึกษำ  
           (พ.ศ.2563 -2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 3.๒ สำระส ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์        

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 54 ก ำหนดให้ 1) รัฐต้อง
ด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำง
มีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 2) รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ 
ตำมวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจวินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย   3) รัฐต้อง
ด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำทุก
ระดับและ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำรก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพได้
มำตรฐำนสำกลทั้งนี้ ตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
ด้วย  4) กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำม
ควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ    และค ำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำค ก ำหนดให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติ
ภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำย และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ใน
เขตจังหวัด ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรจังหวัด ประกอบกำรมียุทธศำสตร์ชำติที่ แผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับที่ 2-3 ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำที่ยังประสบปัญหำและอุปสรรค์ในหลำยประกำรในกำรพัฒนำผู้เรียน กำรศึกษำจึงเป็นเรื่องหนึ่งใน
ประเด็นกำรปฏิรูปประเทศของรัฐบำล ที่จะพัฒนำให้คนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  
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 จำกกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงให้หน่วยที่จัด
กำรศึกษำ ด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมบริบท และสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ.2563 - 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์ และส ำหรับจัดท ำค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๓.๒ สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ๓.๒.๑  วัตถุประสงค์ 
   1) ส ำหรับเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับทิศทำงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่จัด
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
   2) เพ่ือสร้ำงผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่ำงมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๓.๒.๒   วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    1) วิสัยทัศน์ 
     “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21” 
 

      นิยามวิสัยทัศน์ 
          1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ : ผู้เรียนมีควำมรู้ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
มีทักษะ ที่จ ำเป็น และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งคุณลักษณะที่
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “เสียสละ กล้ำหำญ ชำญฉลำด” มีเจตคติที่ดี สำมำรถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่ำงมีควำมสุข  
      2. รักและภูมิใจในท้องถิ่น : กำรจัดกำรศึกษำที่ส่งเสริมควำมเป็นเอกลักษณ์ บริบทและ
ศักยภำพของจังหวัด ตำมวิสัยทัศน์ “จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งควำมสุขของคนอยู่และผู้มำเยือน” 
โดยมีกำรเกษตรปลอดภัย พืชพ้ืนเมือง รวมถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญำท้องถิ่นที่หลำกหลำย อำรยธรรม
ประวัติศำสตร์ที่ยำวนำน อันเป็นที่มำของดินแดนแห่งควำมสุขของคนอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ แหล่งอุทยำนธรณี และธรรมชำติที่หลำกหลำย อันเป็นที่มำของดินแดนแห่งควำมสุขของผู้มำ
เยือน 

      3. ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 : ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้และมี
ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู เพ่ิมประสิทธิภำพระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้  ตลอดชีวิต วำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ  ประกอบด้วย
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)   

        3Rs ได้แก่  
      1. กำรอ่ำนออก (Reading)   
      2. เขียนได ้(Writing)  
      3. มีทักษะในกำรค ำนวณ (Arithmetics) 
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     8Cs ได้แก่  
      1. ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะกำรแก้ปัญหำ (Critical Thinking 
and Problem Solving)  
      2. ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
      3. ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 
Understanding)  
      4.  ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ (Collaboration 
Teamwork and Leadership)  
      5. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ และกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Communication 
Information and Media Literacy) 
      6. ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and 
ICT Literacy) 
      7. ทักษะอำชีพและทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
      8. ควำมมีเมตตำ กรุณำ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
    2) พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำจังหวัด 
 3. ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ  
 4. ส่งเสริมกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำน
กำรศึกษำเพ่ือกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนำกำรบริหำรและกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทจังหวัด 
 

    3) เป้าประสงค์รวม 
 1. หน่วยงำนและสถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. หน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรศึกษำและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
 4. หน่วยงำนและสถำนศึกษำ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและ
พระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ สู่กำรปฏิบัติ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำในลักษะกำร 
บูรณำกำรตำมบริบทของจังหวัด 
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    4) ตัวช้ีวัดรวม  
 1. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำม
มั่นคงและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรศึกษำและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีด
ควำมสำมำรถของผู้เรียนตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด (ด้ำนกำรเกษตรปลอดภัย ด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำนกำร
ส่งเสริมมีงำนท ำ)  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น  
 4. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนอำชีวศึกษำ และ
กำรศึกษำนอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
 5. ร้อยละหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน ำ
ศำสตร์พระรำชำพระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและบูรณำกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของจังหวัด 
 
     5) จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1. สืบสำนศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ 
     2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมี งำนท ำ ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่ งขัน                    
และกำรพัฒนำจังหวัด 
     3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     4. ผู้ เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก  : อ่านแล้ว                      
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ น าไสสู่การสังเคราะห์ วิาาร์์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใาใาความส าคัญ
ของสิ่งที่อ่าน) 
     5. ส่งเสริมคุ์ลักษ์ะผู้เรียนตามอัตลักษ์์ของาังหวัดเพชรบูร์์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
     6. กำรเพ่ิมคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
     7. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด  
     8. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพ 
     9. พัฒนำระบบกำรรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
 

    6) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง  
     ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำก ำลังคนสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด 
     ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพผู้เรียนและสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
     ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
     ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำกำรบริหำรเพื่อบูรณำกำรจัดกำรศึกษำโดยกำร 
มีส่วนร่วมในจังหวัด 
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    7) ค านิยาม 
     หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ได้แก่ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำจังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
     หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หมำยถึง หน่วยงำนที่สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด อำชีวศึกษำจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
     สถำนศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังกัดส ำนักพุทธศำสนำแห่งชำติ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ วิทยำลัย 
มหำวิทยำลัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หมำยถึง โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำถึงมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 
     สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ หมำยถึง โรงเรียนหรือวิทยำลัยจัดกำรศึกษำประเภทอำชีวศึกษำ 
     สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ หมำยถึง มหำวิทยำลัย วิทยำลัย หรือ สถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำระดับปริญญำหรือระดับอุดมศึกษำที่ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 
     จังหวัด หมำยถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
  ๓.๒.๓ แนวทางการด าเนินการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงำนและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงและ           
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในจังหวัด
จัดกำรศึกษำควำมม่ันคงปลอดภัยและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จึงก ำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
    1. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมควำม
มั่นคงรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    2. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมควำม
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคำมในชีวิตทุกรูปแบบ  
    3. ร้อยละของสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
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     แนวทางการจัดการศึกษา 
   1. เสริมสร้างความม่ันคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
      1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำ จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมมั่นคงรักในสถำบัน
หลักของชำติ หรือที่เก่ียวข้อง ในสถำนศึกษำทุกระดับ ในจังหวัด 
   1.2 ปลูกฝัง ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ       
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถำนศึกษำทุกระดับในจังหวัด 
   1.3 ส่งเสริมให้ ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกคนในจังหวัด เป็นสมำชิก
จิตอำสำ เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ หรือ เข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรต่ำง ๆ ของ จิตอำสำ เรำท ำควำมดี               
ด้วยหัวใจ หรือร่วมท ำกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน หรือตำมที่รำชกำรก ำหนด  พร้อมทั้งกำรขยำยผลและ    
กำรแสดงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือน ำแนวทำงสู่กำรจัดกำรศึกษำ                  
ต่อผู้เรียน 
     1.4 ส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำ ปลูกฝังจิตส ำนึกและคุณสมบัติพ้ืนฐำนของ
ผู้เรียน ด้ำนควำมรักควำมสำมัคคี ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชำติ ควำมมี
ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของสถำบันหลักของชำติในสถำนศึกษำทุก
ระดับ 
   1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศำสนำ หรือ
ศำสนำอื่น ที่ช่วยพัฒนำจิตใจและปัญญำ ในสถำนศึกษำทุกระดับในจังหวัด 
   2. พัฒนาและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด เผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมวินัยจรำจร
ของผู้ เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  สู่สถำนศึกษำในสังกัด  ให้ทรำบและเข้ำใจแนวทำงและใช้หลักสูตร                 
ตำมควำมพร้อมของสถำนศึกษำ โดยในระยะเริ่มต้นให้มีสถำนศึกษำน ำร่องในกำรด ำเนินกำร   
   2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดและสถำนศึกษำ ปลูกฝัง สร้ำงควำม
ตระหนัก ควำมปลอดภัยและวินัยจรำจร ให้กับผู้เรียนในทุกระดับกำรศึกษำ 
   2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด หรือสถำนศึกษำทุกระดับ ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัยทำงถนน เช่น สถำนีต ำรวจภูธรในพ้ืนที่ 
หรือ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด/สำขำในพ้ืนที่ โดยอำจด ำเนินกำรร่วมกับสถำนศึกษำอ่ืน ในพ้ืนที่ใกล้เคียง                   
ในครำวเดียวกัน เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักควำมปลอดภัยและวินัยจรำจร ให้กับผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำ              
ในจังหวัด 
   2.4 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด  หรือสถำนศึกษำทุกระดับ                       
จัดกระบวนกำรเรียนรู้และปลูกฝังควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ มีกำรสร้ ำงระบบและ
มำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำม  
   2.5 ส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำทุกแห่ง และด ำเนินกำรก ำหนดมำตรกำร             
กำรเฝ้ำระวังและรับมือภัยคุกคำมไซเบอร์ที่เหมำะสม สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล และส่งเสริมให้เกิดควำม
ตระหนักและรู้เท่ำทันภัยคุกคำมทำงไซเบอร์อย่ำงต่อเนื่อง 
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   3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
       3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำน และสถำนศึกษำ จัดให้มีระบบกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด     
       3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัด และสถำนศึกษำทุกระดับ จัดกิจกรรม    
ที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและต่อต้ำนยำเสพติด หรือ ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้ำนยำเสพติดกับหน่วยงำน
หรือชุมชนในพื้นท่ี  
   3.3 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำทุกระดับ เข้ำร่วมโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด
และอบำยมขุ พร้อมด ำเนินกำรตำมแนวทำงของโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงเป็นรูปธรรม 1 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงำนและสถำนศึกษำ มีกำรจัดกำรศึกษำและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนตอบสนองกำรพัฒนำจังหวัด 2 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหมำยให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในจังหวัด
จัดกำรศึกษำหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำจังหวัด จึงก ำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
    1. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือสนับสนุนกำรเกษตรปลอดภัย 2 
    2. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด 2 
    3. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 2 
    4. สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญศึกษำ 2 
 

     แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 2 
     1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่งในจังหวัด มีสร้ำงกำรรับรู้
ยุทธศำสตร์ของจังหวัดด้ำนส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัย  แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำ 
จัดกำรเรียนกำรสอนเกษตรปลอดภัย หรือกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทำงกำรเกษตร ภำยใน
สถำนศึกษำ ตำมควำมพร้อม ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน 
    1.3 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำ ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเกษตรปลอดภัย  สู่นักเรียน นักศึกษำ และผู้ปกครอง              
ตำมควำมสนใจ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 จุดเน้นที่ 1 กำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
2 จุดเน้นที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำจังหวดั 
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   1.4 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จัดกิจกรรมกำรเรียน          
กำรสอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) เพ่ือพัฒนำ                       
ภำคกำรเกษตรได้อย่ำงมั่นคงในอนำคต 
 

     2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 2 
         2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่งในจังหวัด มีสร้ำงกำร
รับรู้ยุทธศำสตร์ของจังหวัด ด้ำนส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยวของจังหวัด แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ  
         2.2 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำ จัดให้มีจัด
กิจกรรมเสริมกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและสถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัด  แก่ผู้ เรียน                          
ตำมควำมพร้อมและควำมถนัด  เช่น บอร์ดกิจกรรม หรือกำรบูรณำกำรในสำระวิชำพ้ืนฐำนตำมควำม
เหมำะสม  เป็นต้น 

         2.3 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำ ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวภำยในชุมชน สู่
นักเรียนและผู้ปกครองตำมควำมสนใจ 
         2.4 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำ จัดกิจกรรม              
กำรทัศนศึกษำแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู้เรียน และพัฒนำผู้เรียนเพ่ือประกอบอำชีพเกี่ยวกับธุรกิจ     
กำรท่องเที่ยว 
      2.5 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ  ให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำธุรกิจกำร
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่  เช่น กำรพัฒนำยุวมัคคุเทศก์ หรือกิจกรรมอ่ืนตำมควำมพร้อมและควำมเหมำะสม           
เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในพื้นที่   
 

    3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด 2 
        3.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำ ทั้งในและ             
นอกระบบ วำงรำกฐำนกำรศึกษำหรือจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงงำน สร้ำง
อำชีพ ให้แก่ผู้เรียน ให้มีทักษะและจิตวิญญำณในกำรประกอบกำร พร้อมทั้งกำรส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม 
สินค้ำและบริกำร  และเปิดโอกำสให้น ำเสนอแนวคิด พัฒนำแอปพลิเคชัน นวัตกรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรต่อยอด               
ในอนำคต  
        3.2 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัด
กิจกรรมแนะแนว เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษำตำมควำมถนัด เพ่ือวำงรำกฐำนอำชีพแก่ผู้เรียน 
        3.3 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ทวิภำคี และ
กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ และส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและ
พัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ ระดับจังหวัด 
     3.4 สถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำหรือสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ส่งเสริมสนับสนุน                  
กำรพัฒนำคุณภำพ ทั้งระบบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ มำตรวิทยำ ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภำพ                   
ภำคสินค้ำและบริกำร ร่วมกับองค์กร หน่วยงำน เอกชน สถำบันวิชำกำร เช่น ศูนย์ทดสอบสินค้ำ ศูนย์บ่ม
เพำะผู้ประกอบกำร  ศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้ เป็นต้น   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2 จุดเน้นที่ 2 กำรจดักำรศึกษำเพื่อกำรมงีำนท ำ ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักำรพัฒนำจังหวัด 
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         3.5 สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเพ่ิมคุณภำพให้สินค้ำ
และบริกำร ในจังหวัด ต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม ขับเคลื่อนองค์ควำมรู้ ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด                
สู่ระดับภำคและระดับประเทศ   
      3.6 สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ รวบรวมผู้ เชี่ยวชำญ สร้ำงเครือข่ำยทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้มีควำมพร้อมกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนำคต รวมทั้งสร้ำงผลงำนที่เป็น
ประโยชน์ในกำรต่อยอดในกำรพัฒนำจังหวัดหรือผู้ปกระกอบกำร 
      3.7 ส่งเสริมให้มีกำรกำรจัดตั้งสถำนศึกษำหรือห้องเรียน ในพ้ืนที่สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   4. การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
    4.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำบันอุดมศึกษำและสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ             
ในจังหวัด ส่งเสริมกำรเสนอโครงกำรขอรับทุนในกำรวิจัย พัฒนำ ด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ               
ในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมจำกกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (EDTECH 
FUND) 
   4.2 สถำบันอุดมศึกษำหรือสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำในจังหวัด สนับสนุนกำรสร้ำง
นวัตกรรมบริกำรขนำดใหญ่ที่เป็นบริกำรพื้นฐำน  (Service Platform) ของกำรคิ ดค้นรูปแบบธุรกิจ ใหม่ 
(Disruptive Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริกำร ที่เป็นพื้นฐำนของกำรใช้ประโยชน์
จำกอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเปิดในเชิงพำณิชย์ 
   4.3 สถำบันอุดมศึกษำและสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำในจังหวัด  บูรณำกำร                  
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมอย่ำงยั่งยืนตลอดจนสำมำรถต่อยอดและสร้ำงเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ 
   4.4 สถำบันอุดมศึกษำในจังหวัด สนับสนุนกำรวิจัย พัฒนำทำงด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็ง ของอุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่
รองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
    4.5 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ส่งเสริมขยำยผล
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสำหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพ่ือสร้ำงรำยได้ กำรขำยสินค้ำ
ออนไลน์ กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทำงและกำรน ำควำมรู้ผ่ำนเทคโนโลยีไปใช้สร้ำงอำชีพใหม่ๆ 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพแห่งกำรเรียนรู้ตำมช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 3 4 6 
    2. ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะ
ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผำเมือง เสียสละ กล้ำหำญ ชำญฉลำด) 5 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้มีกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน ให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
คนตลอดช่วงชีวิต 
    1. ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ อ่ำนออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 4 
    2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับเพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 
ที่ผ่ำนมำ 6 

  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน            
(O-NET)  มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละรำยวิชำเพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ 6 

    4. ร้อยละของผู้จบกำรศึกษำอำชีวศึกษำ มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
    5. ร้อยละของครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน หรือ
เพ่ือเสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้  
    6. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผำเมือง เสียสละ กล้ำหำญ          
ชำญฉลำด) 5   
    7 . ร้อยละของหน่ วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำในจั งหวัดมีกำรพัฒนำ
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่บุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 3   
    8. ร้อยละของสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนฐำนกำรเรียนภำษำอังกฤษ                          
เพ่ือกำรสื่อสำรให้แก่ผู้เรียน 3   
 
    แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ 4 
        1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ จัดกำร
เรียนรู้โดยกระบวนกำร PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนกำรคิดวิเครำะห์                 
ตำมบริบทของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 อ่ำนหนังสือออกเขียน
หนังสือได้ 2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 4-6 อ่ำนหนังสือคล่อง เขียนหนังสือคล่อง 3) ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำอ่ำนหนังสือแตกสำมำรถวิเครำะห์ได้ 4) ประชำชนอำยุ 15 - 59 ปี อ่ำนหนังสือได้ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3  จุดเน้นที่ 3 พัฒนำครแูละส่งเสรมิกำรเรยีนรู้ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
4  จุดเน้นที่ 4 กำรอ่ำนออกเขียนได้และอ่ำนหนังสือแตก 
5  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสรมิคุณลักษณะผู้เรียนตำมเอกลกัษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพอ่ขุนผำเมือง เสียสละ กล้ำหำญ ชำญฉลำด) 
6  จุดเน้นที่ 6 กำรเพิ่มคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 
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      1.2 กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน ของสถำนศึกษำ               
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
       1.3 ส่งเสริมกิจกรรมกำรอ่ำนกำรเขียนโดยกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ ระดับหน่วยงำน  
ทำงกำรศึกษำ หรือจังหวัดตำมควำมเหมำะสม  
 

     2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ทุกระดับ 6  
         2.1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ค่ำนิยม และวัฒนธรรม  
       2.1.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำทุกระดับ ปรับสภำพแวดล้อม สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม หน้ำที่พลเมือง ตรงต่อเวลำ ยอมรับควำมหลำกหลำย รวมถึงกำรรักษำขนมธรรมเนียมอันดีงำม 
และกำรมีจิตสำธำรณะ เข้ำไปในทุกสำระวิชำและทุกกิจกรรม ในกำรพัฒนำผู้เรียน    
       2.1.2 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำทุกระดับ น ำผู้เรียน หรือเยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วม                
ในกิจกรรมสำธำรณะของชุมชน  
      2.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงชีวิต  
       2.2.1 ส่งเสริมให้ สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
พัฒนำเด็กให้มีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์และสังคม และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย พัฒนำ
สถำนศึกษำปฐมวัยให้มีมำตรฐำน พร้อมทั้งประสำนหน่วยงำนและชุมชน เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนด้ำน
สุขภำพและโภชนำกำร จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ออกแบบกิจกรรมพัฒนำ
ทักษะ ทำงสมอง ควำมคิดควำมจ ำ กำรควบคุมอำรมณ์ กำรรู้จักและประเมินตนเอง  
       2.2.2 ส่งเสริมให้ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และอำชีวศึกษำ พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพำะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ และควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ มีภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหำและอำชญำกรรมต่ำง ๆ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี กำรวำงแผนชีวิต 
กำรวำงแผนทำงกำรเงิน ทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน รวมถึงทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับ     
ควำมต้องกำรของประเทศ มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภำยใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในหลักสูตรหรือกิจกรรม
ต่ำง ๆ และส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM ในระดับมัธยมศึกษำ 
       2.2.3 ส่งเสริมให้ สถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ ยกระดับ
ศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล เพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ              
จัดท ำหลักสูตรระยะสั้นตำมควำมสนใจและเหมำะสมของผู้สนใจ กำรใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำง
อำชีพ  เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของจังหวัดและควำมสนใจของผู้เรียน  
       2.2.4 ส่งเสริมให้ ส ำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย               
สร้ำงกำรเข้ำถึงกำรศึกษำของประชำชน และบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะกำรด ำรงชีวิต ส่งเสริมกำรศึกษำตลอดชีวิตตำมควำมเหมำะสม กำรวำงแผนทำงกำรเงิน เรียนรู้กำรใช้
ดิจิทัลในกำรสร้ำงและวำงแผนอำชีพที่เหมำะสมตำมศักยภำพพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6  จุดเน้นที่ 6 กำรเพิ่มคุณภำพกำรศึกษำระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 
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      2.3 ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
       2.3.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำทุกระดับ ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำร
พัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษ ที่ ๒๑ มุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยำกำร อำทิ
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีควำมรู้                                
ทำงวิศวกรรมศำสตร์และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ ควำมรู้และทักษะทำงศิลปะ และควำมรู้ด้ำน
คณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้น
กำรลงมือปฏิบัติ มีกำรสะท้อนควำมคิด/ทบทวนไตร่ตรอง กำรสร้ำงผู้เรียนให้สำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้                  
ของตนได้ กำรหล่อหลอมทักษะกำรเรียนรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่ผู้เรียนสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำร
สร้ำงรำยได้หลำยช่องทำง รวมทั้งกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต  
       2.3.2 ส่งเสริมให้ครูปรับบทบำทจำก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ ำนวยกำร
กำรเรียนรู้” ท ำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้
ออกแบบกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดกำรเรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning และมี
บทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
       2.3.3 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ ใช้กำรวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 
       2.3.4 สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ หรืออำชีวศึกษำ จัดระบบกำรศึกษำหรืออบรม
ผ่ำนระบบออนไลน์ จัดกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม กำรเทียบโอนประสบกำรณ์ ตำมควำมพร้อม 
       2.3.5 สถำนศึกษำทุกระดับ  พัฒนำทัศนคติและแรงบันดำลใจที่อยำกเรียนรู้               
สร้ำงนิสัยใผ่เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  
       2.3.6 สนับสนุนให้สถำนศึกษำ พัฒนำศักยภำพโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร กำรแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกร ทั้งในและต่ำงประเทศ  
       2.3.7 หน่วยงำน และสถำนศึกษำทุกแห่ง ส่งเสริมและด ำเนินกำรพัฒนำทักษะ
ผู้เรียนในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้ำงสรรค์ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และ
แยกแยะข้อมูลข่ำวสำรในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้ำงและเสรี 
      2.4 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำทุกแห่ ง คัดกรองและส่งเสริม เด็กและเยำวชนที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ ทั้งด้ำนดนตรี กีฬำ ภำษำและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนกำรวิจัย  
      2.5 สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ที่หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม  
      2.6 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กีฬำและนันทนำกำร เป็น
เครื่องมือในกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะผู้เรียน กำรสร้ำงนิสัยรักกีฬำและมีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ 
รู้ชนะ  รู้อภัย และรู้จักกำรขอโทษ และกำรใช้กีฬำและนันทนำกำรในกำรพัฒนำจิตใจ สร้ำงควำมสำมัคคีของ
คนในชำติ หล่อหลอมกำรเป็นพลเมืองดีพัฒนำคุณภำพชีวิต ในสถำนศึกษำทุกระดับ และมหำวิทยำลัยกำร
กีฬำแห่งชำติ พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร พัฒนำให้เป็นนักกีฬำอำชีพ เพ่ือรองรับกำรเติบโต
ของอุตสำหกรรมกีฬำ ตำมควำมเหมำะสม 
         2.7   จังหวัดและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำคุณภำพทำง
กำรศึกษำ โดยกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจระดับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือจังหวัดตำมควำมเหมำะสม 
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    3. การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
        3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนต้นสังกัดของครู พัฒนำ                    
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ อุดมกำรณ์ แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
            3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนต้นสังกัด พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำให้มสีมรรถนะตำมสำยงำน หรือเพ่ือเสริมควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมควำมเหมำะสม
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรฝึกอบรม กำรพัฒนำผ่ำนระบบออนไลน์ ระบบกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (PLC)  
         3.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนต้นสังกัด สร้ำงขวัญและก ำลังใจ
ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยในโอกำสต่ำง ๆ เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนหรือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
      3.4 หน่วยงำน และสถำนศึกษำทุกแห่ง ส่งเสริมและด ำเนินกำรพัฒนำทักษะของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้ำงสรรค์ รวมถึงควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์และแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้ำงและเสรี 
    4. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ 5 
      4.1 ส่งเสริมหน่วยงำนและสถำนศึกษำให้จัดกำรเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนมี คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
      4.2 จัดท ำสื่อกำรสร้ำงกำรรับรู้ สู่คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผำเมือง 
เสียสละ กล้ำหำญ ชำญฉลำด) สู่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกแห่งในจังหวัด เพื่อให้หน่วยงำน/
สถำนศึกษำถ่ำยทอดแนวทำงกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ สู่ครูผู้สอน พร้อมด ำเนินกำรสร้ำง
คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  ตำมแนวทำงที่เหมำะสม    
      4.3 สร้ำงกำรรับรู้ ประกำศเจตนำรมณ์ในกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
(ลูกพ่อขุนผำเมือง เสียสละ  กล้ำหำญ ชำญฉลำด)  
      4.4 ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ชำติไทย ประวัติ              
พ่อขุนผำเมือง ประวัติควำมเป็นมำของเมืองเพชรบูรณ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เช่น เรื่องสั้น สำรคดี สื่อมัลติมีเดีย             
เป็นต้น      

        5. การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาที่สาม ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 3 
        5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง พัฒนำ
บุคลำกรด้ำนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ทุกรูปแบบตำมควำมเหมำะสม 
        5.2 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำในจังหวัดจัดกิจกรรม Boot 
Camp ให้แก่ครูผู้สอนภำษำต่ำงประเทศ ในสังกัด 
        5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำร
สื่อสำร เช่น ป้ำยหรือสื่อ ภำษำอังกฤษ จีน หรือภำษำอ่ืน ในจุดต่ำง ๆ กำรเปิดเพลงหรือ เสียงสนทนำ 
ภำษำอังกฤษ/ภำษำจีน ผ่ำนเสียงตำมสำยของสถำนศึกษำ      
     5 .4   ส่ ง เสริมกิจกรรมให้ ครูและผู้ เรียน  มี ควำมกล้ ำ พูดภำษำอังกฤษ  หรือ
ภำษำต่ำงประเทศอ่ืน  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3  จุดเน้นที่ 3 พัฒนำครแูละส่งเสรมิกำรเรยีนรู้ภำษำอังกฤษเพือ่กำรสือ่สำร 
5  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสรมิคุณลักษณะผู้เรียนตำมเอกลกัษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพอ่ขุนผำเมือง เสียสละ กล้ำหำญ ชำญฉลำด) 
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     5.5 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนำ
บุคลำกรด้ำนภำษำท่ี 3 และภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่กำรจัดกำรเรียนรู้แบบมีเหตุผลต่อผู้เรียน 
     5.6 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ สื่อสำรภำษำอังกฤษ                         
ในหน่วยงำนและวำระต่ำง ๆ       
 
   6. การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   6.1 หน่วยงำนและสถำนศึกษำทุกแห่ง เพ่ิมศักยภำพและทักษะกำรใช้เทคโนโลยี แก่ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เพ่ือสอดรับกับกำรท ำงำนในรูปแบบรัฐบำลดิจิทัล โดยบุคลำกรภำครัฐสำมำรถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเหมำะสม รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สำมำรถใช้
บริกำรได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง 
   6.2 หน่วยงำนและสถำนศึกษำทุกแห่ง บูรณำกำรเรื่องกำรรู้เท่ำทันสื่อที่เป็นมำตรฐำนใน
หลักสูตร กำรศึกษำทุกระดับตำมควำมเหมำะสม เพ่ือให้เกิดควำมรู้เท่ำทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะ วิเครำะห์สื่อและข้อมูลข่ำวสำรกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและกำรไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ  
     6.3 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ  สถำบันอุดมศึกษำ และสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ส่งเสริม
กำรสร้ำงสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือกำรศึกษำเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
หรือใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด ทีผู่้เรียนหรือประชำชนเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวมถึงกำรอบรมให้ครูและผู้สนใจ
มีทักษะด้ำนกำรผลิตสื่อออนไลน์เพ่ือให้เกิดกำรต่อยอด กำรผลิตสื่อกำรเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
กำรศึกษำ 
     6.4 สถำบันอุดมศึกษำ ส่งเสริมพัฒนำแพลตฟอร์มส ำหรับรวบรวมข้อมูล องค์ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของบุคคล โดยเฉพำะบุคลำกรวัยเกษียณ ปรำชญ์ชุมชน นักวิชำกำร และผู้มีจิตอำสำ ให้เป็น
เวทแีลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เรียนรู้ร่วมกันและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ สู่สังคมแห่งกำร
แบง่ปนั 
     6.5 หน่วยงำนและสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเปิดส ำหรับ
มหำชน (Massive Open Online Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมกำรศึกษำในระบบ
โรงเรียนประถมและมัธยมหลักสูตร ด้ำนอำชีวศึกษำ หลักสูตรในระดับมหำวิทยำลัยที่ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้               
ข้ำมสถำบันกำรศึกษำได้หลักสูตร ส ำหรับอำเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชำชนทั่วไปที่ต้องกำรเรียนรู้
เพ่ิมเติมตลอดชีวิตตำมควำมสนใจในระยะแรก ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำศึกษำตำมควำม
สนใจ  
   6.6 สถำบันอุดมศึกษำ  หรือสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จัดให้มีศูนย์ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นกำรเรียนรู้ และปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะ
บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนร่วมกันทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ อำทิ กำรส่งเสริมให้มีกำร
ฝึกงำน (On the Job Training) ที่เป็นกำรปฏิบัติงำนจริง กับภำคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรกำรศึกษำที่เป็นที่
ต้องกำรในกำรพฒันำอตุสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัแห่งอนำคต 
   6.7 สถำบันอุดมศึกษำ หรือสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนที่รองรับเทคโนโลยีในอนำคต ให้กับครูและบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงำน                      
อยู่ในสถำนศึกษำ 
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   6.8 สถำบันอุดมศึกษำ หรือสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ผลิตบัณฑิตหรือผู้จบกำรศึกษำ 
สำขำเฉพำะด้ำนที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนดิจิทัลให้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมทักษะด้ำนดิจิทัลแก่ผู้เรียนก่ อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
   6.9 สถำบันอุดมศึกษำ หรือสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนทั้งในประเทศและภูมิภำคอำเซียน โดยเน้นกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรและทักษะใหม่ 
ๆ โดยเฉพำะกระบวนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และองค์ควำมรู้รวมถึงกำรท ำวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 
   6.10 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้สถำนศึกษำระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ วำงพ้ืนฐำนแนวคิดกำรให้กำรศึกษำด้ำนทกัษะกำรคัดค ำนวณอย่ำงเป็นระบบ (Computational 
Thinking) กำรเขียนโปรแกรม (Coding) เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของเด็กไทยในระยะยำวไปสู่อนำคต รองรับ
แผนพัฒนำก ำลังคนทำงด้ำนดิจิทัลของประเทศ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

    เป้าหมาย 
      ผู้เรียนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 9   

 
 

    ตัวช้ีวัด 
     คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้ประชำกรได้รับโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค จึงก ำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
     1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชำกรอำยุ 3 - 5 ปี เพิ่มข้ึน 9   
     2. ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับต่อประชำกร อำยุ 6 - 14 ปี 9   
     3. ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำ ม.ปลำย หรือเทียบเท่ำ ต่อประชำกร  
อำยุ 15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น 9   
     4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษำในจังหวัด ต่อประชำกรวัยเรียนระดับอุดมศึกษำเพ่ิมขึ้น  
     5. ประชำชน อำยุ 15 - 59 ปีได้รับกำรศึกษำเพิ่มข้ึน  
     6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน และเด็กตกหล่น ได้รับกำรช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา 9   
        1.1 บูรณำกำรจัดท ำแผนกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำทุกสังกัดอย่ำงเหมำะสม
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกำศหลักเกณฑ์แนวทำงกำรรับนักเรียนที่เหมำะสม
กับคุณภำพและศักยภำพของสถำนศึกษำ  9   
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียนในพ้ืนทีบ่ริกำร 9   
      1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ แนะแนวกำรศึกษำ 
ให้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย สำยสำมัญ หรือสำยอำชีพ ตำมควำมถนัด
ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 9   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9  จุดเน้นที่ 9  กำรพัฒนำระบบกำรรับนักเรียนให้สอดคลอ้งกับพื้นที่บริกำร 
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      1.4 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ร่วมกันจัดท ำแนวทำงกำรรับนักเรียนจังหวัด กำรจัดชั้น
เรียนของโรงเรียนยอดนิยม หรือโรงเรียนที่มีกำรแข่งขันสูง 9   
      1.5 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง น ำระบบระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนมำใช้ในกำรติดตำมผู้เรียนออกกลำงคัน        
      1.6 สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หรืออำชีวศึกษำ ทุกแห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำหรือเทียบเท่ำตำมควำมถนัด หรือประกอบอำชีพตำม                     
ควำมเหมำะสม ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 2   
      1.7 สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ อำชีวศึกษำ หรือเทียบเท่ำในจังหวัด ร่วมมือกับ
สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
เพ่ิมขึ้น และดึงดูดประชำชน ให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเพ่ิมขึ้น หรือสำมำรถเทียบโอน          
หน่วยกิจหรือประสบกำรณ์ท ำงำนได้ 2   
         1.8 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำย ส่งต่อและติดตำมเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน เด็กที่มี               
ควำมต้องกำรพิเศษ ระหว่ำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กับ สถำนศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
 

     2. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
      2.1 ส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพเสมอกันในทุกพ้ืนที่ เชื่อมโยง                
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) 
      2.2 สถำนศึกษำ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
      2.3 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ส่งเสริมสวัสดิกำรและทุนกำรศึกษำ หรือ
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกำสกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
      2.3 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ ส่งเสริมสวัสดิกำรและทุนกำรศึกษำ หรือ
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกำสกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
      2.4 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ น ำภูมิปัญญำท้องถิ่นและ              
ผู้น ำชุมชนเป็นเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำในกำรลดควำมเลื่อมล้ ำ  
      2.5 สนับสนุนกำรดึงพลังเยำวชนคนรุ่นใหม่ เป็นก ำลังในกำรพัฒนำและสนับสนุน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของเด็กและเยำวชน เพ่ือฝึกทักษะเป็นผู้น ำคนรุ่นใหม่ในอนำคต 
      2.6 สถำนศึกษำทุกระดับ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและยอมรับ สังคมเรื่อง                   
เพศสภำพและควำมเสมอภำคทำงเพศ 
   3. การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
       3.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ ด ำเนินกำรให้สถำนศึกษำ            
ในสังกัดหรือที่ก ำกับดูแล จัดหำระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพ่ือส ำหรับกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ และ
ศูนย์กลำงกำรกำรเรียนรู้ของชุมชน 
   3.2 สถำบันอุดมศึกษำ ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษำประจ ำอ ำเภอ สร้ำงและส่งเสริมให้       
เปิดแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น และบูรณำกำรแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2  จุดเน้นที่ 2  กำรจัดกำรศกึษำเพื่อกำรมีงำนท ำ ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรพัฒนำจังหวัด 
 9  จุดเน้นที่ 9  กำรพฒันำระบบกำรรับนกัเรียนให้สอดคลอ้งกับพืน้ที่บรกิำร 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

    เป้าหมาย 
      หน่วยงำนและสถำนศึกษำ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริ         
ด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติเพื่อกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1   

 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำกำรจัด
กำรศึกษำ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ  และกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำนและสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ จึงก ำหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
    1. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและและสถำนศึกษำในจังหวัด น้อมน ำศำสตร์
พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1   
    2. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและและสถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม 
สถำนศึกษำพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1   
    3. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและและสถำนศึกษำในจังหวัด มีกำรบริหำรจัดกำร
ขยะและสิ่งแวดล้อม 
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
    1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 1   
       1.1  สืบสำนศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และรัชกำลที่ 10       
       1.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ บูรณำกำร ในสำระวิชำ
หรือกิจกรรม โดยตรงต่อผู้เรียน 
       1.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ น้อมน ำหลักกำรทรงงำน มำประยุกต์ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
       1.1.3 สร้ำงทัศนคติ น้อมน ำพระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ              
สู่กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ของครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
     1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เข้ ำร่วม โครงกำร                              
1) สถำนศึกษำพอเพียง (ทุกแห่ง) 2) โรงเรียนคุณธรรม (ทุกแห่ง)  3) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                      
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ (ตำมควำมพร้อมของสถำนศึกษำ)    
     1.3 หน่วยงำนและสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้สื่อดิจิทัลในกำรเรียนรู้ สำนศำสตร์
พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำสู่ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  จุดเน้นที่ 1  กำรสืบสำนศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำนกำรศกึษำ ในหนว่ยงำนและสถำนศึกษำ 
 
 



108 
 

 
 

      2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษา 
          2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง สร้ำงควำมตระหนัก
ต่อครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ เรียน  สร้ำงจิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม                 
กำรบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
          2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง จัดท ำแนวทำง
มำตรกำรและด ำเนินกำร ลดและคัดแยกขยะ กำรจัดกำรขยะเหลือใช้หรือส่งต่อท ำลำย (ใช้น้อย ใช้ซ้ ำ                 
น ำกลับมำใช้ใหม่) 
          2.3  ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง  จัดกำร
สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ (กำรปรับภูมิทัศน์หรือกำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภำยในหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ)  
          2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกแห่ง มีส่วนในกำรลด                
กำรสร้ำงฝุ่นละออง หมอกควัน และมลภำวะต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน สถำนศึกษำ และพ้ืนที่ชุมชน 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำในลักษะกำรบูรณำกำร                
ตำมบริบทของจังหวัด 
 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ
โปร่งใสหลักธรรมำภิบำล คุ้มค่ำ มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดและ
หน่วยงำนอื่น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  จึงก ำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
    1. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด (Big Data) 
    2. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 7   
    3. สถำนศึกษำมีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม 7  

     4. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีเรื่องกำรร้องเรียนด้ำนกำรบริหำรงำนบริหำรงำนบุคคลลดลง 7   
    5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีกระบวนกำรที่ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรบูรณำกำร            
จัดกำรศึกษำ 
    6. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 8      
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
    1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7   
        1.1 พัฒนำกระบวนด ำเนินงำน กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย กำรเกลี่ยอัตรำก ำลัง 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักธรรมำภิบำล  
        1.2 จัดท ำระบบสำรสนเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7  จุดเน้นที่ 7  พฒันำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 8  จุดเน้นที่ 8  กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนขนำดเลก็ 
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        1.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกิจกรรม            
ที่มีโอกำสให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ พบเพื่อนครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
        1.4 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เปิดโอกำสรับฟังและ
แก้ปัญหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

    2. การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
     2.1 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ หน่วยงำนทำงกำรศึกษำน ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภำพ และโปร่งใส  มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร หลำกหลำย น ำนวัตกรรม เทคโนโลยี มำใช้ใน
กำรบริหำรงำนและตัดสินใจ 
    2.1.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ ในรูปแบบ
ดิจิทัลให้ผู้เรียนและประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและสืบค้นได้ 
    2.1.2 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สร้ำงควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อม แก่บุคลำกร
และสถำนศึกษำในกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำระบบทะเบียนประวัติกำรศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ   
    2.1.3 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำใช้ทรัพยำกรดิจิทัลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  
    2.1.4 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ใช้ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ลดกำรใช้เอกสำร
ส ำเนำกระดำษ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนภำครัฐ  
    2.1.5 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ เตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเพ่ิมขึ้นของ
ฐำนข้อมูลดิจิทัล เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติรำชกำร และจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์และ
ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
     2.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด (Big Data) 
     2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง และสถำนศึกษำ                      
น ำยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดสู่ เป็นกลไกขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ สู่แผนปฏิบัติกำรในทุกระดับ 
      2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 8   
       2.4.1 ประกำศแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ 
        2.4.2 ส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ด้วยรูปแบบวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้มีคุณภำพยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนคู่พัฒนำ เป็นต้น   
        2.4.3  ส่งเสริมให้มีกำรใช้พ้ืนที่ของสถำนศึกษำที่รวมหรือเลิกสถำนศึกษำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรศึกษำหรือประโยชน์ต่อชุมชน 
       2.4.4 ส่งเสริมกำรคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือระดับจังหวัด และยกย่องเชิดชูเกียรติตำมควำมเหมำะสม  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 8  จุดเน้นที่ 8  กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนขนำดเลก็ 
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     2.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก                 
ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม หรือตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ในรูปแบบที่เหมำะสมกับ
จังหวัดและพ้ืนที ่ 8    
     2.6 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำทุกระดับ สร้ำงควำมตระหนักและค่ำนิยม
กำรปฏิบัติรำชกำรแบบมืออำชีพ แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีจิตบริกำร ท ำงำนเชิงรุก บูรณำกำร
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนและค่ำนิยม เพ่ือประชำชนและส่วนรวม มีควำมยุติธรรม ยึดมั่น
ประชำธิปไตย เคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และมีค่ำนิยมละอำยต่อกำรทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ    
     2.7 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมกำรพัฒนำ
และกำรประเมินตำมแนวทำงโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
      2.8 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  ทั้งกำรแสดงควำมคิดเห็น                    
กำรวำงแผนกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำน กำรตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนกำรปรับปรุง โดยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 
        2.9 ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงำนอ่ืน ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม สอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ 
จุดเน้น และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8  จุดเน้นที่ 8  กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเลก็ 
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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. กำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อควำม
มั่นคง 

หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำใน
จังหวัด มีกิจกรรม
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อควำม
มั่นคงและ           
กำรปกครอง
ระบอบ
ประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมควำม
มั่นคงรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ป ก ค ร อ ง ระ บ อ บ ป ร ะ ช ำ ธิ ป ไต ย  อั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

- - 100 100 100 

2. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมควำม
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคำมในชีวิต 
ทุกรูปแบบ  

- - 100 100 100 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำในจังหวัด มีกิจกรรม
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหำ                
ยำเสพติด ในสถำนศึกษำ 

- - 100 100 100 

2.  กำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อพัฒนำ
ก ำลังคนสร้ำงขีด 
ควำมสำมำรถใน
กำรตอบสนองกำร
พัฒนำจังหวัด 

หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ มีกำร
จัดกำรศึกษำและ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ขีดควำมสำมำรถ
ของผู้เรียน
ตอบสนองกำร
พัฒนำจังหวัด 

1. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือ
สถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ            
เพื่อสนับสนุนกำรเกษตรปลอดภัย 

- - 50 60 70 

2. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือ
สถำนศึกษำในจังหวัด สง่เสริมกำรจัดกำรศึกษำ          
เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด 

- - 50 60 70 

3. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ หรือ
สถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          
เพื่อส่งเสริมกำรมีงำนท ำ 

- - 50 60 70 

4. สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสำมัญศึกษำ (2560 ; 22.54 :77.45) 

40 : 60 
 (32.55 : 67.45) 

41 : 59 
(33.47 : 66.53) 

42 : 58 43 : 57 44 : 56 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

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

3. พัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนและสงัคม
แห่งกำรเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้รับกำร
พัฒนำตำม
ศักยภำพแห่งกำร
เรียนรู้ตำมช่วงวัย 
เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภำพ พร้อม
ส ำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  
2. ผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำม
หลักสูตร และ
คุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์   
(ลูกพ่อขุนผำเมือง 
เสียสละ กลำ้หำญ 
ชำญฉลำด)  

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคบั 
อ่ำนออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 

- - 100 100 100 

2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ        
ทุกระดับเพิ่มข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ 
(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.ปลำย) (46.48/39.69/32.88) 

เพิ่มข้ึน 
จำกปีที่ผำ่นมำ 

O -NET 
(38.89 / 35.21 / 32.12) 

V-VET 
(39.51/39.02) 

N-NET 
(42/38/33) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จำกปีกำรศึกษำ 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จำกปีกำรศึกษำ 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จำกปีกำรศึกษำ 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จำกปีกำรศึกษำ 
2561 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET)  มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละ
รำยวิชำเพ่ิมข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำ 
(ไทย/ภำษำอังกฤษ/คณิตศำสตร์/วิทยำศำสตร์/สังคมศึกษำ 
ตำมล ำดับ)  * สังคมศึกษำสอบในชั้น 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 
จำกปีกำรศึกษำ 

2561 
 

เพิ่มข้ึน 
จำกปีกำรศึกษำ 

2562 
 
 

เพิ่มข้ึน 
จำกปีกำรศึกษำ 

2563 
 
 

4. ร้อยละของผู้จบกำรศึกษำอำชีวศึกษำ           
มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 

100 100 100 100 100 

5. ร้อยละของครูและบุคคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน หรือ
เพื่อเสริมควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียนรู้ 

- - 100 100 100 

6. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผำเมือง เสียสละ 
กล้ำหำญ ชำญฉลำด) 
 

- - 100 100 100 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

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

7. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในจังหวัดมีกำรพฒันำ
ภำษำตำ่งประเทศให้แก่บุคลำกรผ่ำนช่องทำง 
ต่ำง ๆ 

- - 100 100 100 

8. ร้อยละของสถำนศึกษำในจงัหวัด มีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพื้นฐำนกำรเรียนภำษำอังกฤษ                          
เพื่อกำรสื่อสำรให้แก่ผู้เรียน 

100 100 100 100 100 

4. สร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ 

ผู้เรียนได้รับโอกำส
และควำมเสมอภำค
ในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำ 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชำกร
อำยุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
74.57 

ร้อยละ 
73.73 

80 85 90 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคบั
ต่อประชำกร อำยุ 6-14 ปี  

ร้อยละ 
94.49  

ร้อยละ 
91.69 

100 100 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำ ม.ปลำย 
หรือเทียบเท่ำ ต่อประชำกร อำยุ 15-17 ปี 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
 71.33 

ร้อยละ 
 68.56 

70 75 80 

4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษำในจังหวัด            
ต่อประชำกรวัยเรียนระดบัอุดมศึกษำเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
 8.07 

ร้อยละ 
 12.99 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

จำกปี 2562 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จำกปี 2563 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

จำกปี 2564 
5. ร้อยละประชำชน อำยุ 15-59 ปีได้รับ
กำรศึกษำเพิ่มข้ึน (กศน.) 

ร้อยละ 
 1.99 

ร้อยละ 
 1.91 

4.15 7.15 10.15 

6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน 
และเด็กตกหล่น ได้รับกำรช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 

- 91.05 90 95 100 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

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

5. กำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อ
เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ น้อม
น ำศำสตร์พระรำชำ 
พระบรมรำโชบำย
และพระรำชด ำริ         
ด้ำนกำรศึกษำสู่กำร
ปฏิบัติเพื่อกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในจังหวัด น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ 
พระบรมรำโชบำยและพระรำชด ำริด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏบิัติ  

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในจังหวัด สง่เสริมกิจกรรม
สถำนศึกษำพอเพียง  โรงเรียนคณุธรรม และ
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

- - 100 100 100 

3. ร้อยละของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในจังหวัด มีกำรบรหิำรจัดกำรขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

- - 100 100 100 

6. กำรพัฒนำกำร
บริหำรเพื่อบูรณำ
กำรจัดกำรศึกษำ
โดยกำรมีส่วนร่วม
ในจังหวัด 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มี
กำรพัฒนำระบบกำรจัด
กำรศกึษำในลกัษณะ
กำรบูรณำกำรตำมบริบท
ของจังหวดั 

1. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ระดับจังหวัด (Big Data) 

- มี มี มี มี 

2. ระบบข้อมูลสำรสนเทศข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- มี มี มี มี 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำมีอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำรครูตำมเกณฑ์ที่เหมำะสม 

- - 60 65 70 

4. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีเร่ืองกำรร้องเรียน
ด้ำนกำรบริหำรงำนบริหำรงำนบุคคลลดลง 

3 คด ี 2 คด ี 0 0 0 

5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีกระบวนกำรที่
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรบรูณำกำรจัด
กำรศึกษำ 

มี มี มี มี มี 

6. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีระบบกำรบริหำร
จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก  

มี มี มี มี มี 
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ส่วนที่ 4 
แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 -2565) จังหวัดเพชรบูรณ์  มีแผนงำน/โครงกำรส ำคัญที ่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ เช่น 
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561-2580  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น โดยได้มีกำรเสนอแผนงำนโครงกำรผ่ำนกำรมีส่วนร่วมใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ/

ปี 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

   แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
1 โครงกำรต้นกล้ำจิตอำสำ สืบสำน

ศำสตร์พระรำชำ พฒันำทักษะชวีิต 
284,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยสร้ำง
วินัยตนเยำวชนจังหวัดเพชรบูรณ์   

348,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3 โครงกำรโครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรค้ำมนุษย ์

390,900 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

    แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้ติดสิ่งเสพติด 

4 โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำ
เสพติดในสถำนศึกษำ 

130,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

    แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

5 โครงกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งเสริมครอบครับสุขสันต์ 

344,435 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด    

   แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
6 โครงกำรมหกรรมสินค้ำผลิตภัณฑ์

นักเรียนนักศึกษำครบวงจรจงัหวัด
เพชรบูรณ์  

3,150,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

7 ควำมต้องกำรของประชำชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในกำรรับบริกำรทำง
กำรศึกษำจำกวิทยำลัยชุมชนเพชรบูรณ ์

77,650 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

8 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำดำ้นเกษตร
ปลอดภัย 

150,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

9 ส่งเสริมกำรกำรจัดกำรศึกษำดำ้นกำร
ท่องเที่ยว 

698,600 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ/

ปี 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

10  โครงกำร สร้ำงหลักสูตรเสริมสร้ำง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผำเมืองส ำหรับ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ ์

130,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

11 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำจงัหวัด
เพชรบูรณ์สู่ครูรุ่นใหม่ Phetchabun 
Smart Teachers 

2,100,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

12 โครงกำรยกระดับผูบ้ริหำรสถำนศึกษำสู่
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถจังหวัด
เพชรบูรณ์ School Director 
Enchance for Phetchabun Smart 
City. 

2,000,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

13 โครงกำรอ่ำนออกเขียนได้ดีเยี่ยมให้โล่
สถำนศึกษำ สร้ำงรำกฐำนกำรพฒันำ
ก ำลังคนในศตวรรษที่ 21  

185,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

14 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรสง่เสริม
สถำนศึกษำน ำร่อง เพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้น ป.1-2 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

493,500 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

15 กำรอบรมปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรสร้ำงเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภำพของ
ผู้เรียน “กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน(Reading 
Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนำนำชำติ PISA” ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๑ – ๓ ใน
สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สำมัญศึกษำ จงัหวัดเพชรบูรณ ์

335,600 ส ำนักงำนพระ
พุทธ 

ศำสนำ
แห่งชำต ิ

ส ำนักงำน 
พระพุทธ 
ศำสนำ 
จังหวัด

เพชรบูรณ ์

  

16  ส่งเสริมทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
ส ำหรับผู้พิกำรและเด็กด้อยโอกำส  

50,000 สพฐ. โรงเรียนรำชประชำ
นุเครำะห์ที่ 57 

  

17 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของเด็กพิกำรและ
เด็กด้อยโอกำส ทำงกำรศึกษำ 

50,000 สพฐ. โรงเรียนรำชประชำ
นุเครำะห์ที่ 57 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

    แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
18  โครงกำร บูรณำกำรควำมร่วมมือเพิ่ม

อัตรำกำรเข้ำเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษำ
ตอนปลำยและอำชีวศึกษำ 

1,242,540 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ/

ปี 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหตุ 

19 โครงกำรแก้ปัญหำเด็กด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

310,900 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

20 โครงกำรสถำนศึกษำปลอดขยะเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

525,600 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

21 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่
ดูแลสถำนที่และสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียน   

140,800 สอศ.ศธ วิทยำลัยเกษตรและ
เทตโนโลยีเพชรบูรณ ์

แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

22 โครงกำรพัฒนำโครงกำรส ำนึกรักษ์
ธรรมชำต ิ  

539,500 สอศ.ศธ วิทยำลัยเกษตรและ
เทตโนโลยีเพชรบูรณ ์

แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

   แผนงานบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

23 โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
ปลำพลวงหิน (แก่งบำงระจัน) ต ำบล
หนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยนื 

971,500 จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

วิทยำลัยเกษตรและ
เทตโนโลยีเพชรบูรณ ์

  

24  โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พนัธุกรรม
หอยก้นตัด (แก่งบำงระจนั) ต ำบล
หนองแม่นำ อ ำเภอเขำค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ สู่ชุมชนอย่ำงยั่งยนื 

635,000 จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

วิทยำลัยเกษตรและ
เทตโนโลยีเพชรบูรณ ์

  

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

25 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์กำรปฏิบัติ
รำชกำรเชิงรุกในลักษณะบูรณำกำรเชิง
ยุทธศำสตร ์ 

190,000 สป.ศธ ศธจ.เพชรบูรณ์ แผนงำนบูรณำกำร
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

  รวมเงินงบประมำณ 15,473,525       
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ส่วนที่ 5 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการน าแผนไปด าเนินการ และการติดตามผลการด าเนินงาน 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าแผนไปด าเนินการ 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำไปด ำเนินกำรให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม                 
ตำมเป้ำหมำยของแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวทาง หน่วยงานด าเนินงาน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ 
ควำมมั่นคง 

หน่วยงำนและสถำนศึกษำ
ในจังหวัด มีกิจกรรม
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือควำมมั่นคงและ           
กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและ
กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
ทุกแห่ง 

พัฒนำและส่งเสริมด้ำน
ควำมปลอดภัยและ
ป้องกันภัยคุกคำมในชีวิต
ทุกรูปแบบ 

หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
ทุกแห่ง 

กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ 

หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
ทุกแห่ง 

ยุทธศำสตร์ที่ 2   
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
พัฒนำก ำลังคนสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองกำรพัฒนำ
จังหวัด 

หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
มีกำรจัดกำรศึกษำและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมขีด
ควำมสำมำรถของผู้เรียน
ตอบสนองกำรพัฒนำ
จังหวัด 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือสนับสนุนกำรเกษตร
ปลอดภัย 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำทุกแห่ง 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
สถำบันอุดมศึกษำ 
 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
กำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือยกระดับขีด
ควำมสำมำรถกำรพัฒนำ
จังหวัด 
4. กำรจัดกำรศึกษำท่ี
ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัด
ด้วยดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวทาง หน่วยงานด าเนินงาน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   
พัฒนำศักยภำพผู้เรียน
และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำ
ตำมศั กยภ ำพแห่ งกำร
เรียนรู้ตำมช่วงวัย เป็นคน
ดี  ค น เก่ ง  มี คุ ณ ภ ำ พ 
พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21  
2 .  ผู้ เ รี ย น จั ง ห วั ด
เพชรบูรณ์มีคุณลักษณะ
อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต ำ ม
หลักสูตร และคุณลักษณะ
ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
( ลู ก พ่ อ ขุ น ผ ำ เ มื อ ง 
เสียสละ กล้ำหำญ ชำญ
ฉลำด) 

กำรพัฒนำกำรอ่ำนกำร
เขียนและคิดวิเครำะห์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ/
มัธยมศึกษำ 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน 
ยกระดับคุณภำพทำงกำร
ศึกษำ ทุกระดับ 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำปฐมวัย 
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
สถำบันอุดมศึกษำ 

กำรพัฒนำครูและ
บุคคลำกรทำงกำรศึกษำ 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
ในจังหวัด 

เสริมสร้ำงคุณลักษณะ
ผู้เรียนเพชรบูรณ์ 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำทุกแห่ง 

กำรส่งเสริมภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำร ภำษำที่
สำม ตอบสนองกำรพัฒนำ
จังหวัด 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำทุกแห่ง 

กำรส่งเสริมกำรศึกษำให้มี
คุณภำพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำทุกแห่ง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4   
สร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

ผู้เรียนได้รับโอกำสและ
ควำมเสมอภำคในกำร
เข้ำถึงกำรศึกษำ 

ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำส
ทำงกำรศึกษำ 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 
สถำบันอุดมศึกษำ 

กำรสร้ำงควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมทำง
กำรศึกษำ 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำทุกแห่ง 

กำรส่งเสริมกำรสร้ำง
โอกำสทำงกำรเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำทุกแห่ง 

ยุทธศำสตร์ที่ 5   
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ 
พระบรมรำโชบำยและ
พระรำชด ำริด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติเพ่ือ
กำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สืบสำนศำสตร์พระรำชำ 
พระบรมรำโชบำยและ
พระรำชด ำริด้ำน
กำรศึกษำ 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำทุกแห่ง 

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมใน
หน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวทาง หน่วยงานด าเนินงาน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6   
กำรพัฒนำกำรบริหำรเพ่ือ
บูรณำกำรจัดกำรศึกษำ
โดยกำรมีส่วนร่วมใน
จังหวัด 
 

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ   
มีกำรพัฒนำระบบกำรจัด
กำรศึกษำในลักษะกำร   
บูรณำกำรตำมบริบทของ
จังหวัด 

พัฒนำระบบบริหำรงำน
บุคคลข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ทันสมัยตำมหลักกำรมี
ส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด/ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ 

 
การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

 คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ก ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดเป็นแนวทำง ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ บทบำทหน้ำที่ที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  นโยบำย
ของรัฐบำล และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้รับโอกำส
ในกำรกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  จ ำเป็นต้องอำศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจน  
เพ่ือให้ทุกภำคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทิศทำงกำรท ำงำนที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์  จึงก ำหนดก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ  ดังนี้ 

 1. ใช้กระบวนกำรของคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563-2565) รวมถึงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 2. ประสำนควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำบันทำง
กำรศึกษำ เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
และกระทรวงศึกษำธิกำร   
 3. สร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดเพชรบูรณ์กับนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และทุกภำคส่วนให้เกิด
ควำมชัดเจนและเข้ำใจในทิศทำงเดียวกัน 
 4. ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระดับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
และในภำพรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5.  ติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื่อให้กำรน ำยุทธศำสตร์กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมโดย
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำระยะ 3 เดือน  กำรประเมินผลระยะครึ่งปี  และกำรประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 
โดยผ่ำน กำรประชุมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในจังหวัดเป็นประจ ำทุก
เดือน กำรประชุมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นประจ ำทุก 2 เดือน และระบบกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำจังหวัด
เพชรบูรณ์ออนไลน์  
 6. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อหน่วยงำนต้นสังกัด เช่น ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17  ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี ร่วมกับจังหวัด
เพชรบูรณ์  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในกำรปฏิบัติงำนและกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ  ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่พัฒนำไว้ในจุดเน้นกำร
พัฒนำ 

 2. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์มำใช้ในกำรพัฒนำปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ และใช้
วงจรคุณภำพ 

 3. เชื่ อมโยงควำมส ำเร็จของกำรปฏิบั ติ งำนกับกำรถ่ำยทอดตัวชี้ วัดระดับบุ คคลและมี 
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 

 4. เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 5. บริหำรจัดกำรศึกษำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับหน่วยงานทางการศึกษา 
 กำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพ/บริบท/ศักยภำพของ
สถำนศึกษำ และสอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์  
 1. แจ้งหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของ
หน่วยงำน  
 2. ประสำนส่งเสริมให้หน่วยงำทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ตำมยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ  
 3. เผยแพร่แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำและ
สำธำรณชนทรำบ ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
  
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เป็นประจ ำทุกปีงบประมำณ โดยพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จในกำรติดตำมและ
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
  2. จัดท ำเครื่องมือติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
  3. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด 
  4. รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เสนอ ศึกษำธิกำร
ภำค และ กศจ. ภำยในตุลำคม ๒๕๖๓ 
  5.รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด เสนอ ศึกษำธิกำร
ภำค และ กศจ. ภำยในกันยำยน ๒๕๖๓ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในครำวประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 
ธันวำคม 2562 ได้เห็นชอบกรอบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ.2563 -2565) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะด ำเนินกำร
ติดตำมและรำยงำนผลตำมขั้นตอนที่ก ำหนด และจัดเก็บข้อมูลกำรด ำเนินงำนจำกทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และ
หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำในจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อไป 

 



 
 

 
 

กรอบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ จ าแนกรายตัวชี้วัด 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในจังหวัด 
มีกิจกรรมส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือควำม
มั่นคงและกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำและสถำนศึกษำใน
จังหวัด มีกิจกรรมที่ ส่ งเสริม
ควำมมั่นคงรักในสถำบันหลัก
ของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ระบอบประชำธิป ไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 100 1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ระดับหน่วยงำน  
1) ส่งเสริมควำมมั่นคงและกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถำนศึกษำ 
1) บูรณำกำรในหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ 
2) ใช้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3) อื่น ๆ............................... 

4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 

 

 

 

 

 

แบบจัดเก็บข้อมูล 
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ออนไลน์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

สพป. 
สพม. 
สช. 

อปท. 
อำชีวะ 

อุดมศึกษำ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

2. ร้อยละของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำและสถำนศึกษำใน
จังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมควำม
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคำม
ในชีวิตทุกรูปแบบ  

ร้อยละ  100 2. พัฒนำและส่งเสริมด้ำนควำม
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคำม 
ในชีวิตทุกรูปแบบ 

ระดับหน่วยงำน  
1) ส่งเสริมกำรป้องกันภัยคุกคำม
แก่สถำนศึกษำ 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 
ระดับสถำนศึกษำ 
1) บูรณำกำรในหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ 
2) ใช้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3) อื่น ๆ............................... 

4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำใน
จังหวัด มีกิจกรรมกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ในสถำนศึกษำ 

ร้อยละ  100 3. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
ระดับหน่วยงำน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
2) ติดตำม ก ำกับ ตรวจสอบข้อมูล
ของสถำนศึกษำผ่ำนระบบ NISPA 
และ CATAS 

ระบบติดตำม NISPA 
(กระทรวงมหำดไทย) 

ระบบ CATAS 
(กระทรวงศึกษำธิกำร) 

รำยงำนข้อมลูกิจกรรมกำร
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันของเด็กและ
เยำวชนในสถำนศึกษำ (โต๊ะข่ำว)  

123 



 
 

 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

ระดับสถำนศึกษำ 
1) บูรณำกำรในหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ 
2) ใช้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3) อื่น ๆ............................... 

4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ผ่ำนระบบ NISPA และ CATAS 

กำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์
อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำม

ยำเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์  
(โต๊ะข่ำวใหญ่) (ทุกปลำยเดือน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ มีกำรจัด
กำรศึกษำและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมขีด
ควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนตอบสนองกำร
พัฒนำจังหวัด 

1. ร้อยละของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำใน
จังหวัด ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือสนับสนุน
กำรเกษตรปลอดภัย 

ร้อยละ 50 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
สนับสนุนกำรเกษตรปลอดภัย
ระดับหน่วยงำน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำเกษตรปลอดภัย 
2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับสถำนศึกษำ 
1) บูรณำกำรในหลักสูตรของ
สถำนศึกษำ 
2) ใช้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3) อื่น ๆ............................... 
4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจัดเก็บข้อมูล 
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ออนไลน์ 
 
 

 

 

 

 

 

สพป. 
สพม. 
สช. 

อปท. 
อำชีวะ 

อุดมศึกษำ 

 2. ร้อยละของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำ 
ในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวของจังหวัด 

ร้อยละ 50 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
สนับสนุนกำรท่องเที่ยวของจังหวัด 

ระดับหน่วยงำน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำสนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ของจังหวัด 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถำนศึกษำ 
1) บูรณำกำรในหลักสูตรของ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

สถำนศึกษำ 
2) ใช้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
3) อื่น ๆ............................... 

4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 

 3. ร้อยละของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ หรือสถำนศึกษำ 
ในจังหวัด ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมกำร 
มีงำนท ำ 

ร้อยละ 50  

 

 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
กำรพัฒนำจังหวัด 
 
 

 4. สัดส่วนผู้ เรียนอำชีวศึกษำ
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสำมัญ
ศึกษำ (2562 ; 33 : 67) 

สัดส่วน 

42 : 58 

ศธจ.เพชรบูรณ์ น ำข้อมูลผู้จบ
กำรศึกษำจำกระบบของแต่ละ
สังกัด  และจ ำนวนผู้เข้ำเรียน 
ในระดับ ม.4 หรือเทียบเท่ำ  

เพ่ือหำอัตรำส่วน 

ศธจ.เพชรบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ผู้เรียนได้รับกำร
พัฒนำตำมศักยภำพ
แห่งกำรเรียนรู้ตำม
ช่วงวัย เป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณภำพ พร้อม
ส ำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับ อ่ำนออก
เขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 100 กำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนและ
คิดวิเครำะห์ 

ระดับหน่วยงำน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรประเมิน
กำรอ่ำนกำรเขียนและกำรคิด
วิเครำะห์ 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถำนศึกษำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 
 

 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
จัดเก็บข้อมูลตำมแบบรำยงำน 

ผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำที่ประเมินกำรอ่ำนกำรเขียน

และกำรคิดวิเครำะห์ 

 

 

 

สพฐ. 
สช. 

อปท. 

 2. ผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน
ทุกระดับเพิ่มข้ึนจำกปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
(ป.6/ ม.3/ม.6 :  
38.89 / 35.21 / 32.12) 
V-NET ปวช (39.51)  
ปวส.39.02) N-NET (ป./ม.
ต้น/ม.ปลำย) (42/38/33) 

เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 3  

จำกปีกำรศึกษำ 
2561 

กำรสอบวัดควำมรู้ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 
2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

 

 

ประมวลผล 

จำกระบบประมวลผลสอบโอเน็ต 

 

 

 

สพป. 
สพม. 
สช. 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET)  มำกกว่ำร้อยละ 50 
ในแต่ละรำยวิชำเพ่ิมข้ึนจำกปีที่
ผ่ำนมำ 
(ไทย/ภำษำอังกฤษ/คณิตศำสตร์/
วิทยำศำสตร์/สังคมศึกษำ ตำมล ำดับ)  * 
สังคมศึกษำสอบในชั้น ม.6 
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  

จำกปีกำรศึกษำ  
2561 

กำรสอบวัดควำมรู้ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 
2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ประมวลผล 

จำกระบบประมวลผลสอบโอเน็ต 

สพป. 
สพม. 
สช. 

 

 4. ร้อยละของผู้จบกำรศึกษำ
อำชีวศึกษำ มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 

 ร้อยละ 100 กำรสอบรับรองควำมรู้มำตรฐำน
วิชำชีพ ของส ำนักงำนฝีมือแรงงำน

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข้อมูล 
จำกส ำนักงำนฝีมือแรงงำนจังหวัด

เพชรบูรณ์ประสำน 

อำชีวะ 
ฝีมือแรงงำน 
จ.เพชรบูรณ์ 

 5. ร้อยละของครูและบุคคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะตำมสำยงำน หรือ 
เพ่ือเสริมควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 กำรส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำทุกสังกัด 

ระดับหน่วยงำน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำ
สมรรถนะตำมสำยงำน 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

แบบจัดเก็บข้อมูล 
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ออนไลน์ 
 
 

 
 

 

 

สพป. 
สพม. 
สช. 

อปท. 
อำชีวะ 

อุดมศึกษำ 

 6. ร้อยละของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำและสถำนศึกษำใน
จังหวัดมีกำรพัฒนำ
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่
บุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ 

ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

 ระดับสถำนศึกษำ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำ
สมรรถนะตำมสำยงำน 
2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 

 7. ร้อยละของสถำนศึกษำ 
ในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พ้ืนฐำนกำรเรียนภำษำอังกฤษ                          
เพ่ือกำรสื่อสำรให้แก่ผู้เรียน 

ร้อยละ  100 กำรพัฒนำผู้เรียนของสถำนศึกษำ
ทุกสังกัดระดับสถำนศึกษำ 
1) กำรพัฒนำผู้เรียนของ
สถำนศึกษำ 
2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 

 

แบบจัดเก็บข้อมูล 
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

สพป. 
สพม. 
สช. 

อปท. 
อำชีวะ 

อุดมศึกษำ 

2. ผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร 
และคุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์   
(ลูกพ่อขุนผำเมือง 
เสียสละ กล้ำหำญ 
ชำญฉลำด) 

8. ร้อยละของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร และ
คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผำเมือง 
เสียสละ กล้ำหำญ ชำญฉลำด) 

ร้อยละ 100 กำรพัฒนำผู้เรียนของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำทุกสังกัด 
ระดับหน่วยงำน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรและคุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถำนศึกษำ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำ

 

 

แบบจัดเก็บข้อมูล 
ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ออนไลน์ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรและ
คุณลักษณะผู้เรียนจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

2) บูรณำกำรในหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

3) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

4) อื่น ๆ.............................. 

5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง 

ผู้เรียนได้รับโอกำส
และควำมเสมอภำคใน
กำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยต่อประชำกรอำยุ 3-5 
ปี เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 80 1. ส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

2. ส่งเสริมกำรสร้ำงควำม 
เสมอภำคและเท่ำเทียม 
ทำงกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
น ำข้อมูลจำกระบบ DMC 

ระบบข้อมูลผู้เรียน และกำร
จัดเก็บข้อมูลผลกำรรับผู้เรียน
ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ

ทุกสังกัด ทุกระดับ
เปรียบเทียบกับประชำกรวัย

เรียนจ ำแนก 
รำยกลุ่มอำยุ 

สพฐ. 
สช. 

อปท. 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำภำคบังคับต่อ
ประชำกร อำยุ 6-14 ปี  

 ร้อยละ 100 สพป. 
สพม. 
สช. 

3. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
กำรศึกษำ ม.ปลำย หรือ
เทียบเท่ำ ต่อประชำกร อำยุ 
15-17 ปี เพิ่มข้ึน 

 ร้อยละ 70 สพป. 
สพม. 
สช. 

อำชีวศึกษำ 

4. ร้อยละผู้เรียน
ระดับอุดมศึกษำในจังหวัดต่อ
ประชำกรวัยเรียน
ระดับอุดมศึกษำเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 

จำกป ี2562 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำวิทยำลัยกำร
กีฬำแห่งชำติ 

5. ร้อยละประชำชน อำยุ           
15-59 ปีได้รับกำรศึกษำ
เพ่ิมข้ึน  

 ร้อยละ  4.15 กศน.เพชรบูรณ์ 

6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกำส 
เด็กออกกลำงคัน และเด็กตก
หล่น ได้รับกำรช่วยเหลือ
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 90 กศน.เพชรบูรณ์ 
ร.ร.รำชประชำน-ุ
เครำะห์ฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล หน่วยด าเนินงาน 

หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ น้อมน ำ
ศำสตร์พระรำชำ พระ
บรมรำโชบำยและ
พระรำชด ำริ ด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
เพ่ือกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 

1. ร้อยละของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
ในจังหวัด น้อมน ำศำสตร์
พระรำชำ พระบรมรำโชบำย
และพระรำชด ำริด้ำนกำรศึกษำ 
สู่กำรปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำในจังหวัด น้อมน ำ
ศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำ
โชบำยและพระรำชด ำริด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
ระดับหน่วยงำน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำในจังหวัด น้อมน ำ
ศำสตร์พระรำชำ พระบรมรำ
โชบำยและพระรำชด ำริด้ำน
กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับสถำนศึกษำ 
1) บูรณำกำรจัดกิจกรรม
สถำนศึกษำพอเพียง โรงเรียน
คุณธรรม และโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯในหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
3) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
4) อื่น ๆ.............................. 
5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้
หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 

 

 

 

 

 

ติดตำมโดยใช้แบบจัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ จำกหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำทุกสังกัด 

 

 

 

สพป. 
สพม. 
สช. 
อำชีวศึกษำ 

อุดมศึกษำ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล หน่วยด าเนินงาน 

 2. ร้อยละของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
ในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม
สถำนศึกษำพอเพียง  โรงเรียน
คุณธรรม และโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

 

 ร้อยละ 100 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ ส่งเสริมกิจกรรม
สถำนศึกษำพอเพียง โรงเรียน
คุณธรรม และโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืขฯ 

ระดับหน่วยงำน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำในจังหวัด ส่งเสริม
กิจกรรมสถำนศึกษำพอเพียง 
โรงเรียนคุณธรรม และโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืขฯ 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถำนศึกษำ 
1) บูรณำกำรจัดกิจกรรม
สถำนศึกษำพอเพียง โรงเรียน
คุณธรรม และโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯในหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

3) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

4) อื่น ๆ.............................. 

5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตำมโดยใช้แบบจัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ จำกหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำทุกสังกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป. 
สพม. 
สช. 
อำชีวศึกษำ 

อุดมศึกษำ 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล หน่วยด าเนินงาน 

 3. ร้อยละของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
ในจังหวัด มีกำรบริหำรจัดกำร
ขยะและสิ่งแวดล้อม 

 ร้อยละ 100 

 

2. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 

ระดับหน่วยงำน 
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำร
ขยะและสิ่งแวดล้อม 

2) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถำนศึกษำ 
1) บูรณำกำรจัดกำรบริหำรจัดกำร
ขยะและสิ่งแวดล้อม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

4) อื่น ๆ.............................. 

5) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา วิธีการติดตาม/จัดเก็บข้อมูล หน่วยด าเนินงาน 

หน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำ มีกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัด
กำรศึกษำในลักษณะ
กำรบูรณำกำรตำม
บริบทของจังหวัด 

2. ระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

มี  
 
 

พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 

 
 

แบบจัดเก็บข้อมูลกำรบริหำร
อัตรำก ำลัง 

ศธจ.เพชรบูรณ์ 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำ 
มีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู 
ตำมเกณฑ์ที่เหมำะสม 

ร้อยละ 
60 

สพป. 
สพม. 

4. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมี
เรื่องกำรร้องเรียนด้ำนกำร
บริหำรงำนบริหำรงำนบุคคล
ลดลง 

0 จัดเก็บข้อมูลที่เกิดจริง 
จำกกำรปฏิบัติงำน 

ศธจ.เพชรบูรณ์ 

1. มีระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
ทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด  
(Big Data) 

มี พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด 

น ำระบบ EDC  
(Education Data Center)  

มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ศธจ.เพชรบูรณ์ 

5. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
มีกระบวนกำรที่ส่งเสริมกำร 
มีส่วนร่วมและกำรบูรณำ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

มี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
มีระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย 
น ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำใช้ 
ในกำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจ 

คณะกรรมกำรศึกษำธกิำรจังหวัด 
คณะอนกุรรมกำรศึกษำธกิำรจังหวัด
เพชรบูรณ ์
คณะอนกุรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร ์
คณะอนกุรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กำรศกึษำ 

 
 
ศธจ.เพชรบูรณ์ 

6. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมี
ระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก 

มี แผนบริหำรจัดกำร 
โรงเรียนขนำดเล็ก 

จัดเก็บข้อมูลที่เกิดจริง 
จำกกำรปฏิบัติงำน 

 
ศธจ.เพชรบูรณ์ 
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการต้นกล้าจิตอาสา สืบ
สานศาสตร์พระราชา พัฒนา
ทักษะชีวิต
  1.1 กิจกรรมหลัก กิจกรรมต้น
กล้าจิตอาสา สืบสานศาสตร์
พระราชา พัฒนาทักษะชีวิต

1. ขยายผลศาสตร์
พระราชาและพระบรมรา
โชบาย (จิตอาสา เราท า
ความดีด้วยหัวใจ) ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัช
การท่ี 10 สู่เยาวชน
2. เพ่ือสร้างเยาวชน
แกนน าต้นกล้าจิตอาสา 
สืบสานศาสตร์พระราชา
 พัฒนาทักษะชีวิต แก่
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
3. เพ่ือเยาวชนแกนน า
ต้นกล้าจิตอาสาฯ มี
คุณลักษณะท่ีดี หลุดพ้น
พฤติกรรมเสียง ในทุก
ด้าน ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน พร้อมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน

1. ศาสตร์พระราชา
ของในหลวงรัชการท่ี 9
 และ การแสดงออก
จิตอาสา ของในหลวง
รัชการท่ี 10 ขยายผล
สู่พ้ืนท่ีชุมชน และ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้
พระบารมีแผ่ไพศาล 
สร้างเจตคติท่ีดีต่อชุมชน
2. สถานศึกษาและ
ชุมชน  เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพ่ิม
มากข้ึน

สถานศึกษา ทุก
สังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์

 1. ร้อยละ 100 ของ
อ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์  มีต้นกล้าจิต
อาสา สืบสานศาสตร์
พระราชา พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
2.  ต้นกล้าจิตอาสา สืบ
สานศาสตร์พระราชา 
พัฒนาทักษะชีวิต อ าเภอ
ละ ไม่น้อยกว่า 15 คน 

 - 284,000.00 284,000.00 568,000.00 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

2. โครงการ เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตนเยาวชน
จังหวัดเพชรบูรณ์                   
 2.1 กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง
ความปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

1. เพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนแกนน าจังหวัด
เพชรบูรณ์
2. เพ่ือสร้างฐานความรู้
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
 แก่ผู้เรียนทุกระดับทุกคน

1. เพ่ือลดปัญหา
อุบัติเหตุทางบกของ
นักเรียน-นักศึกษา
2. สร้างความรู้ความ
ปลอดภัยการใช้รถใช้
ถนนกับนักเรียน-
นักศึกษา ทุกคน

สถานศึกษา ทุก
สังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์

1. ร้อยละ 100 ของ
อ าเภอในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีเยาวชนแกน
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัด ได้รับฐานความรู้
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยสร้างวินัยตน
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

348,000 348,000 696,000.00 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1

3. โครงการโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
   3.1 กิจกรรมหลัก อบรมให้
ความรู้เร่ืองการป้องกันและ  
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แก่ เด็ก
และเยาวชน  นักเรียน นักศึกษา
    3.2 กิจกรรมหลัก มอบเกียรติ
บัตร และรางวัลส าหรับการ
ประกวดคลิปวีดีโอ

1.เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กลุ่มเด็กและ
เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาตระหนักใน
ความส าคัญของปัญหา
การค้ามนุษย์ 
2.เด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา
สามารถป้องกันตนเอง 
กลุ่มเพ่ือน ตลอดจน
ชุมชนของตนให้รอดพ้น
จากขบวนการค้ามนุษย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการฯ
ตระหนักใน
ความส าคัญของปัญหา
การค้ามนุษย์ และ
สามารถป้องกันตนเอง
 กลุ่มเพ่ือน ตลอดจน
ชุมชนของตนให้รอด
พ้นจากขบวนการค้า
มนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา
ในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน
 800 คน

จังหวัดเพชรบูรณ์ เด็กและเยาวชน นักเรียน
 นักศึกษาในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์เข้าร่วม
โครงการฯร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย

 - 

390,900 390,900 781,800 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดผู้ติดส่ิงเสพติด
4. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
  4.1 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะกรรมการศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษา 
  4.2 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการแก้ปัญหา
ยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษา 
   4.3 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการด าเนินการ
สถานศึกษาสีขาว
ในสถานศึกษาเอกชน
   4.4 กิจกรรมหลัก ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ
สถานศึกษาสีขาว
   4.5 นิทรรศการวันยาเสพติดโลก
   4.6 ประกวดภาพยนต์ต่อต้าน
ยาเสพติด

1  เพ่ือขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2  เพ่ือสร้างเครือข่าย
การด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา
3  เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล
เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
NISPA และ CATAS 
4  เพ่ือติดตามและ
วิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

1 เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านยา
เสพติดจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกสังกัด
เข้าร่วมเครือข่าย
2 เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาภายใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
ภูมิคุ้มกัน

บุคลากรส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 ครู และนักเรียน 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดจาก
หน่วยงานทางการศึกษา 
มากกว่าร้อยละ 95 
จ านวน 600 คน (ฐาน
จากจ านวนสถานศึกษา) 
มีความรู้ ความสามารถ 
และอยู่ในเครือข่าย
ด าเนินการ 
2 เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาท่ีได้รับ
ภูมิคุ้มกัน มากกว่าร้อย
ละ 95  จ านวน 
65,000 คน(ฐานจาก
จ านวนนักเรียนท่ีได้รับ
ภูมิคุ้มกัน ระบบ NISPA 
ปี 2562)

 - 130,000 130,000 260,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
5. ค่ายครอบครัวสัมพันธ์
สร้างสรรค์คนดี
  กิจกรรมหลัก ค่ายครอบครัว
สัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี

1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ ในบทบาทหน้าท่ี
ของสมาชิกในครอบครัว
2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตระหนักเห็น
ความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัวและมีเจตคติท่ี
ดีในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับครอบครัว  
3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะในการ
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อ
กันในครอบครัว

สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 
สมาชิกในครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจมี
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนเองได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
 ก่อให้เกิดความสุข 
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว ส่งผลให้
นักเรียน นักศึกษา 
และพ่อ แม่ หรือ
ผู้ปกครอง มี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมท่ีดีและเป็น
พลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น พ่อ แม่ 
หรือผู้ปกครอง 
จ านวน ๖๐ คน

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ: 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

 - 344,435 344,435 688,870 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 1 1

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการ มหกรรมสินค้า
ผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษาครบ
วงจรจังหวัดเพชรบูรณ์ คร้ังท่ี 1
  8.1 กิจกรรมหลัก มหกรรม
สินค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนนักศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์  (จ้างเหมาจัด
กิจกรรม)

เพ่ือเปิดโอกาสให้
สถานศึกษา ทุกระดับทุก
สังกัด ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์/สินค้า 
นวัตกรรม ของนักเรียน 
นักศึกษา ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ สามารถต่อ
ยอดในเชิงธุรกิจได้

 ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ
บริการรวมถึง
นวัตกรรมของนักเรียน
นักศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่
สู่ประชาชนภายนอก
และผู้ประกอบการอัน
เป็นการสร้าง
ความสามารถ
ความสามารถในการ
แข่งขันของจังหวัด

สถานศึกษา ทุก
สังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์

1. สถานศึกษาไม่น้อย
กว่า 50 แห่งในจังหวัด 
เข้าร่วมมหกรรมสินค้า
ผลิตภัณฑ์นักเรียน
นักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
2. มีบูทจ าหน่ายสินค้า
นักเรียนนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 100 บูท

 - 3,150,000.00 3,150,000.00 6,300,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 2 2

2. โครงการความต้องการของ
ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
การรับบริการทางการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์
    2.1 กิจกรรมหลัก ศึกษาวิจัย
วามต้องการของประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์

1 เพ่ือศึกษาความตอง
การของประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ในการรับ
บริการ ทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ 5 ดาน คือ ด
านโปรแกรมวิชาท่ีเรียน ด
านหลักสูตรการศึกษา
อาชีพ ดานอบรมระยะส้ัน
 ดานเวลาท่ีเรียน และด
านสถานท่ีเรียน 
2 เพ่ือเปรียบเทียบความต
องการของประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ในการ
รับบริการทางการศึกษา
จากวิทยาลัยชุมชน
เพชรบูรณ์ จ าแนกตาม
คุณลักษณะของผูตอบ
แบบสอบถาม คือเพศ 
อายุระดับการศึกษาและ
รายไดของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้เอกสารผลงานทาง
วิชาการ ความตองการ
ของประชาชนจังหวัด
เพชรบูรณ์
ในการรับบริการทาง
การศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนเพชรบูรณ์ 5 ด
าน คือ ดานโปรแกรม
วิชาท่ีเรียน ดานหลัก
สูตรการศึกษาอาชีพ ด
านอบรมระยะส้ัน ดาน
เวลาท่ีเรียนและดานส
ถานท่ีเรียน

ประชาชนท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป
 ท่ีอาศัยในจังหวัด
เพชรบูรณ์

พ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบูรณ์ ท้ัง 11
 อ าเภอ

มีรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่

 - 77,650  - 77,650 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัย
   3.1 กิจกรรมหลัก จัดจ้างออก
แบบจัดท าส่ือการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัย

1 เพ่ือสร้างการรับรู้ด้าน
การเกษตรปลอดภัยสู่
หน่วยงาน สถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน 
2 เพ่ือพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านเกษตรปลอดภัย ให้
ครูและผู้เรียนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมใน
การจัดการเรียนการสอน
ด้านเกษตรปลอดภัย เกิด
การเรียนรู้และเข้าใจใน
เน้ือหาสาระด้านเกษตร
ปลอดภัยได้ดีข้ึน

มีส่ือ/คู่มือการศึกษา
ด้านเกษตรปลอดภัย 
จ านวน 1 เร่ือง

นักเรียน นักศึกษา
 และประชาชน 
ในหน่วยงานทาง
การศึกษา 
สถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการ
ศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาได้รับส่ือ/
คู่มือการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัย 
เพ่ือน าไปใช้จัดการศึกษา
ในสถานศึกษาของตนเอง
ได้

 - 150,000  - 150,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 2 2

4. โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านการท่องเท่ียว
   4.1 กิจกรรมหลัก อบรมให้
ความรู้ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
และการท่องเท่ียวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
   4.2 กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือ
การท่องเท่ียวจังหวัดเพชรบูรณ์

1.เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ครู ใน
เขตจังหวัดเพชรบูรณ์
2.เพ่ือจัดท าคู่มือการ
ท่องเท่ียวจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

1.พัฒนานักเรียน 
นักศึกษา ครูในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 220 คน
2 มีคู่มือการท่องเท่ียว
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 1,000 เล่ม

นักเรียน นักศึกษา
 และครูในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์   1.นักเรียน นักศึกษา 
ครูในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์เข้าร่วม
โครงการฯร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้าหมาย
    2.มีคู่มือการ
ท่องเท่ียวจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ีถูกต้อง 
จ านวน 1,000 เล่ม

 - 698,600  - 698,600 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการ สร้างหลักสูตร
เสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผา
เมืองส าหรับผู้เรียน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์
  1.1 กิจกรรมหลัก การประชุม
เชิงปฏิบัติการสร้างหลักสูตร
เสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผา
เมืองส าหรับผู้เรียน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

เพ่ือสร้างหลักสูตร
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ลูกพ่อขุนผาเมืองส าหรับ
ผู้เรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์

มีหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุน
ผาเมืองส าหรับผู้เรียน
ในจังหวัด
เพชรบูรณ์   และ
สามารถน าไปใช้ได้จริง  

ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย  ระดับ
ประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา
และระดับ
อาชีวศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์
 และ
อ าเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์

มีหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะลูกพ่อขุนผา
เมืองส าหรับผู้เรียนใน
จังหวัด
เพชรบูรณ์

 - 130,000  - 130,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

2. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครูรุ่นใหม่ 
Phetchabun Smart Teachers
   2.1 กิจกรรมหลัก อบรมเชิง
ปฏิบัติการตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมครูบรรจุใหม่ 
Phetchabun Smart Teachers

1. เพ่ือสร้างบุคลากรท่ี
เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาและปลูกฝ่ังแนว
ทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แก่ผู้เรียน 
2. เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ 
Phetchabun Smart 
Teachers ให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีแบบบูรณาการ

ครูผู้ช่วยท่ีบรรจุใหม่  
บุคลากรท่ีเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนา
และปลูกฝ่ังแนว
ทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แก่ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด

ครูผู้ช่วยท่ีบรรจุ
ใหม่  
ทุกสังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

ร้อยละ 100 ของครู
ผู้ช่วยจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได้ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครู
ผู้ช่วยรุ่นใหม่ 
Phetchabun Smart 
Teachers

 - 2,100,000 2,100,000 4,200,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

3. โครงการยกระดับผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่การพัฒนาขีด
ความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ 
School Director Enchance for
 Phetchabun Smart City.
   3.1 กิจกรรมหลัก ยกระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนา
ขีดความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์
 School Director Enchance 
for Phetchabun Smart City.
งบประมาณ 2,000,000   บาท

1. เพ่ือสร้างบุคลากรท่ี
เป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาและปลูกฝ่ัง
แนวทาง การพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ แก่
ครูผู้สอน และผู้เรียน 
2. เพ่ือสร้างเครือข่าย 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ภาวะความเป็นผู้น า และ
 ให้ปฏิบัติหน้าท่ีแบบ
บูรณาการร่วมกัน

ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นบุคลากรท่ีเป็น
ก าลังส าคัญในการ
พัฒนาและ          
ปลูกฝ่ังแนวทางการ
พัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ แก่ครูผู้สอน
 และผู้เรียน มี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด 
สามารถขับเคล่ือนแนว
ทางการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ทุก
สังกัด

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

 ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์

 - 2,000,000 2,000,000 4,000,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

4. โครงการ อ่านออกเขียนได้ดี
เย่ียมให้โล่สถานศึกษา สร้าง
รากฐานการพัฒนาก าลังคนใน
ศตวรรษท่ี 21 
  4.1 กิจกรรมหลัก กิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับโล่
รางวัลระดับดีเย่ียม 100%

1. เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
ตามนโยบายการอ่านออก
เขียนได้ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
และจังหวัดเพชรบูรณ์ อัน
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
คนในศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ให้แก่โรงเรียนท่ี
ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินกิจกรรมการอ่าน
ออกเขียนได้

เพ่ือให้ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาทุกคนใน
จังหวัดอ่านออกเขียน
ได้ ครบถ้วน 100 %

สถานศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษาทุก
แห่ง ทุกสังกัดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

โรงเรียน จ านวน 100 
แห่ง ผ่านการประเมิน
การอ่านการเขียนระดับดี
เย่ียม

 - 185,000 185,000 370,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

5. โครงการพัฒนารูปแบบการ
ส่งเสริมสถานศึกษาน าร่อง เพ่ือ
พัฒนาความสามารถการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียนช้ัน ป.1-2 
จังหวัดเพชรบูรณ์
   5.1 กิจกรรม 1 ก าหนด
แนวทางและรูปแบบ
   5.2 กิจกรรม 2 คัดเลือก
โรงเรียนน าร่อง 
   5.3 กิจกรรม 3 ช้ีแจงโรงเรียน
น าร่อง
   5.4 กิจกรรม 4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
   5.5 กิจกรรม 5 พัฒนารูปแบบ
 และนวัตกรรมการอ่านออกเขียน
ได้ 
   5.6 กิจกรรม 6 นิเทศ ติดตาม
   5.7 กิจกรรม 7 ประเมินผล
   5.8 กิจกรรม 8 แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และถอดบทเรียน
   5.9 กิจกรรม 9  สรุปผล

1.  เพ่ือส่งเสริม
สถานศึกษาน าร่องให้มี
รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
ระดับช้ัน ป.1-2 อ่าน
ออก-เขียนได้
2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนใน
โรงเรียนน าร่อง สามารถ
พัฒนานักเรียนให้อ่าน
ออกเขียนได้และส่ือสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามระดับช้ัน

1. เชิงปริมาณ 
โรงเรียนน าร่องใน
จังหวัดเพชรบูรณ์
จ านวน  5   แห่ง มี
รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนระดับช้ัน ป. 1
 และ ป.2 อ่านออก-
เขียนได้ อย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 
รูปแบบ/แนวทาง   
2.เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนน าร่องอ่าน
ออกเขียนได้  จ านวน 
5 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์
การประเมินเป็น
โรงเรียนน าร่องการ
อ่านออกเขียนได้ 100
 %

โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน
 5 แห่ง

โรงเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์

1. นักเรียนปฐมวัย อายุ 
4-6 ปี อ่านภาพ สัญลักษณ์
 และเขียนค าได้เหมาะสม
ตามวัยทุกคน 
2. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-2 อ่าน
ออก เขียนได้ ถูกต้อง
เหมาะสมตาม
ระดับช้ันทุกคน 
3. ครูผู้สอนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 
แผน  
4.ครูผู้สอนจัดท าส่ือ/
นวัตกรรม อย่างน้อย 1 
อย่าง 
5. สถานศึกษาจัดท า
รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน
ระดับช้ัน ป.1-2 อ่านออก
เขียนได้ อย่างน้อย 1 
รูปแบบ

 - 493500  - 493500 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

6.  การอบรมปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพในการสร้าง
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน “การ
รู้เร่ืองการอ่าน(Reading 
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ PISA” ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ในสังกัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

1. เพ่ือพัฒนาครูในสังกัด
สร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้รู้
เร่ืองการอ่าน
๒. เพ่ือประเมินการรู้
เร่ืองการอ่านตามแนว
ทางการประเมินผล
นานาชาติ PISA 
3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลผล
การประเมินการการอ่าน
 ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ PISA 
 4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลผล
การประเมินการการอ่าน 
 ตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียน
น าไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนา
นักเรียน

ครูและผู้มีส่วนร่วม
เก่ียวข้องทางการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน ๔๓
 รูป/คน ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาในการ
สร้างเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนให้เป็น
ผู้รู้เร่ืองการอ่าน

ครูและผู้มีส่วนร่วม
เก่ียวข้องทาง
การศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน
 ๔๓ รูป/คน ผู้เข้า
การอบรมสัมมนา

อ าเภอเมืองเพชร
บูรณื

๑ ร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ใน
สังกัดโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รู้
เร่ืองการอ่านเพ่ิมข้ึน (ร้อย
ละ ๘๐)
๒ ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(ร้อยละ ๘๐)

 - 335,600  - 335,600 3
ส านักงาน

พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ

สนง.
พระพุทธ
ศาสนา
จังหวัด

เพชรบูรณ์

3 3



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

7. ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับผู้พิการและ
เด็กด้อยโอกาส 
   7.1 กิจกรรมหลัก เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ระยะเวลา 
60 ช่ัวโมง 
   7.2 กิจกรรมหลัก English 
Day 
   7.3 ประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ

1  เพ่ือพัฒนาครูสอน
ภาษาอังกฤษให้สามารถ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้มี
คุณภาพมากข้ึน
2  เพ่ือพัฒนานักเรียน
ให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสารได้ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน
3  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของกลุ่มสารนะการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้สูงข้ึน

จัดกิจกรรมเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
ระยะเวลา 60 ช่ัวโมง 
กลุ่มเป้าหมาย  3 
โรงเรียน , กิจกรรม 
English Day

นักเรียน 
สถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์  
จังหวัดเพชรบูรณ์

นักเรียน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ส่ือสาร ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินใน ระดับน่า
พอใจ อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

 - 50,000  - 50,000 1
สพฐ.ศธ.

โรงเรียนราช
ประชานุ

เคราะห์ท่ี 57

3 3



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

8. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ทาง
การศึกษา
  8.1 กิอจกรรมหลัก ติวเพ่ือ
เตรียมความพร้อม ช้ัน ป.6 , ม. 3
 และ ม. 6 หลังเลิกเรียน
  8.2 -กิจกรรมหลัก ค่าย 
English camp
  8.3 กิจกรรมหลัก ค่ายเสริม
ทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ
  8.4 กิจกรรมหลัก ป้ายนิเทศให้
ความรู้

๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาในสังกัดให้มี
คุณภาพ
๒ เพ่ือเพ่ือสร้าง
นวัตกรรมและหรือ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษา
ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท้ัง ๕ กลุ่มสาระไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5
๓ เพ่ือนิเทศก ากับ
ติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ

จัดท านวัตกรรม/
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ๕ กลุ่มสาระ

สถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
จังหวัดเพชรบูรณ์

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัด
เพชรบูรณ์

สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่งสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนท้ัง ๕ กลุ่ม
สาระได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

 - 50,000  - 50,000 1
สพฐ.ศธ.

โรงเรียนราช
ประชานุ

เคราะห์ท่ี 57

3 3

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการ บูรณาการความ
ร่วมมือเพ่ิมอัตราการเข้าเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอาชีวศึกษา
   1.1 กิจกรรมหลัก บูรณาการ
ความร่วมมือเพ่ิมอัตราการเข้า
เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา
    1.1.1 กิจกรรมย่อย1 การ
พัฒนาครูแนะแนวของจังหวัด
เพชรบูรณ์
    1.1.2 กิจกรรมย่อย 2 การ
แนะแนวเชิงรุก

1 เพ่ือขยายกลุมเปา
หมายผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
การเขาศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย
2 เพ่ือขยายกลุมเปา
หมายผูเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
การเขาศึกษาต่อหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  
3 เพ่ือเปนทางเลือก
ส าหรับผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในการเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.)  

เพ่ือเพ่ิมอัตราส่วนการ
เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า/หรือสูง
กว่า ในจังหวัดต่อกลุ่ม
ประชากรวัยเรียน
ในช่วงอายุน้ันให้เพ่ิมข้ึน

สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานทุกแห่งใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 250 แห่ง

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สัดส่วนผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2
2 สัดส่วนผู้เรียนระดับ
ระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2
3 สัดส่วนผู้เรียนระดับ
ระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2

 - 1,242,540  - 1,242,540 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส สามารถ
ประกอบอาชีพ  และช่วยเหลือ
ตัวเองได้
  2.1 กิจกรรมหลัก ขับเคล่ือน
สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
  2.2 กิจกรรมหลัก ประชุมเชิง
ปฏิบัติการช้ีแจงการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูประบบติดตามสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้เด็ก
ด้อยโอกาส
   2.3 กิจกรรมหลัก รูปแบบ/
แนวทาง สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสทาง
   2.4 การด าเนินสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษาให้เด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพและช่วยเหลือ
ตัวเองได้
   2.5 ก ากับติดตาม และสรุปผล

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชนผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และ
ผู้ด้อยโอกาส สามารถ
ประกอบอาชีพและ
ช่วยเหลือตัวเองได้

1. ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์มีข้อมูลเด็ก
ด้อยโอกาส  เด็กออก
กลางคัน 
และเด็กตกหล่น ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์
2. เด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่น ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและ
สนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และ
ผู้ด้อยโอกาสสามารถ
ประกอบอาชีพและ
ช่วยเหลือตัวเองได้

เด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น 
ในระบบและนอก
ระบบการศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน
ทางการศึกษา
และสถานศึกษา 
ในจังหวัด
เพชรบูรณ์

นักเรียนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ีมีความ
ต้องการให้ได้รับความ
ช่วยเหลือ จ านวน 150 
คนได้รับการพัฒนา ร้อย
ละ 100

 - 310,900 310,900 621,800 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 4 4

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม
1. โครงการ สถานศึกษาปลอด
ขยะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมจังหวัด
เพชรบูรณ์
   1.1 กิจกรรมหลัก สถานศึกษา
ปลอดขยะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
งบประมาณ  525,600   บาท

1. เพ่ือส่งเสริม
สถานศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัดเป็นสถานศึกษา
ปลอดขยะเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและมี
นวัตกรรมในการบริหาร
จัดการขยะอย่างเหมาะสม
2. เพ่ือขับเคล่ือน
โครงการสถานศึกษา
ปลอดขยะและชุมชน
ปลอดขยะกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
3. เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานศึกษาท่ี
ด าเนินการเป็น
สถานศึกษาปลอดขยะใน
ระดับจังหวัด

1.  สถานศึกษาใน
จังหวัดเป็น
สถานศึกษาปลอดขยะ
 มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพ
2. มีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการขยะ ท่ี
สามารถถ่ายทอดและ
ขยายผลสู่ครัวเรือน 
ชุมชนท้องถ่ิน

สถานศึกษา ทุก
สังกัดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ์

จ านวน 11 
อ าเภอจังหวัด
เพชรบูรณ์

1.  ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ีเข้าร่วม
โครงการเป็นสถานศึกษา
ปลอดขยะเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ระดับจังหวัด
2. ร้อยละ 100 ของ
อ าเภอมีสถานศึกษา
ต้นแบบปลอดขยะเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ระดับจังหวัด 

 - 525,600.00 525,600.00 1,051,200.00 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 5 5

2. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
เจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน   
    2.1 กิจกรรมหลักอบรมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน

เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
จัดการส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียนให้คนงาน
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ด้านสถานท่ีของโรงเรียน

พัฒนาทักษะผู้ดูแล
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ให้ถูกต้อง
ตามหลักสากล

คนงานหรือ
เจ้าหน้าท่ี  ท่ี
รับผิดชอบด้าน
สถานท่ีของ
โรงเรียนในเขต
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์เขต  1 
 2  และเขต  3  
ผ่านการอบรมไม่
น้อยกว่า  60  คน

วิทยาลัยเกษตร
และเทตโนโลยี
เพชรบูรณ์
อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์

จ านวนผู้เข้าอบรมไม่
น้อยกว่า  60 คน

140,800 140,800 281,600 1
สอศ. ศธ.

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทตโนโลยี
เพชรบูรณ์

5 5

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

3. โครงการพัฒนาส านึกรักษ์
ธรรมชาติ   
    3.1 กิจกรรมหลักอบรมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีดูแลสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน

เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกรักษ์
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแก่นักเรียน
นักศึกษา บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ  และ
ประชาชนโดยท่ัวไป

พัฒนาพ้ืนท่ีจ านวน  
๕๕  ไร่  ป่าอนุรักษ์
ของวิทยาลัยให้เป็น
แหล่งเรียนรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

ผู้บริหาร  ครู  
บุคลากร  ทุกสังกัด
 นักเรียนนักศึกษา
 และประชาชน
ท่ัวไป

วิทยาลัยเกษตร
และเทตโนโลยี
เพชรบูรณ์
อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์

จ านวนผู้เข้าอบรมไม่
น้อยกว่า  300 คน

 - 539,500.00  - 539,500 1
สอศ. ศธ.

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทตโนโลยี
เพชรบูรณ์

5 5

แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมปลาพลวงหิน (แก่ง
บางระจัน) ต าบลหนองแม่นา 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือเช่ือมโยงการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ สู่ชุมชนอย่างย่ังยืน
    1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริม
การอนุรักษ์พันธุกรรมปลาพลวง
หิน 
     กิจกรรมย่อย 1  จัดเตรียม
ประสานงาบชุมชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
    กิจกรรมย่อย 2  เก็บข้อมูลจาก
แหล่งน้ า/ลูกปลา/ศึกษาชนิดของปลา
พลวง
   กิจกรรมย่อย 3 ศึกษาชีววิทยาปลา
   กิจกรรมย่อย 4 รวบรวมพ่อแม่ปลา/
เล้ียงปรับสภาพ/ศึกษาการเพาะ
ขยายพันธ์ุ
    กิจกรรมย่อย 5 นักศึกษาฝึกงาน
ปฏิบัติท้ังภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ
   กิจกรรมย่อย 6 สรุปผล

1. เพ่ือศึกษาชนิดของ
ปลาพลวงท่ีพบในแก่ง
บางระจัน บ้านหนองแม่
นา
2. เพ่ือศึกษาการเพาะ
ขยายพันธ์ุปลาพลวงหิน 
และแพร่กระจายลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ
3. เพ่ือศึกษาชีววิทยา 
และช่วงระยะเวลาการ
ขยายพันธ์ุของปลาพลวง
หินท่ีพบในแก่งบางระจัน
ในล าน้ าเข็ก
4. เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ท่ีค้นพบแก่
นักศึกษาและชุมชนเพ่ือ
การอนุรักษ์อย่างย่ังยืน

มีแหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่องค์ความรู้
เร่ืองปลาพลวง ให้กับ
นักศึกษา นักท่องเท่ียว
และชุมชนท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 1 แหล่ง

กลุ่มชุมชนคนรักษ์
ป่าหนองแม่นา ต.
หนองแม่นา อ.เขา
ค้อ จ.เพชรบูรณ์

ต.หนองแม่นา อ.
เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์

1. มีเอกสารรวบรวม
ความรู้เก่ียวกับชนิดของ
ปลาพลวงฯ 
2. มีเอกสารรวบรวม
ความรู้เก่ียวกับปลาพลวง
 ชีววิทยา และช่วง
ระยะเวลาการขยายพันธ์ุ
ของปลาพลวง
3. แหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่องค์ความรู้เร่ือง
ปลาพลวง ให้กับ
นักศึกษาและชุมชน
เพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์อย่างย่ังยืนแก่
ชุมชน

 - 971,500  - 971,500 1
สอศ. ศธ.

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทตโนโลยี
เพชรบูรณ์

5 5



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ

2. โครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธุกรรมหอยก้นตัด (แก่ง
บางระจัน) 
ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเช่ือมโยง
การ  ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สู่
ชุมชนอย่างย่ังยืน
      2.1 กิจกรรมหลัก...การเก็บ
และรวบรวมหอยก้นตัด, ให้ความรู้
 และเผยแพร่องค์ความรู้

1) เพ่ือรวบรวมชนิด
หอยก้นตัดท่ีส ารวจพบใน
เขตล าน้ าเข็ก (แก่ง
บางระจัน) ต าบลหนอง
แม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพ่ือศึกษาชีววิทยา 
และช่วงระยะเวลาการ
ขยายพันธ์ุของหอยก้นตัด
 ท่ีพบในเขตล าน้ าเข็ก 
(แก่งบางระจัน) ต าบล
หนองแม่นา อ าเภอ  เขา
ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
3) เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ท่ีค้นพบแก่
นักศึกษาและชุมชนเพ่ือ
การอนุรักษ์

1)  มีข้อมูลสารสนเทศ
ให้ความรู้เก่ียวกับชนิด
 ของหอยน้ าจืดท่ีพบ
ในเขตล าน้ าเข็ก (แก่ง
บางระจัน)  จ านวน 1 
แหล่ง
2)  มีเอกสารรวบรวม
ความรู้เก่ียวกับหอยก้น
ตัด ชีววิทยา และช่วง
ระยะเวลาการ
ขยายพันธ์ุของหอยก้น
ตัดท่ีพบในเขตล าน้ า
เข็ก (แก่งบางระจัน) 
จ านวน 500 ฉบับ
 3)  มีแหล่งเรียนรู้ 
และเผยแพร่องค์ความรู้
เร่ืองหอยก้นตัด ให้กับ
นักศึกษาและชุมชน
เพ่ือการอนุรักษ์

กลุ่มชุมชนคนรักษ์
ป่าหนองแม่นา ต.
หนองแม่นา อ.เขา
ค้อ จ.เพชรบูรณ์

ต.หนองแม่นา อ.
เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์

1) มีข้อมูลสารสนเทศให้
ความรู้เก่ียวกับชนิด ของ
หอยน้ าจืดท่ีพบในเขตล า
น้ าเข็ก จ านวน 1 แหล่ง
2) มีเอกสารรวบรวม
ความรู้เก่ียวกับหอยก้น
ตัด ชีววิทยา และช่วง
ระยะเวลาการขยายพันธ์ุ
ของหอยก้นตัดท่ีพบใน
เขตล าน้ าเข็ก (แก่ง
บางระจัน) ต าบลหนอง
แม่นา อ าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน
 500 ฉบับ
3) มีแหล่งเรียนรู้ และ
เผยแพร่องค์ความรู้เร่ือง
หอยก้นตัด ให้กับ
นักศึกษาและชุมชน
เพ่ือการอนุรักษ์

 - 635,500  - 635,000 1
สอศ. ศธ.

วิทยาลัย
เกษตรและ
เทตโนโลยี
เพชรบูรณ์

5 5

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 6 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
1. โครงการ ปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์การปฏิบัติราชการเชิงรุกใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
   1.1 กิจกรรมหลัก พัมนา
บุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานทางการศึกษา
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์การ
ปฏิบัติราชการเชิงรุกในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
ในการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรทาง
การศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด และหน่วยงานอ่ืน
 ท่ีปฏิบัติภารกิจด้านการ
จัดการศึกษาในจังหวัด

เพ่ือพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงาน
ทางการศึกษาใน
จังหวัด จ านวน 120 
คน  มีทัศนคติการ
ปฏิบัติราชการการ
ท างานเชิงรุกใน
ลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพสู่
ประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการและ
ประชาชนสูงสุด

บุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา รวม
 120 คน

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์

บุคลากรทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ ผ่าน
การพัฒนา ร้อยละ 80

 - 190,000 190,000 380,000 1
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 6 6

* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการน้ัน ๆ พร้อมท้ังระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ้ าซ้อน

หมายเหตุ  *  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Points
             * 1  โครงการต่อหน่ึงแถวและ 1 คอลัมน์

แบบฟอร์ม  (แผนงานบูรณาการ)
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์

สอดคล้อง

หมายเหตุ
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���ǰ×ĂĂîčöĆêĉñúÖćøðøąđöĉî×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćđóČęĂĔĀšöĊǰǰǰ

üĉì÷åćîąÙøĎßĈîćâÖćø	ðøąđöĉîéšćîìĊęǰĢǰģǰĒúąǰĤ
 �����
��Ĥǰ×ĂĂîčöĆêĉñúÖćøðøąđöĉîéšćîìĊęǰ�ǰĒúąéšćîìĊęǰ�ǰ×ĂÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖø

ìćÜÖćøýċÖþćđúČęĂîđðŨîüĉì÷åćîąßĈîćâÖćøóĉđýþ �����
��� ×ĂĂîčöĆêĉêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøðøąđöĉî×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰ

đóČęĂđúČęĂîđðŨîüĉì÷åćîąßĈîćâÖćøóĉđýþ 	ðøąđöĉîéšćîìĊęǰĤ
 �����
��� ×ĂĂîčöĆêĉñúÖćøðøąđöĉîéšćîìĊęǰ� ñúÖćøðäĉïĆêĉÜćîĒúąđúČęĂîĔĀš×šćøćßÖćøÙøĎ

ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćđðŨîüĉì÷åćîąÙøĎßĈîćâÖćøóĉđýþǰǰǰǰǰ �����
���ǰ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøðøąđöĉîđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĒúą

óĆçîćĂ÷ŠćÜđ×šö×ĂÜñĎšéĈøÜêĈĒĀîŠÜÙøĎñĎšßŠü÷ �����
���ǰ×ĂÙüćöđĀĘîßĂïđðúĊę÷îĒðúÜøć÷ßČęĂÙèąÖøøöÖćøðøąđöĉîđêøĊ÷öÙüćöóøšĂö

ĒúąóĆçîćĂ÷ŠćÜđ×šö×ĂÜñĎšéĈøÜêĈĒĀîŠÜÙøĎñĎšßŠü÷ �����



×

øąđïĊ÷ïüćøą Āîšć

��� ×ĂĂîčöĆêĉĔĀš×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰêĈĒĀîŠÜÙøĎǰ
ßŠü÷øćßÖćøêŠĂđîČęĂÜǰÖøèĊđÝĘïðśü÷ �����

���ǰ×ĂĂîčöĆêĉÿŠÜÙĈøšĂÜ×Ă÷šć÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰ
êĈĒĀîŠÜÙøĎǰÖøèĊóĉđýþǰĕðêŠćÜÝĆÜĀüĆé �����

����ǰ×ĂĂîčöĆêĉøĆï÷šć÷ĒúąĒêŠÜêĆĚÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
êĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęî êćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
ǰĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜîĆÖÝĆéÖćøÜćîìĆęüĕðǰ
øąéĆïßĈîćâÖćøóĉđýþǰ	ñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöĂĈîü÷Öćø
 �����

����ǰ×ĂĂîčöĆêĉĔßšêĈĒĀîŠÜüŠćÜ đóČęĂøĆïđðúĊę÷îêĈĒĀîŠÜǰøĆï÷šć÷ǰĒúąēĂî×šćøćßÖćøÙøĎ
ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰĒúąÖćø÷šć÷×šćøćßÖćøóúđøČĂîÿćöĆâǰđóČęĂïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜ đðŨî×šćøćßÖćøÙøĎ
ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰêĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęî êćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
 �����

��Ģ�ǰ×ĂĂîčöĆêĉđúČęĂîĒúąĒêŠÜêĆĚÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰ
êĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęî êćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
 ĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜ ìĊęöĊðøąÿïÖćøèŤǰ
ðøąđõìüĉßćÖćøǰêĈĒĀîŠÜîĆÖðøąßćÿĆöóĆîíŤǰøąéĆïßĈîćâÖćøóĉđýþ ÿĆÜÖĆéÿĈîĆÖÜćîđ×êóČĚîìĊęÖćøýċÖþćǰ
ðøąëöýċÖþćđóßøïĎøèŤǰđ×êǰ�ǰđðŨîÖćøđÞóćąøć÷ �����

����ǰĒÖšĕ×ÖćøÖĈĀîéêĈĒĀîŠÜĒúąĒêŠÜêĆĚÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰǰǰ
êĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęîǰêćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
ǰêćöÖøĂïĂĆêøćÖĈúĆÜìĊęǰÖ�Ù�ý�ǰÖĈĀîé �����

��Ģ� ×ĂĂîčöĆêĉøĆïēĂî×šćøćßÖćøóúđøČĂîÿćöĆâǰöćïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜđðŨî×šćøćßÖćøÙøĎ
ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰêĈĒĀîŠÜïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĂČęîǰǰêćööćêøćǰ��ǰÙ�	�
 �����

��Ģ� ×ĂĂîčöĆêĉÝĆéÿøøĂĆêøć×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰ
ĔîÿëćîýċÖþćìĊęÝąđÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćøǰðŘÜïðøąöćèǰó�ý����� �����

��Ģ� ×ĂĂîčöĆêĉêĆéēĂîêĈĒĀîŠÜĒúąĂĆêøćđÜĉîđéČĂî 	êĈĒĀîŠÜüŠćÜ

×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćĒúąĂĆêøćđÜĉîđéČĂî×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć
ĔîÿëćîýċÖþćìĊęöĊĂĆêøćÖĈúĆÜđÖĉîđÖèæŤĕðÖĈĀîéêĈĒĀîŠÜĔîÿëćîýċÖþćìĊęöĊĂĆêøćÖĈúĆÜêęĈÖüŠćđÖèæŤǰ
ìĊęǰÖ�Ù�ý�ǰÖĈĀîé �����

���� ×ĂĂîčöĆêĉĔßšêĈĒĀîŠÜüŠćÜ×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰ
đóČęĂĔßšÿĈĀøĆïïøøÝčĒêŠÜêĆĚÜ ��

����ǰ×ĂĂîčöĆêĉïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜñĎšÿĂïĒ×ŠÜ×ĆîĕéšǰǰêĈĒĀîŠÜÙøĎñĎšßŠü÷ǰ
êćöðøąÖćýǰÖýÝ�ǰđóßøïĎøèŤ �����

����ǰÖćøÙĆéđúČĂÖïčÙÙúđóČęĂïøøÝčĒúąĒêŠÜêĆĚÜđ×šćøĆïøćßÖćøđðŨî×šćøćßÖćøÙøĎĒúą
ïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć êĈĒĀîŠÜÙøĎñĎšßŠü÷ǰÖøèĊìĊęöĊÙüćöÝĈđðŨîĀøČĂöĊđĀêčóĉđýþǰÿĆÜÖĆéÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćø
ÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćîǰðŘǰó�ý�ģĦħģ �����

���� ×ĂĂîčöĆêĉÿŠÜÙĈøšĂÜ×Ă÷šć÷×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćêĈĒĀîŠÜ
ñĎšïøĉĀćøÿëćîýċÖþćǰðøąÝĈðŘǰ����ǰĕðêŠćÜÝĆÜĀüĆé 	ÙĈøšĂÜ×Ă÷šć÷ĄǰøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ����ǰ
ÿĉÜĀćÙöǰ����
 �����

øąđïĊ÷ïüćøąìĊęǰ� đøČęĂÜĂČęîė ��



øć÷ÜćîÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤǰ	ÖýÝ�

ÙøĆĚÜìĊęǰ������

đöČęĂüĆîóùĀĆÿïéĊìĊęǰ �� ÿĉÜĀćÙö ���� đüúćǰ�����ǰî�
èǰǰĀšĂÜðøąßčöǰßĆĚîǰĢ ÿĈîĆÖÜćîýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤǰ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ñĎšöćðøąßčö

�� ñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ ðøąíćîÖøøöÖćø
	îć÷ÿČïýĆÖéĉĝ đĂĊę÷öüĉÝćøèŤ


��ǰýċÖþćíĉÖćøõćÙǰ�� øĂÜðøąíćîÖøøöÖćøǰǰǰ
	îćÜÿćüĂćÝćøĊǰǰÿüîðúĉÖǰǰîĉêĉÖøßĈîćâÖćøóĉđýþǰǰñĎšøĆïöĂïĂĈîćÝÝćÖýċÖþćǰíĉÖćøõćÙǰ�� 


��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøýċÖþćîĂÖøąïïĒúąÖćøýċÖþćêćöĂĆí÷ćýĆ÷ ÖøøöÖćø
	îćÜðøąÙĂÜǰǰïčâÿüîǰǰýċÖþćîĉđìýÖŤßĈîćâÖćøóĉđýþ
ñĎšøĆïöĂïĂĈîćÝÝćÖñĎšĂĈîü÷ÖćøÿĈîĆÖÜćîǰÖýî�ÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ
ǰǰǰǰ

��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂćßĊüýċÖþć ÖøøöÖćø
	îć÷óĆîíŤýĆÖéŤ ÙĈēÿö øĂÜñĎšĂĈîü÷Öćøüĉì÷ćúĆ÷đìÙîĉÙđóßøïĎøèŤǰ
ñĎšøĆïöĂïĂĈîćÝÝćÖðøąíćîÖøøöÖćøĂćßĊüýċÖþćÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ


�� ñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøýċÖþć×ĆĚîóČĚîåćî ÖøøöÖćø
	îć÷éĉđøÖǰǰêŠć÷đöČĂÜ


��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÿŠÜđÿøĉöÖćøýċÖþćđĂÖßî ÖøøöÖćø
	îć÷ïĆèæĉêǰǰÙøčæćÜÙą


��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćøÖćøĂčéöýċÖþć ÖøøöÖćø
	ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťðøą÷ĎøǰǰúĉĚöÿč×ǰĂíĉÖćøïéĊöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäđóßøïĎøèŤ


��ǰñĎšĒìîĂÜÙŤÖøõćÙđĂÖßî ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉǰǰǰǰ
	îć÷üčçĉßĆ÷ǰǰēøÝîŤìĉó÷øĆÖ

��ǰñĎšĒìîĂÜÙŤÖøüĉßćßĊó ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
	îć÷óĉÿĉþåŤǰǰüĆçîüĉìĎÖĎø


���ǰñĎšĒìîõćÙðøąßćßî ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
	îć÷ÝčúóÜþŤǰǰÙčšîüÜýŤ


���ǰîć÷üĉýĆú÷ŤǰǰēÛþĉêćîîìŤ ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
���ǰîć÷ÖĈóúǰǰüĆîìć ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
���ǰîć÷ÿöćîǰǰðćÜüĆßøćÖø ÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉ
���ǰøĂÜýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤǰǰǰǰǰ ðäĉïĆêĉĀîšćìĊęÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćøǰǰ

	üŠćìĊęóĆîêøĊðøąĀ÷ĆéǰǰĒÖŠîßć øĆÖþćøćßÖćøĒìîǰ ýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤǰ

��� ×šćøćßÖćøĔîÿĈîĆÖÜćîýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ ñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćøǰǰǰ

	îć÷íćîĊǰǰßćêĉîĆîìîŤǰǰñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙú

���ǰ×šćøćßÖćøĔîÿĈîĆÖÜćîýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ ñĎšßŠü÷đú×ćîčÖćø

	îćÜÿć÷ßúǰǰÿĆÜ×óĆîíŤǰ ñĎšĂĈîü÷ÖćøÖúčŠöĂĈîü÷Öćø

ñĎšĕöŠöćðøąßčö

��ǰñĎšĒìîÿĈîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćø×šćøćßÖćøÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþć ÖøøöÖćøǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ êĉéõćøÖĉÝǰǰǰǰǰ
	îćÜĂĆÝÞøćǰǰÿøąüćÿĊ


��ǰýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆéđóßøïĎøèŤ ÖøøöÖćøĒúąđú×ćîčÖćø êĉéøćßÖćø
	îć÷õĎüîćì öĎúđ×Ċ÷î




ģ

ñĎšđ×šćøŠüöðøąßčö

��ǰîć÷ĂĈîćÝ ïčâìøÜ ñĎšĂĈîü÷Öćø ÿóð�óß��
��ǰîć÷ÿöýĆÖéĉĝ õĎöĉÖĂÜ ñĎšĂĈîü÷Öćø ÿóð�óß��
��ǰîć÷óÜýŤóúǰǰĒÿîîĂÖ øĂÜðúĆéǰĂïÝ�đóßøïĎøèŤ
��ǰîćÜÿćüèĆãåèĉßćǰǰõĎÖćÿĂî îĆÖüĉßćÖćøýċÖþćǰĂïÝ�đóßøïĎøèŤ
��ǰîćÜÿćüÿčõćóĆîíčŤǰǰìĂÜó÷ÜÙŤ ñĂ�ÖúčŠöóĆçîćÖćøýċÖþć ýíÝ�đóßøïĎøèŤ
��ǰîć÷öîêøĊǰǰßŠü÷ó÷čÜ ñĂ�ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙúǰÿóð�óß��
��ǰîćÜÿćüîÜîčßǰǰúćÙĈ ñĂ�ÖúčŠöïøĉĀćøÜćîïčÙÙúǰÿóð�óß��
��ǰîćÜóøĀöõĆÿÿøǰǰĂ÷ĎŠóČß îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
��ǰîć÷óÿÖøǰǰìüĊìøĆó÷Ť îĆÖüĉđÙøćąĀŤîē÷ïć÷ĒúąĒñîǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜÿćüöćúĉîĊǰǰüÜýŤÙĈúČĂ îĉêĉÖøǰǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜßćúĉêćǰǰÖøąêŠć÷ìĂÜ îĆÖÝĆéÖćøÜćîìĆęüĕðǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜÿćüÖøčèćǰǰĂčêøćßć îĆÖüĉßćÖćøóĆÿéčǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîć÷øĆåđ×êǰǰóćîĉß îĆÖðøąßćÿĆöóĆîíŤ ýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜó÷ĂöǰǰđîćüŤĒÖšü îĆÖüĉßćÖćøđÜĉîĒúąïĆâßĊǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜÿćüøĆßîĊÖøǰǰîšĂ÷đöČĂÜÙĎè đÝšćĀîšćìĊęÖúčŠöĂĈîü÷ÖćøǰýíÝ�đóßøïĎøèŤ
���ǰîćÜĒóøüóøøè ĒÖšü÷ö îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰÿóð�óß��
���ǰîćÜÿćüðŦìöćõøèŤǰǰóøć÷óø îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰÿóð�óß��
���ǰîćÜÿćüÖĆââćõĆÙǰǰÝĆîìć îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙúǰÿóö�ǰ��
Ģ��ǰîćÜđðöĉÖć ùÖþŤÝĆîìøŤ îĆÖìøĆó÷ćÖøïčÙÙú ÿóö�ǰ��

đøĉęöðøąßčöǰǰđüúćǰǰ�����ǰî�

đöČęĂìĊęðøąßčöóøšĂöǰ îć÷ÿČïýĆÖéĉĝ đĂĊę÷öüĉÝćøèŤ ðøąíćîÖøøöÖćø ÙèąÖøøöÖćøýċÖþćíĉÖćøÝĆÜĀüĆé
đóßøïĎøèŤ ĕéšÖúŠćüđðŗéðøąßčöĒúąĂîčâćêĔĀšñĎšđÖĊę÷ü×šĂÜìĊęÝąêšĂÜßĊĚĒÝÜĒúąîĈđÿîĂøć÷úąđĂĊ÷éêŠĂìĊęðøąßčöǰÝĈîüîǰ
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:����� � vcW>=@nBK@LK?YCWSVI@AFCWLCZ=BQ_KwBPCqH�oxn�vykdefz�=@nB�S�L@?oxn�g�NZFC{?�defz����������NImn\B�ACIUpHIRUACIDEAFCX?|RZH|CŴ\BAIVoILBDEAFCGHACI��� � dc�UIVACDJ@BKL@MNOPIQRISTNImn\B��_qwBq@}BWSVAIIZACIoQoL?{~oGDC=qIT_jV_?LoCBACIJ@MACIDEAFC�_̀?O@a?CACIDEAFCJ@BKL@MNOPIQRIST�bI\QoQoL?�UIVJ>Ur�OcDcdefdi�UIVACD�S�L@?oxn�vg�ZH�~?C{?�defd���� ���	�����	"������������%5���2��� vi�WSVAIIZACIDEAFCGHACIJ@BKL@MNOPIQRIST�X?WICLUIVP~ZWI@}Boxn�ykdefv�NZmn\L@?oxn�de�A@?{C{?�defv��MYNK[?P\Q{~oGDC=qIT_jV_?LoCBACIJ@MACIDEAFCJ@BKL@MNOPIQRIST�_̀?O@a?CACIDEAFC�bOcDcdefvhdefsi�J@BKL@MNOPIQRIST��_jV_̀?UpHQ@qHACIUIVJ>UrBQUIVZCS�OcDcdefg�b�Q@QJ@Mo>W>̂\BQUIVZCSIC{JwC{UIVJ>Uri��U_jYL�?@}?��� di�J@BKL@MNOPIQRIST���MY_qwBq@}BWSVAIIZACIoQoL?{~oGDC=qIT_jV_?LoCBACIJ@MACIDEAFC�_̀?O@a?CACIDEAFCJ@BKL@MNOPIQRIST�JCÀRYZx=wL?NAxn{L̂Y\BX?ACIJ@MACIDEAFC�_jV|CW=wL?qwCB��o@}BI@�_jVN\AP?�NOmn\oQoL?{~oGDC=qIT_jV_?LoCBACIJ@MACIDEAFĈ\BJ@BKL@MNOPIQRIST�_̀?O@a?CACIDEAFC�bOcDcdefghdefei�J@BKL@MNOPIQRISTXKY=\MWjY\BA@Q{~oGDC=qITPCqH�dz�Ur�_jVqCZQIHQooxnNUjxn{?_UjB�Uqj\MJ??>�UXPYX?ACIJ@Mo>_̀?BC?lWIBACI�NOmn\J@Mo>_̀?UpHQ@qHACIUIVJ>Ur��OcDcdefs�J@BKL@MNOPIQRIST��b�Q@QJ@Mo>W>̂\BQUIVZCSIC{JwC{UIVJ>Uri�N=?\qw\�AIVoILBDEAFCGHACI�_jV�J@BKL@MNOPIQRISTlM{�MYM>N?H?ACIUIVP~ZWSVAIIZACIoQoL?_jVJ@Mo>IwCB{~oGDC=qIT_jV_?LoCBACIJ@MACIDEAFCJ@BKL@MNOPIQRIST�NZmn\L@?oxn�vv��AIA�CWZ�defd��S�KY\BNZm\BICM�lIB_IZl�FHq�HjjT��?@}?��� gi�WSVAIIZACIDEAFCGHACIJ@BKL@MNOPIQRIST�X?WICLUIVP~ZWI@}Boxn��kdefd�NZmn\L@?oxn�dd�=HBKCWZ�defd��MYNK[?P\Q=CIV=>W@]̂\B_̀?O@a?CACIDEAFC�bOcDcdefg�h�defei�J@BKL@MNOPIQRIST�oxnUIVP~ZZxZqHNK[?P\QNU�?Kj@AACI=CIV=>W@]̂\B_̀?O@a?CACIDEAFC�bOcDcdefg�h�defei�J@BKL@MNOPIQRIST�lM{XKY=>?@ABC?DEAFCGHACIJ@BKL@MNOPIQRIST�?>N=?\�K?wL{BC?oCBACIDEAFC�NOmn\OHJCISCWwCNU�CKZC{̂\Bq@LPx}L@M�XKYZxWLCZNKZCV=Z�=\MWjY\BA@Q_?LoCBACIM>N?H?BC?̂\BK?wL{BC?oCBACIDEAFCX?J@BKL@MNOPIQRIST�OIY\Zo@}BJ@Mo>_̀?BC?klWIBACI�qCZ_̀?O@a?C�ACIDEAFC�bOcDcdefg�h�defei�J@BKL@MNOPIQRIST�_jV�_̀?UpHQ@qHACIUIVJ>UrBQUIVZCS�OcDcdefs�J@BKL@MNOPIQRIST�b�Q@QJ@Mo>W>̂\BQUIVZCSIC{JwC{UIVJ>Uri�_jV?>N=?\XKYWSVAIIZACIDEAFCGHACIJ@BKL@MNOPIQRISTOHJCISCX?WICLUIVP~ZWI@}B�@M�U�� si�=>?@ABC?DEAFCGHACIJ@BKL@MNOPIQRIST��MYM>N?H?ACIoQoL?WwCNU�CKZC{_jVq@LPx}L@M̂\B_̀?O@a?CACIDEAFCbOcDcdefg�h�defei�J@BKL@MNOPIQRISTXKYZxWLCZNKZCV=ZOIY\ZJ@Mo>_̀?BC?klWIBACI�N=?\qw\



���������	�
����
���
���������������������
��
�����
	����� �����
����!"#$���%�
�
����
���������&�'�'()*+�,�()*)-������������������#.��#$�/0���1��
�/���"/2��/��	
���'�'()*3������������������&4������!"�"5 ��/��	
��
6�7
6/���"/2-��� � �89��:;<=>?@<;ABCDEA@=;F?BGHIJKLMHN:K;HOP:Q;R>:;<SNKB=NT?UV<WX<YC�� �����������
��
�����
	����� �Z
��Z"��[5 �#$���%�
�
����
�&�'�'()*+,()*)-��������������������\] /���
�������
�����
����
5 ������������������#.�����!"#$���%�
�
����
������&�'�'()*+,()*)-������������������#.��#$�/0���1��
�/���"/2��/��	
���'�'()*3������������������&4������!"�"5 ��/��	
��
6�7
6/���"/2-���\ #$� \]�1
	!̂]	̂�_�	
6�"������\] ���!"�"5 ��/��	
��/���"/2��'�'�()*3�17 ̀/��a9�:;<=>?@<;ABCDEA@=;F?BGHIJK@YAJHb:<<F:;<?:cde=:NW:;<UNfH;:;<OP:Q;�� ���� �g���	�
���̂]6�����
���%�
�
����
̀�����
��
/���/�g�#.������
	����� �Z
��Z"��[5 �#$���%�
�
����
�&�'�'()*+,()*)-�����������������#.������
�/���g	���h�!̂]�)i()*(��	\] ���!̂]�j)�Z���
�	�()*(�#.������ �����"�Z� ������	�
����
���
���������������������
��
�����
	����� �17 ̀/�k9��l<A?TGHmcd?LHJ?UndJU>S;<Y;��� � Z	������
��
�����
	����� �Z
��Z"��[5 �#$���%�
�
����
�&�'�'()*+,()*)-������������������#$��
�io����
��#$���%�
�
����
�&�'�'()*+,()*)-������������������#.��#$�/0���1��
��/���"/2��/��	
���'�'()*3������������������&4������!"�"5 ��/��	
��
6�7
6/���"/2-���\ #$� \]�1
	!̂]�_�	
6�"������p9�Fq>mcdl<AVbF�r������� �1
	!̂]Z"����
����
���
������������������Z� �#.������� ����.���
�����Z� o����
����]	�1�	��̂]6�����
�����
����
��
��
���1�/. �s�6�#.�o����
�!̂]��̂]6�����
�Z7��Z��	��
��
�!7 ��!̂]6�5 ������������������#.�o����
� \]�!̂]Z ��.� ����6g!��
Z1��#.�#��!
��
�����
����
1
	�#$���%�
�
����
�&�'�'()*+,()*)-������������������������t�����\] 5����.\] �#$���%�
�
����
Z�7�
�/0���1� 67
��/u���/���	��� � ��
��̂h�� ����
���
�s
��jv�/0���1����
!̂]���
���
�s
��jv�&� �/���
�������	�
����
���
�����������������-����5� �Z� #����̂]6������Z�6!����!̂]�̂�����7�� ���
	�/u�1��1�5 ���������o�6 
��"��Z�6!����5 ��������	
/��� �����Z�6!����5 �#$���%�
�
����
���\ ��\] ��������7
��Z�6!����5 ���7�6�
�������	̂��
	Z ��.� ������Z�6!����5 ���������� ����



��������	
�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������� ����������� ��������!"#$%�&#�� � � � � �� � � � � '()*+,������ � � � -./01234(3&532627)8��� � � � � � ���9&3()3':;3��527;�34<,(=�� � � � ���������������������&>50>1532(3&<>+?�6)@&3A532��� � � � ����������������������������� � � � � '()*+,������ � � � �� � � � � � ���9&3(B34)'��B>(CD>&EF=���������������������������������������������������������������-./,@&?45325'8��,@&?4532�� � � � ���������������������������-./)�?4G'C3&8532��� � � � � � � � � �� � � � � '()*+,�� � � � � � ���9&34E3&���)3;:&>&<&F=�� � � � � �������-./,@&?45325'8��H2:I32(3&H8JJ'�� � � � � � ������-./)�?4G'C3&8532�� �� � � � � � � �� � � � � ?�3<�+D>&;2������� � � �� � � � � � ���9627I4>1��K5�&)3=�� � � � ����������������2,(LM5N3E:5320>(I?>1GD)2H.2OF���� � � � � ��������������-./)�?4G'C3&8532�� � � ���������������������� � � � � '()*+,�������� � � � -./;2?0234(3&532627)8��� � � � � � ���9&34P.?&3<���.'GC�4&=�� � � � ����������� � � � ��������������������LM5N3E:5320>(I?>1GD)2H.2OF�� � � � �����������������������522�532K'7G'C3&8532���������������� � � � � � � � � � � � �� � � � � ���















































 
 

  คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

 นายภูวนาท  มูลเขียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ว่าที่ พ.ต.ประหยัด  แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผู้จัดท ำ 

 นางขวัญนภา  จันทร์ดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 นางสาวณัฐรดา  อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นางสาวไฉน  ผึ่งผาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 นายกฤตเมธ  แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 นายพสกร  ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 




	สไลด์1
	1.คำนำ-2
	01-แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษา-ด้าน.-V2-3
	ภาคผนวก
	1 โครงการ 1
	2 โครงการ 2
	3 โครงการ 3
	4 โครงการ 4
	5 โครงการ 5
	6 โครงการ 6
	7 หนังสือและประกาศ
	ห11
	IMG_20190617_0003
	IMG_20190617_0004
	IMG_20190617_0005
	IMG_20190617_0006

	8 รายงาน กศจ8-2562
	9 รายงาน กศจ9-2562
	10รายงาน กศจ12-2562-2
	11.คณะผู้จัดทำ

	สไลด์2

